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Bu soz, iki yuce makam ve parlak bir zeylden 3 ibarettir.

[BiRiNCi MAKAM]
Hahk-1 Rahim, Rezzak-1 Kerim ve Sani-i Hakim, §U dunyay1 ruhlar alemi ve ruhaniler i<;;in bir bayram, bir §enlik yeri suretinde yarahp butun isimlerinin benzersiz nak1§lanyla suslemi§tir. Ku<;;uk-buyuk,
ulvl-sufll her bir ruha, kendilerina, munasip ve o bayramdaki ayn ayn
say1s1z guzellik ve nimetten istifade etmeye uygun, kabiliyetlerle ve
duyularla donatilm1§ birer beden giydirir, cismanl birer vucut verir,
onlan bir defahgma o seyir yerine gonderir.
Zaman ve mekan yonuyle pek geni§ olan o bayram1 as1rlara, senelere, mevsimlere, hatta gunlere, kltalara bolerek her bir asn, seneyi,
mevsimi, hatta bir yonuyle her bir gunu ve k1tay1 bir canh turune ve
"Biz, dunyada bulunan her §eyi ona bir ziynet kild1k. Boylece insanlardan kimin
daha iyi i§ yapacagm1 ortaya koymak istedik. Ve elbette Biz onun ustunde ne varsa
hepsini kupkuru yap1p dumduz edecegiz." (Kehf suresi, 18/7-8)
"Dunya hayati bir oyun ve oyalanmadan ba§ka bir §ey degildir." (En'am suresi, 6/32)
Zeyl: ilave.
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sanatla yaratilmt§ bitkilere resmigec:;it tarzmda buyuk bir bayram yapmt§hr. Bilhassa yeryuzu, hele bahar ve yaz mevsiminde, kuc:;uk varhk
turleri ic:;in 6yle §a§aah ve surekli yenilenen bir bayram yeridir ki, ytice
tabakalardaki ruhanileri, melekleri ve gokyuzu sakinlerini seyre c:;ekecek bir cazibe gosterir. Ve tefekkur edenler ic:;in 6yle §irin bir mutalaa
yeri olur ki, ak1l tarif etmekten acizdir.
Fakat bu ilahi ziyafet ve Rabbani bayramda, Rahman (rahmeti buhln varhklan ku§atan) ve Muhyi (hayah veren, oltimden soma tekrar
hayat bah§eden) isimlerinin tecellilerine kar§thk, Cenab-1 Hakk'm Kahhar (mutlak hakimiyet sahibi, kahredilecekleri kahreden) ve Mtimit
(olumti yaratan) isimleri, aynhk ve oltimtin ytiztiyle gortintir. Bu ise
0j
ayetinde ifade edilen, rahmetin enginligine g6runli.§te uygun dli.§mli.yor. Fakat hakikatte birkac:; yonden uygundur.
Onlardan biri §Udur:
Sani-i Kerim, Fahr-1 Rahim, her bir canh turuntin resmi gec:;it nobeti
bittikten ve o resmi gec:;idin maksad1 olan neticeler almd1ktan soma,
onlann btiytik klsmm1 merhametli bir §ekilde dtinyadan nefret ettirip
usandmyor, istirahata meylettiriyor ve ba§ka bir aleme goc:;mek ic:;in
onlara bir §evk ihsan ediyor. Ve hayat vazifesinden terhis edildikleri
zaman, ruhlannda as1l vatanlan olan ahiret alemine kar§l §evk veren
bir meyil uyandmyor.
Nas1l ki, vazife ugrunda, cihad yolunda olen bir askere §ehitlik
rtitbesi vermek ve kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani
ve baki bir vticut giydirerek onu sirat tisttinde, sahibine burak olma
ve bineklik mertebesiyle mtikafatlandirmak o Rahman'm sonsuz rahmetinden uzak degildir. 5 Aynen oyle de, kendilerine mahsus, Rableri
tarafmdan verilmi§ f1tri vazifelerinde, ilahi emirlere itaatleri s1rasmda
telef olan ve §iddetli s1kmtt c:;eken diger canhlara ve hayvanlara da,
kendilerine gore bir c:;e§it ruhani mukafat ve kabiliyetlerine gore bir
manevi ticret vermek, Cenab-1 Hakk'm o ttikenmez rahmet hazinesinden uzak degildir. Taki, dtinyadan aynld1klan ic:;in c:;ok incinmesin,
belki buna memnun olsunlar.

Js

"Rahmetim her §eyi kaplar." (A'raf suresi, 7/156)
"Kurbanlanmz1 ho§ tutun, zira onlar Sirat kopriisiinde sizin bineklerinizdir." anlammdaki hadis ic:;in Bkz. ed-Deyleml, e/-Musned 1/85.
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Nitekim ruh sahiplerinin en §ereflisi olan ve §U bayramlardan hem
mahiyet hem nicelik ybnuyle en c;;ok istifade eden insanm, dunyaya
c;;ok tutkun ve bagh oldugu halde, dunyadan nefret duymas1 ve baki
aleme gec;;meyi arzulamas1 ic;;in Cenab-1 Hak rahmetinin eseri olarak
ona bir §evk vaziyeti verir. insanhg1 gaflet karanhgmda bogulmam1§
bir kimse, bu halden faydalamr. Dunyadan kalb huzuru ile gider.
di, o hali netice veren hususlardan be§ini misal olarak soyleyecegiz.
Birincisi: Cenab-1 Hak, ihtiyarhk mevsimiyle, dunyev'i, guzel ve
cazibeli §eylerin ustundeki fanilik, yokluk damgasm1 ve ac1 manay1
gostererek insam dunyadan urkutup 0 faniye bedel, bir bakiyi talep
ettirir, aratir. 7
ikincisi: insanm alaka duydugu dostlanndan yuzde doksan dokuzu dunyadan aynhp ba§ka bir aleme yerle§tikleri ic;;in, 0 ciddi muhabbetin sevkiyle, insana, dostlannm gittigi yere kar§I bir §evk ihsan edip
olumu ve eceli sevinc;;le kar§tlatir. 8
insana sonsuz zay1f11g1m ve acizligini baz1 §eylerle hissettirip hayat yukunun ve ya§amak vazifesinin ne kadar agir oldugunu
gbstererek istirahata ciddi bir arzu ve ba§ka bir diyara gitmeye samimi
bir §evk verir.
Dorduncusii: inanmt§ insana iman nuru ile gosterir ki:
Olum bir idam, bir yok olu§ degil, mekan degi§tirmedir. Kabir, karanhk bir kuyu agz1 degil, nuranl alemlerin kap1s1d1r. Dunya ise butun
gosteri§iyle, ahirete k1yasla bir zindan hukmundedir. 9 Elbette, dunya
zindanmdan cennet bahc;;elerine c;;1kmak, cismanl hayatm bogucu tela§
ve 1zd1rabmdan bir rahat alemine, ruhlann yukseklerde gezecegi bir
meydana gec;;mek ve mahlukatm s1kmti veren gurultusunden s1ynhp
Rahman'm huzuruna gitmek, bin can ile arzu edilecek bir seyahat,
hatta bir saadettir.
Kur'an'1 dinleyen insana, Kur'an'daki hakikat ilmi ve
Hie; kimse gayb1 bilemez, gayb1 yalmz Allah bilir.
Bkz. Al-i imran sO.resi, 3/185; Hadid sO.resi, 57/20.
Bkz. YO.nus sO.resi, 10/7-11.
Bkz. Tevbe sO.resi, 9/38; Nahl sO.resi, 16/30; Furkan sO.resi, 25/15; AnkebO.t sO.resi,
29/64; Muhammed sO.resi, 47/36.
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nuruyla diinyanm mahiyetini bildirerek ona a§k ve alaka duymanm pek
manas!Z oldugunu anlahr. 10 Yani insana §Oyle der ve §Unlan ispat eder:
"Diinya, Samed Yarahcmm bir kitab1dir. Harfleri ve kelimeleri kendilerine degil, ba§ka bir Zat'a, O'nun s1fatlanna ve isimlerine delildir.
Oyleyse manasm1 bi!, al; nak1§lanm birak, git!
Hem diinya bir tarladir.11 Onu ek, mahsuliinii al, muhafaza et; kalan pisligini at, aldahc1 yiiziine k1ymet verme!
Hem diinya birbiri ardmca, siirekli gelip gec;;en aynalar biitiiniidiir.
Oyleyse onlarda tecelli edeni bi!, O'nun nurlanm gor! 0 aynalarda goriinen isimlerin tecellilerini anla, sahibini sev ve yok olmaya, kmlmaya
mahkOm olan o cam parc;;alanndan alakam kes!
Hem diinya seyyar bir ticarethanedir. Oyleyse ah§veri§ini yap,
don ... Ve senden kac;;an, sana iltifat etmeyen kafilelerin arkasmdan
beyhude ko§ma, yorulma!
Hem diinya gec;;ici bir seyir yeridir. Oyleyse ona ibret nazanyla bak
ve goriinen, c;;irkin yiiziine degil; Cemll ve BakiYarahc1sma bakan gizli, giizel yiiziine dikkat et, ho§ ve faydah bir gezinti yap, don ... 0 giizel
manzaralan ve giizel §eyleri gosteren perdelerin kapanmas1yla aktls1z
c;;ocuk gibi aglama, meraka dii§me!
Hem diinya bir misafirhanedir. Oyleyse onu yapan, kullanm orada
misafir eden Kerim Zat' m izni dairesinde ye, ic;;, §iikret; kanunu dairesinde hareket et.. . Sonra arkana bakma; c;;1k, git... Sac;;ma sapan,
fuzuli bir §ekilde her §eye kan§ma. Senden aynlan ve sana ait olmayan §eylerle manasizca ugra§ma ve diinyanm gec;;ici i§lerine baglamp
bogulma!"
Cenab-1 Hak, bu gibi ac;;1k hakikatlerle diinyanm ic;;yiiziindeki esran
gosterip ondan aynlmay1 gayet hafifle§tirir, hatta kalbi uyarnk olanlara
sevdirir ve her §eyde, her icraatmda rahmetinin bir izi bulundugunu
gosterir.
i§te Kur' an §U be§ hususa i§aret ettigi gibi, ba§ka hususi yonlere de
ayetleriyle i§arette bulunuyor.
Yaz1klar olsun o kimseye ki, §Ube§ husustan bir hissesi olmaya!..
10

11

Bu konudaki baz1 ayetler ic;in Bkz. Al-i imran suresi, 3/14; Kehf suresi, 18/45-46;
Taha suresi, 20/131.
"Dilnya, ahiretin tarlas1d1r." manasmdaki hadis ic;in Bkz. el-Gaza!!, ihyau U/Umi'd-Dfn
4/19; es-Sehavl, e/-Makdszdil'l-hasene s.497; Aliyyillkarl, e/-Esraru'/-MerfUa s. 205.
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ON YEDiNCi SOZ'UN iKiNCi MAKAMl12 HA$iYE
Birak bi<;are Jeryadz, belddan gel, tevekkul kzl.
Zira feryat bef{i i<;inde, hata i<;inde belddzr, bi/.
Bela vereni buldunsa, liituf i<;inde, saJa i<;inde beladzr, bi/.
Bzrak Jeryadz, §iikur kzl bu/bill/er gibi, daima keyfinden giiler
hep giil miil.
Eger bulmazsan, butun dunya ceJa i<;inde, Jena i<;inde hebadzr, bi/.
Cihon do/usu be/a ba§zndayken, ne bagzrzrszn kii<;iik bir
be/adan? Gel, tevekkul kzl.
Tevekkulle belanzn yuzune giil ki o da gulsun.
0 guldiik<;e kuc;Ulur, eder tebeddii/. 13
Bil, ey bencil! Bu dunyada saadet, terk-i dunyada.
Hakkz tanzyorsan, 0 kafidir, bzraksan da butun e§ya lehinde.
Eger bencil ve kibirliysen helak sebebidir, ne yaparsan butun
e§ya aleyhinde.
Demek terki gerektir, her iki halde bu dunyanzn.
Terki demek: Hilda mulku, O'nun izni, O'nun namzyla bakmaktzr.
Ticaret istiyorsan eger, §U Jani 6mrunu bakiye c;evirmektir.
Eger neJsine talipsen <;iiruktur, hem temelsiz de.
Eger aJak1 14 istersen, Jena damgasz ustunde.
Demek degmez ki alznszn, <;iiruk maldzr hep bu c;ar§zda.
Oyleyse ge<;, iyi mallar dizilmi§ arkasznda.

Bu ikinci makamdaki pan;alar §iire benzer, fakat §iir degildir. Manzum §ekilde
kasten yazilmadilar. Belki hakikatlerin tam bir intizamla ifade edilmesi i<;:in bir derece manzum §ekil aldilar.
Degi§mek.
Ufuklar. Di§ dunya.

12 HA$iYE

13

14
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Siyah Dutun Bir Meyvesi

0 mubarek dut agacmm ba§mda Eski Said,
Yeni Said lisamyla soylemi§tir.
Muhatabzm Ziya Pa§a degil, Avrupa meftunlarzdzr.
Konu§an nefsim degil, Kur'an talebeleri namzna kalbimdir.
Sozler hakikattir, sakzn §a§ma, hududunu sakzn a§ma.
Ecnebilerin fikrine sapma, dalalettir kulak asma, eder elbet seni
pi§man.
Goriirsiin en nurlu, zekada bayraktarzn olan,
0 hayretten der ki her zaman: "Eyvah, kimden kime §ikayet
edeyim, ben dahi §a§tzm!"
Kur' an dedirtir, ben de derim,
de
O'ndan O'na §ikayet ederim, senin gibi §a§mam.
Hak'tan Hakk' a feryat ederim, haddimi a§mam.
Yerden gage dava ederim, senin gibi

Ki, Kur'an'da daua hep nurdan nuradzr, senin gibi caymam.
Kur' an'dadzr hak hi km et, ispat ederim, ona zzt felsefeyi be§ para
saymam.
Furkan'dadzr elmas hakikat, canzmdan aziz bilirim, senin gibi
satmam.
Halktan Hakk'a yolcu/uk ederim, senin gibi sapmam.
Dikenli yolda
giderim, senin gibi basmam.
Yerden Ar§' a §i.ikran ederim, sen in gibi asmam.
O/iime, ecele dost bakarzm, senin gibi korkmam.
Kabre giilerek girerim, senin gibi iirkmem.
bogazz; senin gibi gormem.
Ejderha agzz, vah§et yatagz,
Ahbaba kavu§turur beni, kabre darz/mam, senin gibi kzzmam.
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Rahmet kap1s1, nur kap1s1, Hak kap1s1, ondan s1k1lmam, geri
<;ekilmem.
Bismillah diyerek <;ahyorum, 15 HAsivE arkama bakmam, deh§et de
duymam.
Elhamdulillah diyerek rahat bu/up yatacag1m, zahmet <;ekmem,
korkmam.
"Allahu Ekber" diyerek ha§ir ezanznz i§itip kalkacagzm, 16 HAsiYE o
buyuk mah§erden <;ekinmem, o muazzam mescitten <;ekilmem.
Yezdan'zn 17 !Cttfu, Kur'an'zn nuru, imanzn feyzi sayesinde hi<;

CtzCtlmem.
Durmay1p ko§acag1m, Rahman'zn Ar§'znzn g6lgesine u<;acag1m,
senin gibi §a§mam, in§allah.

15 HAsiYE Eyvah diyerek kac;m1yorum.
16 HAsiYE israfil'in ezamm ha§ir §afagmda i§itip "Allahu Ekber" diyerek kalkacag1m. 0
buyuk namazdan c;ekilmem, herkesin toplanacag1 o en buyuk meydandan c;ekinmem.
17 Cenab-1 Hak.
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Kalbe Fars\:a Gelen Bir Miinacat

/

/

/

Bu milnacat kalbe Fars<;a geldiginden oyle yazrlm1§t1r.
(Daha once bas1lm1§ olan Hubab Risalesi'nde yer alm1§t1.)
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Ya Rab! Tevekki.ilsi.iz, gafletle, kendi smirh iktidar ve irademe dayamp derdime derman aramak i<;in "cihet-i sitte" 18 denilen alh yoni.ime bakhm. Maalesef derman bulamad1m. Bana manen denildi ki:
"Derman olarak yetmez mi dert sana!"

.J.:S-31_;;
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Evet, sag1mdaki ge<;mi§ zamanda teselli bulmak i<;in gafletle oraya bakhm. Fakat di.inki.i gi.in bana babamm kabri, ge<;mi§ zaman ise ecdad1mm
bi.iyi.ik mezan §eklinde gori.indi.i. Teselli yerine yalmzhk ve korku verdi.
HA!>iYE iman o yalmzhk ve korku veren buyuk mezan dostlann topland1g1
nurlu, a§ina bir meclis olarak gosterir.
-::·-
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Soma sol taraf1mdaki gelecege bakt1m. Derman bulamad1m. Ertesi
gi.in benim kabrim; istikbal ise akranlanmm ve gelecek neslin bi.iyi.ik mezan suretinde gori.ini.ip bana dostluk degil, yalmzhk ve korku hissi verdi.
HA!>iYE iman ve onun verdigi huzur, o deh§etli, buyuk mezann, sevimli saadet saraylanna Rahman'm bir daveti oldugunu gosterir.

;.G
Soldan da hay1r gori.inmediginden, i<;inde bulundugum gi.ine baktim. G6rdi.im ki, §U gun adeta bir tabuttur; can <;eki§mekte olan cismimin cenazesini ta§Iyor.
HA!>iYE iman, o tabutu bir ticarethane ve §a§aah bir misafirhane §eklinde
g6sterir.

..::...;,\
18

Alt1 yon.
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Bu tarafta da deva bulamad1m. Soma kafam1 kaldmp omur agac1mm ba§ma bakt1m. Gordum ki, o agacm tek meyvesi benim cenazemdir; agacm ustunde duruyor, bana bak1yor.
HA§ivE

iman, o agacm meyvesinin bir cenaze olmad1gm1, aksine, ebedi

hayata mazhar olan ve ebedi saadete haz1rlanan ruhumun, yild1zlarda
gezmek i<_;in eskimi§ yuvasmdan <;1khgm1 gosterir.
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0 yone bakmca da umitsizlige di.i§i.ip ba§1m1 a§ag1 egdim. Baktim
ki: A§ag1da, ayag1mm altmda, kemiklerimin toprag1 ile yaratih§Imm
ba§lang1cmdaki toprak birbirine kan§mI§. Bu da bana derman olmad1,
derdime dert katt1.
HA§ivE

iman, o topragm rahmet kap1s1 ve cennet salonunun perdesi oldu-

gunu gosterir.
•• /

,; ,

j

•.

l:f, / .

'.

,e· r..,t,, v-;,, j,; .) y;,
i .r"',

I : ,: , ,

(.)-!.,

Gozumu oradan da <;evirip arkama baktim. Gordum ki, esass12, fani
bir dunya, hi<;lik derelerinde ve yokluk karanhgmda yuvarlamp gidiyor.
Derdime merhem olmad1, aksine, korku ve deh§et zehri ilave etti.
HA§iYE

iman,

Q

karanhkta yUvarJanan diinyanm; Vazifesi bitmi§, manaS!nl

ifade etmi§, geride neticelerini b1rakm1§, Samed Yarahcmm bir mektubu
ve ilahi nak1§larm sayfalan oldugunu gosterir.
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Oradan da hay1r bulamad1g1m i<;in onume, ileriye baktim. Gardum
ki, kabir kap1s1 yolun sonunda a<_;1k duruyor, onun arkasmda ebediyete giden bir cadde uzaktan uzaga gaze <;arp1yor.
HA§iYE

iman,

0

kabir kap!Slnln,

DUf

aJeminin kaptSI Ve

0

yoJun da, ebedJ

saadete giden yol oldugunu gosterdiginden, dertlerime hem derman hem
merhem olur.

i§te §U alt! yonde dostluk hissi ve teselli degil, deh§et ve korku buldugum halde, elimde cuzl, sm1rh bir iradeden ba§ka bir §ey yoktur ki,
ona dayamp o deh§et ve korkuya kar§1hk vereyim.
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iman, bir zerre hukmundeki o smirh irade yerine, sonsuz bir kudrete
dayanmak ic:;in bir vesika verir ve belki imanm kendisi bir vesikad1r.

Halbuki insanm cuzi irade denilen o silah1 hem aciz hem k1sadir;
ayan noksandir, bir §ey var edemez. Gayretten ba§ka bir §ey elinden
gelmez.
iman, o cuzl iradeyi Allah namma degerlendirmeyi saglay1p her §eye kafi hale getirir. Bir askerin, smirh kuwetini devlet hesabma kulland1g1
vakit kendi gucunun binlerce kat ustunde i§ler gbrmesi gibi ...
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Cuzi iradem ne ge<;mi§ zamana dahil olabilir ne de gelecek zamana
nufuz edebilir. Ge<;mi§e ve gelecege <lair emellerime ve elemlerime
faydas1 yoktur.
iman, dizginini hayvanl olan cismin elinden ahp kalbe ve ruha teslim ettigi ic:;in, gec:;mi§e nufuz edip gelecege gidebilir. Cunku kalb ve ruhun
hayat dairesi geni§tir.
.
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0 cuzi iradenin hareket sahas1, §U k1sac1k §imdiki zaman ve sadece
bir and1r.
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i§te butun bu ihtiya<;lanmla, zay1fhg1mla, faknm ve acizligimle beraber alh yonden gelen deh§et ve korkularla peri§an bir haldeyken;
kudret kalemiyle, yarad1h§1mm sayfasmda ebediyete uzanan arzular
ve sonsuzluga yay1lan emeller a<;1k bir §ekilde yazilm1§, mahiyetime
yerle§tirilmi§tir.

Belki dunyada ne varsa, ornekleri fitrahmda bulunur. Hepsiyle
alakadanm. Onlar i<;in kabiliyetlerimi, duygulanm1 <;ah§tlnyor, <;ah§1yorum.
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ihtiya<; dairesi, gozun ula§tig1 daire kadar buyuk ve geni§tir.
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Hatta hayal nereye giderse ihtiya<; dairesi de o kadar geni§ler. Orada da ihtiya<; vardir. Belki elde ne yoksa ihtiya<;ta vardir; elde olmayan, ihtiya<; dairesinde bulunur. Eide olmayanlar ise sonsuzdur.
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Halbuki iktidar dairesi smirhd1r. Elimin uzanabildigi daire kadar
kii<;iik ve dard1r.
. Ll ._:...,\.>-\.>, .
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Demek ki, faknm ve ihtiya<;lanm dunya kadard1r.
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Sermayem ise zerre kadar, az bir §eydir.
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i§te cihan kadar ve milyarlar ile ancak elde edilecek ihtiya<;lar nerede, §Ube§ parahk cuzi irade nerede? Onlar bununla satm almmaz,
bununla kazamlmaz. Oyleyse ba§ka bir <;are aramak gerekir.

yJJ

_k

,;

J;

0 <;are, cuzi iradeden de vazge<;ip, i§ini Cenab-1 Hakk'm iradesine
birakarak kendi gii<; ve kuwetinden s1ynlmak, O'nun kudretine ve
kuwetine s@narak tevekkul hakikatine yapt§maktir. Ya Rab! Madem
kurtulu§ <;aresi budur. Senin yolunda cilzl irademden vazge<;iyor ve
benligimi terk ediyorum.
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Taki, senin inayetin aczime ve zay1fhg1ma merhamet edip elimden
tutsun. Ve rahmetin, fakr ve ihtiyac1ma §efkat gosterip bana dayanak
olabilsin, kap1sm1 a<;sm.
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Evet, rahmetin sonsuz denizini bulan, elbette bir damla serap hiikmiindeki ciizl iradesine gilvenmez, Allah'm rahmetini birak1p ona milracaat etmez.

diinya hayatm1 sabit zannettik, o yuzden biiEyvah, aldand1k!
tiln biitiin ziyan ettik. Evet, §U hayat yolculugu bir uykudur, bir rilya
gibi ge<;ti.
temelsiz omilr de bir rilzgar gibi u<;ar, gider ...
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Kendine gilvenen ve varhgm1 ebedl zanneden gururlu insan, yok
olmaya mahkO.mdur, siiratle yokluga gidiyor. insanm evi olan dilnya ise hi<;lik karanhgma dii§er. Emeller fani olur, elemler ruhta baki
kahr.
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Madem hakikat budur, gel, ey hayata <;ok arzu duyan, ya§amaya <;ok istekli, diinyaya <;ok a§tk, sonsuz emellere ve elemlere milptela talihsiz nefsim! Uyan, akhm ba§ma al! Nasil ki yild1zb6cegi, kendi
l§tk<;1gma gilvendiginden, gecenin sonsuz karanhgmda kahr. Bal ans1
kendine gilvenmedigi i<;in gilne§i bulur. Dostlan olan butiln <;i<;ekleri,
gune§in t§1g1yla yaldizlanmt§ olarak gorilr. Aynen oyle de, kendine,
varhgma ve benligine dayamrsan yild1zb6cegi gibi olursun. Eger fani
varhgm1, onu sana veren Hahk'm yolunda feda edersen bal ans1 gibi
olur, sonsuz bir varhk nuru bulursun. 0 halde feda et, <;iinkil §U varhk
sende emanettir.
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Hem varhgm O'nun mi.ilki.idi.ir, 0 wermi§tir. Oyleyse kimseye minnet etmeden ve c;;ekinmeden varhgm1 fani kil, feda et ki, beka bulsun.
<;unki.i "nefy-i nefy, ispathr"; yani bir §eyin yoklugu yok ise o §ey
vard1r. Yok, yok ise var olur.
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Hahk-1 Kerl'm, kendi mi.ilki.inil senden satm ahyor, kar§ihgmda sana cennet gibi bi.iyi.ik bir fiyat veriyor. Hem o mi.ilki.i senin ic;;in gi.izelce muhafaza ediyor. Kiymetini yi.ikseltiyor. Onu yine sana, hem
baki hem mi.ikemmel bir surette geri verecektir. Oyleyse ey nefsim,
hie;; durma! Birbiri ic;;inde be§ karh ticareti yap ki, be§ zarardan kurtulup
be§ kazanc1 birden elde edesin. 19
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Hazreti ibrahim'in
oli.imilnil ilan eden
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kainatm yok olup gidecegini ve
feryad1 beni aglatti.

(aleyhisselgm)
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Onun ic;;in kalb gozu aglad1, ac1 gozya§lan doklli. Kalb gozu aglad1g1 gibi, doklligu her bir damla da 0 kadar hazindir ki, aglabrken adeta
kendileri de aghyor. 0 damlalar, a§ag1daki Farsc;;a ifadelerdir.
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o damlalar, Hakim Yarabcmm bir nebisinin, peygamberinin
Allah kelam1 ic;;inde bulunan bir sozunun bir c;;e§it tefsiridir.
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Buradaki be§ kar ve be§ zarar ic;in Altmc1 Soz' e bakm1z.
"(Gece bastmnca ibrahim bir yddiz gordu, '(iddiamza gore) Rabbim budur!' dedi.
Y1ld1z sonunce de, 'Ben oyle sonup batanlan tann diye sevmem' (dedi)." (En'am
suresi, 6/76)
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Gilzel degildir babp kaybolan bir sevgili. .. <:;unku yokluga mahkum
olan, hakiki gilzel olamaz; ebedi a§k ic_;in yarablan ve Samed'in aynas1
olan kalb ile sevilmez ve sevilmemeli!
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istenen bir §ey ki, babp kaybolmaya mahkOmdur; kalbin alakasma,
akhn merakma degmez, arzulara yuva olamaz. Garn ve kederle ardmdan uzulmeye lay1k degildir. Nerede kald1 ki, kalb ona tapsm ve
baglamp kalsm!

<<o;Gn
Arzu edilen bir §ey ki, fanilikte mahvoluyor, onu istemem. <:;unku
faniyim, fani olam istemem, neyleyeyim! ..
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Bir mabud ki, yokluga gomuluyor, onu c_;ag1rmam, ona s1gmmam.
<:;unku sonsuz derecede muhtac_; ve acizim. Aciz olan, benim pek buyuk dertlerime deva bulamaz, ebedi yaralanma merhem suremez.
Yokluktan kendini kurtaramayan, nasil mabud olur?
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Evet, gorilnil§e gore hukum veren akil, kainatm §U ke§meke§inde
taparcasma bagland1g1 §eylerin yok oldugunu g6rilJ2 Qmitsizce feryat
diye haykmr.
eder ve baki bir sevgiliyi arayan ruh da
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istemem, arzu etmem aynhg1, ona dayanamam ...

J_;k.

_:,; J\jj

Hemen arkasmdan gel en aynhkla ac1la§an kavu§malar, kedere
ve meraka degmez. Arzu duymaya hie; lay1k degildir. <:;unku lezzetin bitmesi elem oldugu gibi, bunu dil§ilnmek de bir elemdir.
Mecazi a§ka dil§en butun a§tklarm divanlan, yani a§knameleri olan
manzum kitaplan, §U aynhk dil§ilncesinden gelen elemden birer
feryatt1r. Her birinin §iirlerinin ruhunu s1ksan, elemli birer feryat
damlar.
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i§te o aynhga mahkO.m kavu§malarm, o elemli, mecazl
derdinden ve belasmdandir ki, kalbim Hazreti ibrahim gibi
feryad1yla aghyor ve bagmyor.
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Eger §U fani dunyada beka istiyorsan; beka, fanilikten c_;:1k1yor.
Nefs-i emmareni2 1 fani k1l ki, baki olasm.
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Dunyaya taparcasma baglanmanm esas1 olan k6hl ahlaktan s1ynl, fani ol! Sahip bulunduklanm Hakiki Sevgili'nin yolunda feda et!
Varhklarm yoklugu haber veren ak1betlerini gar! <;unku §U dunyadan
bekaya giden yo!, fanilikten gec_;:iyor.
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Sebeplerin ic_;:ine dalan insan akh, dunyanm yok olacagm1 dil§ilnmenin sarsmhs1yla hayrette kahp umitsizce feryat ediyor. Hakiki bir
varhk isteyen vicdan, Hazreti ibrahim (aleyhisse/am) gibi
inlemesiyle mecazl sevgililerden ve gelip gec_;:ici §eylerden alakasm1 kesip Hakiki Mevcud'a ve Baki Sevgili'ye baglamyor.
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Ey cahil nefsim! Bil ki, dunya ve varhklar gerc_;:i fanidir, fakat her
fani §eyde, bakiye ula§hran iki yo! bulabilirsin. Can ve canan olan
Ebedl Sevgili'nin cemal tecellilerinden iki panlt1y1, iki Slrrt g6rebilirsin.
Ancak, fani suretlerden ve kendinden gec_;:ebilmen §arhyla ...
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Evet, nimetlerin ic_;:inde nimet verme fiili g6runur, Rahman'm iltifah
21

Nefs-i emmare: insarn daima kotu!Qge sevk eden nefis.
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hissedilir. Nimetten "nimet verme"ye gec;ersen Mun'im'i (nimet vereni) bulursun. Hem Samed Yaraticmm her eseri, bir mektup gibi,
o Sani-i Zulcelal'in isimlerini bildirir. Naki§tan manaya gec;ersen, o
ilahl isimler yoluyla onlann Sahibini bulursun. Madero §U fani, sanath
varhklann 6zunu, ic;ini bulabilirsin; onu elde et, manas1z kabugunu
ac1madan fanilik seline at. ..
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Evet, sanath varhklardan hic;biri yak ki, cisme burunmti§, c;ok
manah bir kelime olmasm, Sani-i Zulcelal'in pek c;ok ismini okutmasm. Madem §U eserler, kudret kelimeleridir; manalanm oku, kalbine
koy. Manas1z kalanlan korkusuzca yokluga at. Arkalanndan alakadar
bir §ekilde bak1p onlarla me§gul alma!

-fil
i§te, di§ g6runti§e gore hukum veren ve sermayesi afakl bilgilerden ibaret olan dunyevl akil, boyle fikirler silsilesini hic;e ve yokluga
dogru c;ektigi ic;in, hayretinden ve mahrumiyetinden umitsizce feryat ediyor. Hakikate giden dogru bir yo! anyor. Madem ruh, batip
gidenlerden ve yak olanlardan elini c;ekti; kalb de mecazl sevgililerden vazgec;ti, vicdan dahi fanilerden yuz c;evirdi. Sen de, bic;are
..J yard1m nidasm1 haykir,
nefsim, Hazreti ibrahim gibi
kurtul!
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F1trati a§kla yogrulmu§ gibi, a§k kadehiyle sarho§ olan Mevlana
Cami, yuzleri kesretten vahdete, yani Allah'tan uzakla§tiran §eylerden
Bir' e c;evirmek ic;in, bak ne guzel soylemi§:
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Yalmz Bir'i iste, ba§kalan istenmeye degmiyor.
Bir'i faY,r, ba§kalan imdada gelmiyor.
Bir'i talep et, ba§kalan buna lay1k degil.
22

"Ben oyle sonup batanlan Tann diye sevmem." (En'am sD.resi, 6/76)
Yalmz bu satir Mevlana Cami'nin sozudur.
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Bir'i gor, ba§kalan her vakit goriinmiiyor, yokluk perdesinde sak-

lamyor.
Bir'i bil, O'nu bilmeye yard1m etmeyen ba§ka malumat faydasizdir.
Bir'i soyle, O'na ait olmayan sozler bo§, liizumsuz sayilabilir.
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Evet Cami, pek dogru soyledin. Hakiki mahbub (sevgili), hakiki matlup (talep edilen), hakiki maksut (istenen), hakiki mabud yalniz O'dur...
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<;unkii bu alem, her §eyiyle, tiirlii tiirlii dilleriyle, ayn ayn nagme:_
'i
leriyle, Cenab-1 Hakk'm zikredildigi biiyiik bir halkada beraber
j> der, O'nun birligine ve tekligine §ahitlik eder. 25
ziiniin ac;t1g1 yaraya merhem surer ve alakay1 kestigi mecazi sevgililer
yerine, insana baki bir Sevgili'yi gosterir.

24

25

"Allah, o hak Mabud'dur ki kendisinden ba§ka ilah yoktur." (Bakara suresi, 2/163,
255; Af-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87 ... )
"Ben 6yle soni.ip batanlan tann diye sevmem." (En'am suresi, 6/76)
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Bundan yirmi be§ sene kadar once, istanbul Bogaz1'ndaki Yu§a
Tepesi'nde, dunyay1 terk etmeye karar verd@m bir zamanda, baz1 muhim dostlanm beni dunyaya, eski halime dondurmek it;;in yamma geldiler. Dedim ki, "Beni yanna kadar b1rak1mz, istihare edeyim." Sabahleyin
kalbime bu iki levha dogdu. ,Siire benzer, fakat §iir degil. 0 mubarek
hatzramn hatm ii;in ili§medim. Geld@ gibi muhafaza edildi. Yirmi Oi;uncu Soz'un sonuna eklenmi§ti. Makam munasebetiyle buraya almdz.
Birinci Levha

Gafillerin dunyasmm hakikatini tasvir eden levhadir.
Beni dunyaya i;agirma,
Ona geldim fen0. 26 gordum.
Gaflet daima perde oldu,
Ve Hak nurunu nihan 27 gordum.
Butun e§ya ve varlzklan
Birer Jani muz1r28 gordum.
Vucut desen, onu giydim,
Ah, ademdi, 29 i;ok bela gordum.
Hayat desen onu tattzm
Azap ii;inde azap gordum.
Ak1l azabm ta kendisi oldu,
Bekay1 bir bela gordum.
Omur tamamen heva oldu,
Kemali hep heba gordum.
Ameli riyanm ta kendisi,
Emeli tamamen elem gordum.
26
27
28

29

Fanilik, ge<;icilik.
Gizli, sakh.
Zararh.
Hi<;lik, yokluk.
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Kavu§mak aynl1k oldu,
Devay1 hastalrk gardum.
Bu nurlar karanl1k oldu,
Bu ahbab1 yetim gardum.
Bu Sesler alamun habercisi o/du,
Bu canlr/an a/mil§ gardum.
ilim evhama dandu,
Hikmette bin ii/et gardum.
Lezzet ayn-1 elem oldu,
Var/1kta bin yokluk gardum.
Sevgili desen onu buldum,
Ah, ayn/1kta
elem gardum.

ikinci Levha
Hidayet ve huzur yolunda olanlann
dunyalannm hakikatine i§aret eden levhadir.
Daimf gaflet yak oldu,
Ve Hak nurunu ayan 30 gardum.

Varlrk Zat'mm delili oldu,
Hayat, Hakk'm aynas1drr, gar.
Aki/, hazinelere anahtar ofdu,
Fend, beka kap1s1drr, gar.
Kemalin panlt1s1 sandu,
Fakat bir cemal gune§i var, gar.

Ayn/1k, kavu§ma oldu,
Elem ayn-1 /ezzettir, gar.
Omar butan amel o/du,
Ebed ayn-1 amurdur, gar.
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Karanlzklar l§zga kzlzf oldu,
Bu ali.imde hak hayat var, gar.
Batun e§ya dost oldu,
Batun sesler zikirdir, gar.
Batun zerreler, varlzklar
Zikir ve tesbih eder, gar.
Fakrz gzna31 hazinesi buldum,
Aczde tam kuvvet var, gar.
Eger Allah'1 buldunsa
Batun e§ya senindir, gar.
Eger Malik-i MU/k'e kul isen
O'nun ma/ka senindir, gar.
Eger bencil ve kendi nefsine maliksen
Say1s1z beladzr, gar,
Sonsuz bir azaptzr, tat,
Hesapszzca, gayet agzrdzr, gar.
Eger Hada'y1 tamyan hakiki bir kul isen,
Hudutsuz bir safadzr, gar,
Hesaps1z bir sevap var, tat,
Nihayetsiz saadet gar.

***
Yirmi be§ sene once, ramazanda, ikindiden sonra $eyh Geylanf'nin
(kuddise sirruh) Esma-i Hasna manzumesini okuyordum. Allah'zn gaze! isimleriyle bir manacat yazmak i(:in bir arzu hissettim. Fakat o vakit
bu kadar yazzldz. 0 kutsf astadzmzn mabarek Manacat-1 Esmaiye'sinin
bir benzerini yazmak istedim. Heyhat! Nazma kabiliyetim yak; yapamadzm, noksan kaldz. Bu manacat, Otuz U(:anca Soz'an Otuz O(:anca
Mektup'u olan Pencereler Risalesi'ne eklenmi§ti. Makam manasebetiyle buraya alznd1.
31

Zenginlik.
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Ey nefsim! Kalbim gibi agla, bagir ve de ki:
"Faniyim, Jani olam istemem.
Acizim, aciz olam istemem.
Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, ba§kas1m istemem!
isterim, fakat baki bir yar isterim.
Zerreyim, fakat ebedf bir giine§ isterim.
Tamamen bir
fakat bu mevcudat1 her §eyiyle isterim."

32 O'dur BO.kl.

0, hiikmiiniin kazasmda Hakim'dir; biz de O'nun hiikmii altmday1z.
Hakem olan 0, Adi olan O'dur; yeryiizii ve gokler O'nundur. Miilkiinde gizli ve
kapalt olam 0 hakkiyla bilir. Kadir olan 0, KayyOm olan O'dur; Ar§ da, yer de
O'nundur. Sanatmm nakt§larmda ve vas1flarmda goriinen, O'nun liitfudur. Fattr
O'dur, VedO.d O; mah!O.kattaki biitiin giizellikler O'nundur. Varhklarm aynasmda
ve mah!O.katmm her §eyinde gortinen, O'nun celalidir. Melik O'dur, Kuddus O; izzet ve biiyiikliik de O'na aittir. MahlO.kattm biiyiileyici sanat i<;inde var eden O' dur;
biz de O'nun sanahnm naki§lar1yiz. Daim O'dur, Baki O; miilk ve beka O'nundur.
0 ihsanlannda pek kerimdir; biz de O'nun misafir kafilelerindeniz. Rezzak O'dur,
her ihtiyaca Kafi O; hamd ve sena O'na mahsustur. Rahmet hediyelerinde goriinen, O'nun cemalidir. Biz de O'nun ilminin nak1§lanndamz. Hahk O'dur, Vafi O;
comertlik ve bagi§lama O'nundur. Mah!O.kahnm §ikayet ve dualanm i§iten O'dur.
Merhamet eden 0, §ifa veren O; §iikiir ve sena O'na mahsustur. Kullannm hata ve
giinahlanm bagi§layan da O'dur. Gaffar O'dur, Rahim O; af da, nza da O'ndand1r.
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Baria Yaylas1'nda <;am, Katran, Ardu;
ve Karakavak
Bir Meyvesidir

On Birinci Mektup'un bir
ya almm1§tzr.

Makam milnasebetiyle bura-

Esaretteyken bir gun, <lag ba§mda, muazzam <;am, katran ve ard1<;
aga<;lanmn heybetli suretlerini, hayret veren vaziyetlerini seyrederken
pek tath bir riizgar esti. 0 vaziyeti, pek muhte§em, §irin, giiriiltiilii ve
raksa benzer bir zelzele, cezbeli bir tesbihat suretine <;evirdiginden,
o eglence seyri bir ibret bak1§ma ve hikmet dersine dondii. Birden
Ahmed-i Cizri'nin §U Kiirt<;e s6zleri hatmma geldi:
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"Allah, o hak Mabud'dur ki kendisinden ba§ka ilah yoktur,'' (Bakara suresi, 2/163,
255; AI-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87 , .. )
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Baria Yaylas1, Tepelice'de
katran,
agaf!:lanmn meyvesi hakkmda yazdan
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ve karakavak
beyitlerin manas1:
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Yani: Senin giizelligini seyretmeye, herkes her yerden ko§Up gelmi§. Senin cemalinle naz ediyorlar .
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Her canh, Senin sanatm olan yeryi.iziinii seyretmek ic;in her yerden
c;1k1p bak1yor.
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A§ag1dan, yukandan ilanctlar gibi <5tktp bagmyorlar.
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Birer ilanct gibi olan o aga($lar Senin nakt§larmm giizelliginden keyiflenip oynuyor.

Senin kusursuz sanatmla ne§elenip giizel giizel seslerini duyuruyorlar.
,
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,

Adeta seslerinin tathhgt onlan da ne§elendirip nazenin bir §ekilde
nazlandmyor.

i§te ondandir ki, §U aga($Jar raksa kaJkmt§, adeta kendiJerinden ge($mek istiyor.

ef y.
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ilahi rahmetin §U eserleriyle, her canh, kendine has tesbihin ve namazm dersini al1yor.
35
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• Sana olan uitkusundan.
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.,

Ders ald1ktan sonra her bir aga<:; yiiksek bir ta§m iistiinde ba§ml
ar§a kaldmp durmu§ .
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Her biri, yiizlerce elini
Kalender3 7 Hf"liYE gibi Cenab-1
Hakk'm dergahma uzatip muhte§em bir ibadet vaziyeti alm1§.
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Ziiliif gibi kii<:;iik dallanm oynatiyor ve boylece seyredenlere de tath
§evklerini, ulvi zevklerini hatirlatiyorlar.
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A§km "hay huy" perdelerinden en hassas tellere, damarlara dokunur gibi ses veriyorlar. 39 NOsHA
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Akla §U vaziyetten §6yle bir mana geliyor: Mecazi sevgilerin yok
olacagmdan gelen elemle aglay1§1 ve derinden derine hazin bir inleyi§i
hatirlatiyorlar.

Mahmud'lann, yani Sultan Mahmud gibi sevdiginden aynlm1§ biitiin a§lkJann ba§mda, onlara adeta sevgiJiJerinin hiiziinJii nagmeJerini
dinletiyorlar.

Diinyevi sesleri ve sozleri art1k dinleyemeyen olmii§lere; ezeli nagmeleri, hiiziin uyand1ran sedalan i§ittiriyor gibi bir vazife yapar gorii-

nO.yorlar.
HA$iYE $ehbaz-1 Kalender, me§hur bir kahramand1r. $eyh Geylani'nin ir§ad1yla
Cenab-1 Hakk'm dergahma s1gm1p velilik mertebesine c;1km1§hr.
38 HA$iYE $ehnaz-1 <;elkezi, kirk 6rme sac; ile me§hur bir dunya guzelidir.
39 NOSHA $u nusha, me?arh]\taki ard1c; agacma bakar:
•
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'A§km "hay huy" perdelerinden en hassastelleie, damarlara dokunuyor gibi ses veriyorlar. Ok§amanm verdigi huzunden gelen ezeli nagmelerini olulere de duyuruyorlar.
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Ruh ise bu vaziyetten §Unu anhyor: E§ya tesbihat ile Sani-i Zi.ilcelal'in
isimlerinin tecellilerine kar§1hk verip naz-niyaz nagmelerine kapilm1§.
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Kalb, her biri surete bi.in1nmi.i§ birer ayet hi.ikmi.inde olan §U aga<;larm mucizevi, yi.iksek nazmmdan tevhid s1rnm okuyor. Yani yarahh§lannda o derece harika bir intizam, sanat ve hikmet vardir ki, kainatta
var olan bi.iti.in sebepler toplansa ve irade sahibi, diledigini yapmakta
serbest farz edilse, onlan taklit edemez.
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Nefis, §U vaziyete bakhk<;a, bi.iti.in yeryi.izi.ini.i gi.iri.ilti.ili.i bir aynhk
zelzelesinde yuvarlamyor gibi gori.ir. Baki bir zevk arar. "Onu, di.inyaya taparcasma baglanmay1 terk etmekte bulacaksm." manasm1 anlar.
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Ak1l ise hayvanlann, agai;lann, bitkilerin ve havanm zemzeme ve
demdemelerinde (nagmelerinde) gayet manidar bir yarahh§ intizam1,
bir hikmet nak§1, bir s1rlar hazinesi buluyor. Her §eyin pek i;ok yonden
Sani-i Zi.ilcelal'i tesbih ettigini anhyor.
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Koti.i arzulara sahip nefis de havanm §U esintisinden ve yapraklarm h1§irhsmdan oyle bir lezzet ahyor ki, o koti.i arzulann hayah olan
bi.iti.in mecazi zevkleri unutup terk ederek bu hakiki zevk ii;inde olmek
istiyor.

Haya! ise vazifeli meleklerin, adeta §U agai;larm ii;ine girip her bir
dalma pek i;ok ney takilm1§ o agai;lan ceset olarak giydiklerini gori.iyor. Adeta Ebedi Sultan, binlerce ney sedas1yla muhte§em bir merasimde meleklere onlan giydirmi§<;esine, o agai;lar cans1z, §Uursuz birer
cisim gibi degil, gayet §Uurlu, manidar vaziyetler gosteriyor.
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i§te o neylerin sesi, semavl, yuce bir musikiden geliyor gibi saf ve
tesirlidir. Aki!, o neylerden, ba§ta Mevlana Celaleddin-i Rum! olmak
uzere, biltun a§tklann i§ittikleri elemli aynhk §ikayetlerini i§itmiyor;
belki o Hayy ve Kayyum Zat' a takdim edilen Rahmani §tikurleri ve
Rabbanl hamdleri dinliyor.
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Madem agac,;lar birer ceset, butun yapraklar da birer di! oldu. Demek her biri binlerce dille, havanm dokunmasiyla "Hu, Hu" zikrini
tekrar ediyor. Hayat nimetine §tikilrle, dualanyla O'nu selamlayarak
Sani'in Hayy ve Kayyum oldugunu ilan ediyorlar.
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<;unku her §ey
'91 'i deyip kainatm buyuk zikir halkasmda
beraber zikrederek c,;ah§1yo;.

,' t.Jn
...r.,,1,,
...r. «'7'
.

..r

r ,1,,
r

«

t.Jn
.

i

Her vakit, kabiliyetlerinin diliyle "Ya Hak" deyip hayat haklanm
Cenab-1 Hakk'm rahmet hazinesinden istiyorlar. Ba§tan ba§a, hayata
mazhariyetlerinin lisamyla "Ya Hayy" ismini zikrediyorlar.
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"Allah, o hak Mabud'dur ki kendisinden ba§ka ilah yoktur." (Bakara suresi, 2/163,
255; Al-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87 ... )
Ya Hayy, ya Kayyum! Hayy-u Kayyum ismin hurmetine peri§an kalbime hayat,
kan§ik akhma istikamet ver. Amin.
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Ydd1zlan Konu§turan Bir Ydd1zname
Bir vakit Barla'da, <;am Dagr'nda, yiiksek bir mevkide, geceleyin gokyiiziine bakttm. -?u ifadeler birden kalbime dogdu. Y1ld1zlarm ha! diliyle konu§malanrn hayalen i§ittim gibi yaz1ld1. Naz1m ve
§iir bilmedigim ic_;in §iir kaidelerine girmedi, ilham edildigi gibi kald1.
Dardiincii Mektup ile Otuz ikinci Soz'iin birinci k1smmm sonundan
ahnmt§tir.
"Dinle de y1ld1zlann §U §irin hutbesini,
Nurlu nagmesini hikmet, bak naszl beyan eylemi§.
Hep beraber nutka gelmi§, hak lisaniyla derler:
Bir Kadfr-i Zulcelal'in ha§metli saltanatzna,
Nurlu birer deliliz, Sani'in varhgzna
Hem vahdete hem kudrete §ahitleriz biz!
$u zeminin yuzunu yald1zlayan
Nazenin mucizeleri gibi melek seyranzna.
$u semanzn yeryuzune bakan, cennete dikkat eden
Binlerce dikkatli gozuz bizf42
Tuba-y1 hilkatten 43 semavat §Ikkzna,
Samanyolunun dallanna,
Bir Cemfl-i Zulce/al'in hikmet eliyle tak1lm1§,
Pek guzel meyveleriz biz!
$u semavat ehline birer mescid-i seyyar, 44
Birer hdne-i devvdr, 45 birer ulvi yuva,

Yani cennet c;ic;eklerinin fidanhk ve tarlac1g1 olan yeryuzunde say1s1z kudret
mucizesi sergilendiginden semavat alemindeki melekler o mucizeleri ve harikalan
seyrettikleri gibi; gokcisimlerinin gozleri hukmunde olan y1ld1zlar da adeta melekler
gibi yeryuzundeki nazenin, sanath eserleri gordukc;e cennet alemini izliyor, o gec;ici
harikalan baki bir surette cennette dahi seyrediyorlar gibi bir zemine, bir cennete
bak1yorlar. Yani, o iki aleme nezaretleri var demektir.
Yaratilt§ agac1.
Goklerin, Allah' a secde halindeki meleklerle dolu olduguna dair Bkz. Tirmizi, ziihd
9; ibni Mace, zuhd 19.
Donen birer ev.

42 HAsiYE

43
44

45

ON YEDiNci Soz 281

Birer misbah-1 nevvar, 46 birer gemi-i cebbar, 47
Birer tayyareyiz biz!..
Bir Kadfr-i Ziilkemal'in, bir Hakfm-i Ziilcelal'in
Birer kudret mucizesi, birer sanat ve hilkat harikas1,
Hikmetin ve hilkatin nadir birer misali,
Birer nur alemiyiz biz...
Boyle yiiz bin dille yiiz bin delil gosteririz,
i§ittiririz insan olan insana.
Kor olas1 dinsiz gozii, gormez oldu yiiziimiizii,
Hem i§itmez soziimiizii, hak soyleyen ayetleriz biz ...
Miihriimiiz bir, imzam1z bir,
Rabbimize itaatkanz;
T esbih eder, zikrederiz abidane. 48
Samanyolunun biiyiik halkasma mensup meczuplanz biz... "

dediklerini hayalen dinledim.

46
47
48

Nurlu kandil.
Bilyilk gemi.
Kulluga yakl§ir §ekilde.

