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Nefs-i emmareme2 haddini bildiren bir tokat: 
Ey bobiirlenmeye tutkun, §6hrete sevdah, oviilmeye dii§kiin, ken-

dini begenmi§likte benzersiz, sersem nefsim! 
Eger binlerce meyve veren bir incir agacmm c;1ktig1 kiic;iiciik c;ekir-

degin ve yiizlerce salk1m1 bulunan bir iiziimiin siyah, kuru c;ubugunun, 
biitiin o meyveleri ve salk1mlan kendi hiineriyle yaptig1 ve bunlardan 
istifade edenlerin o c;ubugu, o c;ekirdegi methedip onlara hiirmet gos-
termesi gerektigi dogru bir iddia ise senin de sana verilen nimetler 
ic;in oviinmeye, gururlanmaya belki hakkm olur. Halbuki sen, daima 
kmanmaya miistahaksm. <.;unkii o c;ekirdek ve o c;ubuk gibi degilsin. 
Smirh bir iradeye sahip oldugundan, oviinerek o nimetlerin k1ymetini 

"Yaphklanndan olliril sevinen, obilr taraftan yapmad1klan i§lerden dolay1 ovill-
mek isteyen kimselerin sakm azaptan yakay1 kurtaracaklanm sanma! Cilnkil onla-
ra o can yak1c1 azap vardir." (Ai-i imran sO.resi, 3/188) 
Nefs-i Emmare: insam daima kotillilge sevkeden nefis. 
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d0.§0.rO.yor, gururunla tahrip ediyor, nankorlugunle hic;:e indiriyor ve 
onlan sahiplenerek gasp ediyorsun. Senin vazifen boburlenmek degil, 
§0.kurdur. Sana lay1k olan, §6hret degil, tevazu ve mahcubiyettir. Hak-
km ovulmek degil, istigfardir, pi§manhkttr. Kemal vas1flanna kendini 
begenmekle degil, her §eyi Allah'tan bilmekle ula§trsm. 

Evet, sen benim vucudumda, alemdeki tabiata benzersin. ikiniz de 
hayn kabul etmek ve §erre c;:1k1§ noktas1 olmak ic;:in yaratilm1§sm1z. Yani 
fail ve kaynak degilsiniz; aksine, di§ tesir ile hareket edersiniz. Yalmz bir 
tesiriniz var; o da, mutlak haytrdan gelen hayn guzel bir surette kabul 
etmeyerek §erre sebep olmamzd1r. Hem siz birer perde olarak yaratil-
m1§s1mz ki, giizelligi fark edilmeyip c;:irkin gorunen hadiseler sizden bilin-
sin ve Cenab-1 Hakk'm mukaddes Zat'mm noksanhklardan uzak gorul-
mesine vesile olasm1z. Halbuki yaratth§ vazifenize tamamen zit bir suret 
giymi§siniz. Kabiliyetsizliginiz yuzunden hayn §erre c;:evirdiginiz halde, 
guya Hahk'm1za icraatmda ortak oldugunuzu iddia ediyorsunuz! De-
mek, her §eyi nefsinden ve tabiattan bilen, gayet ahmak, gayet zalimdir. 

Sakm, "Ben bu guzelliklere mazhanm. Guzele mazhar olan guzel-
le§ir." deme. Zira guzellik mahiyetinin ozu haline gelmediginden, ona 
mazhar degil, sadece onun ugrag1 olursun. 

Hem, "insanlar ic;:inde ben sec;:ildim. Bu meyveler benimle gosterili-
yor. Demek, bir meziyetim var." da deme! Hayir, ha§a! Belki herkesten 
once sana verildi, c;:unku sen herkesten daha muflis ve daha muhtac;:tm, 
daha c;:ok elem c;:ekiyordun.3HA$iYE Bu yuzden senin eline verildi. 

iKiNCi NOKTA 
4;ljj;_ :: _;, J5 ayetinin bir s1rnm izah eder. $oyle ki: 
Her §eyde, hatta en c;:irkin gorunen §eylerde bile hakiki bir guzellik 

taraf1 vard1r. Evet, kainattaki her §ey, her hadise ya bizzat guzeldir; bu-
na "husn-0. bizzat" (zatma ait guzellik) denir. Ya da neticeleri yonuyle 
guzeldir, buna da "husn-0. bilgayr" (dolayh guzellik) denir. Bir k1s1m 
hadiseler var ki, gorunti§te c;:irkin ve karmakan§ikttr. Fakat o gorunen 
perdenin arkasmda gayet parlak guzellikler ve intizam bulunur. 

3 HA:)iYE Hakikaten ben de bu munazarada Yeni Said'in nefsini bu derecede susturma-
sm1 i:;ok begendim ve "Bin barekallah" dedim. 

4 "(0 Allah ki) yaratt1g1 her §eyi guzel ve saglam yapt1." (Secde sO.resi, 3217) 
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Mesela: Bahar mevsiminde firtmah yagmur ve c:;amurlu toprak 
perdesi altmda, sonsuz guzellikteki c:;ic:;eklerin ve kusursuz bitkilerin te-
bessumleri saklanm1§tlr. Guz mevsiminin ha§in tahribah, hazin aynhk 
perdeleri arkasmda, Cenab-1 Hakk'm celal tecellilerinin mazhan olan 
k1§ hadiselerinin verdigi s1kmhdan korumak ic:;in, nazh c:;ic:;eklerin dostu 
olan nazenin hayvanc1klan hayat vazifesinden terhis eder. Bununla 
beraber, o kl§ perdesi ardmda nazenin, taze, guzel bir bahara yer ha-
wlamr. F1rtma, deprem, veba gibi hadiselerin perdesi altmda gizlenen 
pek c:;ok manevi c:;ic:;ek ac:;ar. Buyuyup boy atamayan birc:;ok kabiliyet 
c:;ekirdegi, dt§andan c:;irkin g6runen o hadiseler sayesinde tohumlar gi-
bi sumbullenip guzelle§ir. Adeta butun inkilaplar ve buyuk c:;aph degi-
§imler birer manevi yagmurdur. 

Fakat insan, hem gorunli§e aldand1gmdan hem de bencil oldugun-
dan, di§ yuzlerine bak1p bu hadiselerin c:;irkinligine hukmeder. Sadece 
kendini dli§lindugunden, yalmz kendine bakan neticeleriyle degerlen-
direrek onlarm §er oldu§u hukmune vanr. Halbuki e§yanm insana ait 
gayesi bir ise Sani'inin isimlerine ait gayeleri binlercedir. 

Mesela insan, Fatir'm kudretinin buyuk mucizelerinden olan dikenli 
otlan ve agac:;lan zararh, manastZ gorlir. Halbuki onlar, ot ve agac:; tiirle-
rinin dikenlerle donahlm1§ kahramanland1r. Mesela, atmacanm serc:;elere 
musallat olmas1, g6rlinli§te rahmete uygun dli§mez. Halbuki serc:;enin 
kabiliyeti bu §ekilde geli§ir. Mesela, kann yagmasmm pek so§uk ve tatstZ 
oldu§u dli§iinU!ur. Halbuki onun so§uk, tatstZ perdesi altmda o kadar 
s1cak gayeler ve 6yle §eker gibi tatl1 neticeler vard1r ki, tarif edilemez. 

Hem insan, bencilligi ve g6run0.§e aldanmakla, her §eyi kendine 
bakan yuzuyle degerlendirdiginden, edebin kaynag1 ve ta kendisi olan 
pek c:;ok §eyi edebe aykm zanneder. Mesela, tenasul uzvundan bah-
sedilmesi, insanlar ic:;in mahcubiyet sebebidir. Fakat §U mahcubiyet 
perdesi, insana bakan yuzdedir. Yoksa yaratih§a, sanata ve f1tratm 
gayelerine bakan yuzleri oyle perdelerdir ki, hikmet nazanyla bakilsa 
tam da edep dairesindedir, mahcubiyet ona hie; temas etmez. 

i§te edep kaynag1 olan Kur'an-1 Hakim'in baz1 tabirleri bu yuzlere 
ve perdelere goredir. Evet, bize c:;irkin gorunen mahluklann ve hadi-
selerin dt§ sureti altmda gayet guzel, hikmetli bir sanat ve yarahh§a 
bakan 6yle guzel yuzler var ki, Sani'ini gosterir ... <.;:ok guzel perdeler 
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var ki, hikmetler saklar; gorunil§te intizams1z ve kan§ik olan pek c,;ok 
§ey var ki, pek muntazam, kutsl birer yaz1d1r. 

NOKTA 

· , :ti [J t : £5' 01 .r.>:-' r-
Madem kainatta e§siz giizellikte bir sanat, ac,;1kc,;a goruldugu gibi, 

vardtr ve kesindir. Elbette, ResO.l-u Ekrem'in (aleyhissalatii vesselam) 
peygamberliginin de gozle gori.iliir derecede bir kesinlikle sabit olma-
s1 gerekir. Zira §U giizel varhklardaki sanat ve nak1§lar gosteriyor ki, 
onlarm sanatkannda miihim bir giizel kilma iradesi ve ziynetli yarat-
mak ic,;in kuvvetli bir istek vard1r. irade ve istek, o Sani' de yiice bir 
muhabbetin ve eserlerinde ortaya koydugu kusursuz sanatma kar§l 
kutsl bir ragbetin var oldugunu gosteriyor. muhabbet ve ragbet de 
yaratilmi§larm en nurlusu ve miikemmeli olan insana daha c,;ok yone-
lip onda toplanmak ister. insan, yarahh§ agacmm §Uurlu meyvesidir. 
Meyve ise o agacm en kapsay1c1, en uzak, nazan en geni§ ve §UUru 
kiilll olan k1sm1dir. i§te nazan geni§ ve §UUru kiilll zat, o sonsuz giizellik 
sahibi Sanatkar'a muhatap olup O'nunla g6ril§en, kiilll §Uurunu ve 
geni§ nazanm tamamen Sani'ine kulluga, O'nun sanatm1 takdire ve 
nimetlerine §ilkretmeye sarf eden en yiiksek, en parlak fert olabilir. 

iki levha, iki daire goriiniiyor. Biri: Gayet muhte§em, mun-
tazam bir rubO.biyet dairesi, gayet kusursuz, ziynetli bir sanat levha-
s1. .. Digeri: Gayet nurlu, adeta yild1zlarla bezenmi§ bir kulluk dairesi; 
gayet geni§, ku§ahc1 bir tefekkiir, takdir, te§ekkiir ve iman levhas1. .. 
ikinci daire, butiin kuvvetiyle birinci dairenin namma hareket eder. 

i§te, o Sani'in, sanatmda c,;ok dikkat gozetmesindeki biitiin mak-
satlara hizmet eden o dairenin reisinin, Sani'i ile ne derece irtibath, 
O'nun nazannda ne kadar sevgili ve makbul oldugu ac,;1kc,;a anla§1hr. 

Acaba hie,; akil kabul eder mi ki, §U giizel, sanatl1 varhklarm, sana-
tmda bu derece hassas, hatta agzm her c,;e§it tadm1 bilen ve ona gore 
nimet veren Sanatkan, yeri ve gogii c,;mlatacak takdir nagmeleri ic,;in-
de, karalan ve denizleri cezbeye getirecek §ilkran ve tekbir nidalanyla, 

"Ey insanlar, eger Allah'1 seviyorsarnz gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin." (Af-i 
imran suresi, 3/31) 
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kendisine kullukla yonelen o en giizel mahlukuna kar§l lakayt kalsm 
ve onunla konu§masm? Kendisiyle alakadar olmasm, onu resO.l yap1p 
gtizel halinin ba§kalanna da ge<;;mesini istemesin? Asla! Onunla ko-
nu§mamas1 ve onu resO.l yapmamas1 mtimktin degildir. .. 

6f-j._;, )11 
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Aynhk ve gurbet bir esarette, §afak vakti aglayan 
bir kalbin aglayan feryad1d1r: 

6 

Seherlerde eser tecelli riizgem 
Uyan ey gozlerim seher vaktinde 
Dergah-z ilahiden inayet isteyen; 
Seherdir giinahkarlarzn tevbegahz 
Uyan ey kalbim §afak vaktinde 
Tevbe et, bagz§lanma dile dergah-z ilahiden. 

Y....:,. .. L:;. / 

J;- 1, p;..;; 
.. ,,,. .. ,.., 

...... 0 1 )I _,. ,.... 0 ,. 0 , ·1 '\ <:"'. •lj , .. ,, r.$ y; c.SJ J c.r-: c.SJ • , y; c.SJ r.>; .. .. ...... ,,,. .. ...... .. ,,, ...... 

"Allah katmda (hak ve makbul) din ancak islam'd1r." (Ai-i imran suresi, 3/19) 
"Muhammed Allah'm resuh:idilr. Onun beraberindeki milminler de kafirlere kar§I 
§iddetli olup kendi aralannda §efkatlidirler." (fetih suresi, 48/29) 
Seher vakti, ha§ir meydamm andmr. Her §ey uyamp gelmi§, tesbih ediyor. Ey nef-
sim, ne zamana kadar gaflet uykusu i<;inde boyle sersem kalacaksm? Omrilniln 
ikindi vakti gelmi§, kabre dogru sefer ba§lam1§hr. Her canhdan aynhyorsun. Ney 
gibi inlemek i<;in niyaz ve namaza gayret et. 
De ki: 'Ya Rab! pi§mamm; mahcubum, utamyorum. Say1s1z gilnahtan dolay1 peri-
§amm. Zelilim, gozlerim ya§ dolu, hayatim karars1z. Garibim, kimsesizim, yalmz1m, 
zay1f1m, gil<;silzilm, hastay1m, acizim; hem ihtiyanm hem iradesizim. Aman diliyo-
rum, af anyorum, yard1m istiyorum Senin dergahmdan ey Allah1m ... 


