
YiRMi BiRiNCi SOZ'UN 
BiRiNCi MAKAMI 

Bir zamanlar, ya§I, cussesi ve mevkisi buyuk bir adam bana dedi 
ki: "Namaz iyidir. Fakat her gun her gun be§er defa k1lmak insana c;ok 
geliyor. Bitmediginden usanc; veriyor." 

0 adamm bu sozunden hayli zaman soma nefsimi dinledim, aym 
sozleri soyledigini i§ittim. Ona baktim, tembellik kulag1yla §eytandan 
aym dersi ald1gm1 gordum. 0 vakit, o adamm, adeta kotulugu arzula-
yan butun nefisler adma konu§tugunu veya bu sozun ona soyletildigi-
ni anlad1m. Kendi kendime dedim ki: "Madem nefsim daima kotulugu 
emrediyor, nefsini 1slah etmeyen ba§kasmt 1slah edemez. Oyleyse i§e 
nefsimden ba§lanm." 

Ey nefis! Koyu bir cehalet ic;inde, tembellik d6§eginde, gaflet uyku-
sunda soyJedigin bu soze kar§lltk benden §Ube§ "ikaz"1 dinJe! 

Birinci ikaz 

Ey bedbaht nefsim! Acaba omrun ebedi midir? Gelecek seneye, 
hatta yarma c;1kacagma dair elinde senedin mi var? Sana usanc; veren, 

"!:;>uphesiz namaz, muminler uzerine vakitleri belli bir farzd1r." (Nisa sO.resi, 4/103) 
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ebed! ya§ayacagm1 zannetmendir. Keyif ic;in diinyada ebediyen ka-
lacakm1§ gibi nazlamyorsun. Eger 6mriiniin k1sa oldugunu ve fayda-
s1z i§lerde gittigini anlasaydm, elbette, onun yirmi dbrtte birini, sana 
hakiki ve ebedi bir hayatta saadeti kazandiracak giizel, ho§, rahat ve 
bereketli bir hizmete sarf ederdin. Usanmak §6yle dursun, bu sende 
ciddi bir §evk ve ho§ bir zevk uyandmrd1. 

ikinci ikaz 

Ey doymak bilmeyen nefsim! Her gun her gun yemek yiyor, su ic;i-
yor ve havay1 teneffus ediyorsun; bunlar sana usanc; veriyor mu? Ma-
dem vermiyor, hatta ihtiyac; tekrar ettiginden usanc; duymuyor, aksi-
ne, onlardan lezzet ahyorsun. Oyleyse bedenimde senin arkada§larm 
hukmundeki kalbimin g1das1, ruhumun ab-1 hayati olan ve Rabbani 
latifelerimin tath havasm1 kendinde toplayan namazm da seni usan-
dirmamas1 gerekir. 

Evet, sonsuz keder ve elem ic;inde, fakat bir o kadar da zevklere, 
emellere tutkun ve sevdah bir kalbin g1das1 ve kuweti, her §eye giicu 
yeten Rahim ve Kerim bir Zat' m kap1sm1 dua ile c;almakla elde edile-
bilir. 

;>u fani dunyada, aynhktan feryat ederek siiratle goc;up giden bu-
tiln varhklarla alakadar bir ruhun ab-1 hayah ise her §eye bedel Baki 
bir Yarahcmm, olilmsilz bir Sevgilinin rahmet c;e§mesine namaz ile 
yonelerek ic;ilebilir. 

insanda, tabiah geregi sonsuzlugu isteyen, ebediyet ic;in yarahlm1§, 
ezell ve ebedl bir Zat' m aynas1 olan son derece hassas, manevl ve 
§Uurlu bir sir ile latife-yi Rabbaniye denilen nurlu bir his vardir ki, bun-
lar, §U kasvetli, ezici, s1kmhh, bogucu, karanhk ve gec;ici dunya halleri 
ic;inde, elbette teneffuse c;ok muhtac;hr ve ancak namaz penceresiyle 
nefes alabilir. 

Uc;:iincii ikaz 

Ey sabirs1z nefsim! Acaba gec;mi§ gilnlerdeki ibadetlerin zahmetini, 
namazm zorlugunu ve musibetlerin s1kmhsm1 hahrlay1p 1zd1rap c;ek-
mek ve gelecekteki ibadetleri, namaz vazifesini ve musibetlerin elemi-
ni bugunden du§ilnilp sabirs1zhk gostermek hie; akil kan m1dir? 
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sabtrs1z halin §6yle sersem bir kumandanm haline benziyor: 
00.§manm sag taraftaki kuweti kendi birligine katihp taze bir kuwet 
olmu§ken, 0 tutar, muhim bir kuwetini 0 tarafa gonderir, merkezi za-
y1flattr. Sol tarafta da henuz dD§man askeri yokken, oraya buyDk bir 
kuwet gonderip "Ate§!" emri verir. Merkezi tamamen zay1f biraktr. 
DO.§man i§i anlar, merkeze saldmr ve oray1 yerle bir eder. 

halinle sen, i§te bu kumandana benziyorsun. <:;::unku gec;;mi§ 
gunlerdeki ibadetlerin zahmeti, bugun rahmete c;;evrilmi§tir. Elemi git-
mi§, lezzeti kalm1§. Zahmeti lezzete, s1kmtts1 sevaba donD§mD§. Oyley-
se namazdan usanmak yerine yeni bir §evk, taze bir zevk ve ciddi bir 
gayretle ona devam etmek gerekir. Gelecek gunler henuz gelmedigine 
gore, onlan §imdiden d0.§0.nDp usanmak ve gev§eklik gostermek, ay-
nen ileride ba§ma gelecek ac;;hg1 ve susuzlugu bugunden dD§Dnerek 
bagmp c;;agtrmak gibi bir divaneliktir. 

Madem hakikat boyledir, aklm varsa yalrnz bugunkD ibadetini dD-
§Dn ve "GDnumDn bir saatini, Dcreti pek buyDk, zahmeti pek az olan, 
ho§, guzel ve yDce bir hizmete sarf ediyorum." de! 0 zaman aci usan-
cm tath bir gayrete don0.§0.r. 

i§te, ey sabirs1z nefsim! Sen De;; c;;e§it sab1rla vazifelisin. Biri: itaat 
ve ibadette sabird1r. ikincisi: GDnahlara kar§I sabirdir. 
Bela ve s1kmttlar kar§tsmda sabtrd1r. Akim varsa, bu Dc;uncD ikazdaki 
temsilde gorDnen hakikati kendine rehber edin, mertc;;e "Ya Sabur" 
de, De;; sabn omzuna al! Eger Cenab-1 Hakk'm sana verdigi sabir kuv-
vetini yanh§ yolda kullarnp dag1tmazsan, o her zorluga ve her derde 
katlanmaya yeter. .. 0 kuwetle dayan! 

Dordiincii ikaz 

Ey sersem nefsim! Acaba kulluk vazifesi neticesiz ve Dcreti az m1 ki 
sana usanc; veriyor? Mesela bir adam sana biraz para verse veyahut 
seni korkutsa, ak§ama kadar c;;ah§hnr, sen de itiraz etmeden c;ah§irsm. 
Peki, bu dDnya misafirhanesinde aciz ve fakir kalbini zenginle§tiren, 
elbette girecegin kabrini t§tklandiran, her ha!Dkarda hesap verecegin 
mah§erdeki o buyuk mahkemede sana kurtulu§ senedi ve ister istemez 
ustunden gec;;ecegin sirat koprusunde nur ve burak olacak namaz neti-
cesiz midir veyahut kar§1hg1 az m1dir? 
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Bir adam yilz lirahk bir hediye vaat etse, seni yilz glin c;ah§bnr. 
Soztinden donme ihtimali olan o adama glivenir, usanmadan <_;ah-
§trsm. Acaba s6zilnden donmesi imkanstz bir Zat, sana cennet gibi 
bir kar§thk ve ebed1 saadet gibi bir hediye vaat etse, seni pek az bir 
zaman, glizel bir vazifede c;ah§brsa, buna ragmen hizmet etmezsen 
veya isteksizce, usan<_;la, yanm yamalak hizmetinle O'nu yalanc1hkla 
itham edip hediyesini hafife ahrsan, §iddetli bir cezaya ve deh§etli bir 
azaba mtistahak olacagm1 dil§ilnmilyor musun? Dilnyada hapis kor-
kusundan, en agtr i§lerde §ikayet etmeden c;ah§ttgm halde, cehennem 
gibi ebed1 bir hapsin korkusu, hafif ve ho§ bir vazife i<_;in sana gayret 
vermiyor mu? 

Be§inci ikaz 

Ey dilnyaya tutkun nefsim! Acaba ibadetteki isteksizligin ve na-
mazdaki ihmalin dilnya me§guliyetlerinin c;oklugundan m1d1r? Veya-
hut ge<_;im derdiyle ibadete vakit bulamayt§mdan m1dtr? S1rf dilnya 
ic;in mi yaratt!dm ki biltiln vaktini ona sarf ediyorsun? 

Sen, kabiliyetlerinle biltiln canhlardan ilstiln oldugunu fakat dilnya 
hayatmm devam1 ic;in gerekli §eyleri temin etme kudreti bak1mmdan 
bir ser<_;e ku§una bile yeti§emeyecegini biliyorsun. Ast! vazifenin hay-
vanlar gibi <_;abalamak degil, ger<_;ek bir insan gibi hakiki ve daim1 bir 
hayat ic;in gayret etmek oldugunu neden anlam1yorsun? Hem dilnya 
i§leri dedigin, <_;ogu sana ait olmayan, bo§ yere kan§hgm ve kan§hrdt-
gm faydas1z §eylerdir. En lilzumlu i§i b1rak1p gilya binlerce sene 6m-
riln varmt§ gibi, en lilzumsuz mah1matla vakit ge<_;iriyorsun. Mesela, 
k1ymetli vaktini, "Saturn gezegeninin etrafmdaki halkalann mahiyeti 
nedir? Amerika'da ka<_; tane tavuk vardtr?" gibi k1ymetsiz §eyleri dil-
§ilnmeye harc1yorsun. Gilya astronomi ve istatistik bilimleriyle ugra§t-
yor, onlardan istifade ediyorsun!.. 

Eger, "Beni namazdan ve ibadetten ahkoyan, bana usan<_; veren, 
boyle lilzumsuz §eyler degil, ge<_;im derdinin zaruri i§leridir." dersen, 
ben de sana §6yle derim: Bir yerde yilz kuru§ gilndelikle <_;ah§san, 
sonra biri gelse ve sana, "Gel §Uray1 on dakika kadar kaz, yilz lira 
degerinde bir p1rlanta ve bir zilmrilt bulacaksm." dese, sen de ona, 
"Haytr, gelmem! <;unkil gilndeligimden on kuru§ kesilecek, kazanctm 
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azalacak." di ye cevap versen, bunun ne kadar divanece bir bahane 
oldugunu elbette bilirsin. 

Aynen bunun gibi, sen §U bahc;ende nafakan ic;in c;ah§tyorsun. 
Eger farz namazlanm terk edersen, butun gayretinin neticesi, yalmz 
dunyevi, bnemsiz ve bereketsiz bir kazanc;tan ibaret kahr. Fakat eger 
istirahat ve teneffus vaktini, ruhunu rahatlatan ve kalbini ferahlatan 
namaza sarf edersen, o zaman, bereketli dunya kazancm ile beraber 
ahiret az1gm ic;in c;ok degerli iki manevi maden bulursun: 

Birinci maden: Guzel bir niyetle, bahc;ende2 yeti§tirdigin c;i-
c;ekli ya da meyveli her bitkinin, her agacm tesbihatmdan hisse ahrsm. 

ikinci maden: Bahc;ende yeti§en mahsullerden kim yese -ister 
hayvan olsun, ister insan; ister mll§teri olsun, ister hirs1z- bu senin 
ic;in sadaka hukmune gec;er. Fakat bahc;eni R1zkm Hakiki Sahibi ad1-
na ve O'nun izni dairesinde kullanman, kendine O'nun mahm O'nun 
mahluklanna veren bir dag1ttm memuru gbzuyle bakman §arttyla ... 

i§te bak, namaz1 terk eden ne kadar zarara ugrar! Ne buyuk bir 
serveti kaybeder! Ve c;ah§mak ic;in buyuk bir §evk veren, amellerde 
manevi bir kuvvet saglayan o iki neticeden, o iki madenden mahrum 
kahr, iflas eder. Hatta ihtiyarlad1kc;a bahc;esinde c;ah§maktan usamr, 
yorulur. "Neme laz1m! Ben zaten dunyadan gidiyorum. Bu kadar zah-
meti nic;in c;ekecegim?" diyerek kendini tembellige b1rak1r. Fakat ev-
velki adam der ki: "Daha c;ok ibadet ederek helal dairede c;ah§acag1m. 
Boylece kabrime daha c;ok l§tk gonderecegim, ahiretim ic;in daha c;ok 
az1k haz1rlayacag1m." 

Kisacasi: Ey nefis! Bil ki, dun, senin elinden Yanna ula§aca-
gma dair de guvencen yak. Oyleyse as1l omrunu, bulundugun 
gun bi/. Gunun en az bir saatini, zor zamanlara ayird1gm bir altm gibi, 
hakiki istikbalin olan ebedf hayatm birer kumbara hukmundeki bir 
mescide veya bir seccadeye at! 

Ve bil ki, her yeni gun, herkes yeni bir alemin kap1s1dir. Eger 
namaz kzlmazsan, o gunku alemin karanlik ve peri§an bir ha/ alir. Mi-
sal aleminde aleyhinde §ahitlik eder. Zira herkesin, §U a/em 
her gunde hususi birer alemi vardir. 0 alemin mahiyeti de, 0 ki§inin 
kalbine ve ameline gore degi§ir. 

2 Bu k1s1m, bir bah<;ede bir karde§ime ders oldugu i<;in bu §ekilde yazilmi§hr. 
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Nasti ki, aynada gorunen muhte§em bir saray, o aynamn rengini 
ahr. Ayna siyah ise saray da siyah, kirm1z1 ise kirmtzt g6runur. Saraym 
sureti, aynanm mahiyetine g6re degi§ir. Ayna duzgunse sarayt gi.izel, 
di.izgi.in degilse <_:;irkin gosterir. 0 ayna en nazik §eyleri kaba gosterdigi 
gibi, sen de kalbinle, aklmla, amelinle, gonli.inle, kendi aleminin §ekli-
ni degi§tirirsin. Ona aleyhinde veya lehinde §ahitlik ettirebilirsin. 

Eger namaz k1larsan, namazmla bu kainatm Sani-i Zi.ilcelal'ine 
yonelirsen, sana bakan alemin birden nurlarnr. Namazm adeta bir 
elektrik lambast, namaza niyetin de onun di.igmesine dokunmak gi-
bi, 0 alemin karanhgmt dag1ttr. Ve §U di.inya karga§asmda peri§anhk 
i<;indeymi§ gibi g6ri.inen hadiselerin, hikmetli bir intizam ve manah bir 
kudret eseri oldugunu gosterir. Nurlarla dolu 3 vd' ,J\Jij 
ayetinden kalbine bir nur verir. 0 gi.inki.i alemini o nurla t§tklandmr, 
misal aleminde senin lehinde §ahitlik ettirir. 

Sakm, "Benim namaz1m nerede, hakiki namaz nerede!" deme. Zi-
ra bir hurma <_:;ekirdegi, hurma agacmm bi.iti.in hususiyetlerini i<;inde 
ta§tr ve onu tarif eder. Farklan, birinin <;ekirdek, otekinin ise onun dal 
budak salmt§ hali olmas1d1r. Aynen oyle de, senin benim gibi s1radan 
bir insanm namazmm -hissetmese ve §Uurunda olmasa da- bi.iyi.ik bir 
velinin namaz1 gibi §U nurdan, §U hakikatten bir hissesi vardtr. Fakat o 
nur dereceye g6re a<_:;1ga <;tkar. 

Bir hurma <_:;ekirdegi ile mi.ikemmel bir hurma agac1 arasmda ne 
kadar mertebe ve fark varsa, namazda da oyle, hatta daha fazla farkh 
mertebeler bulunabilir. Fakat bi.iti.in o mertebelerde namaza ait nurani 
hakikatin bir esast vardtr. 

/ l l 
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, / / 

"Allah goklerin ve yerin nurudur."(Nur sOresi, 24/35) 
Allah1m ! "Namaz dinin diregidir." buyuran Resulullah' a ( sal/al/ahu aleyhi ve sell em) ve 
onun al ve ashabma salat ve selam eyle. 
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Ka/bin be§ yaraszna be§ merhemi i<;erir. 

/ / ,,, ,,.. 

0 

Ey vesvese hastahgma insan! Biliyor musun, vesvesen 
neye benzer? Musibete ... Onem verdik<;e §i§er; onem vermezsen sa-
ner. Onu buyuk gorursen buyur; ku<;uk gorursen ku<;ulur. Korkarsan 
agirla§Ir, hasta eder; korkmazsan hafifler, gizli kahr. i<;yllzunu bilmez-
sen devam eder, yerle§ir; bilirsen, onu tamrsan gider. Oyleyse §U 
musibetli vesvesenin pek <;ok <;e§idinden yalmz s1k<;a gbrulen be§ini 
soyleyecegim. Belki sana da bana da §ifa olur. <:;unku vesvese oyle 
bir §eydir ki, cehalet onu davet eder, ilim uzakla§hnr. Onu tammazsan 
gelir, tarnrsan gider. 

Birincisi - Birinci Yara 

once §llpheyi kalbe atar. Eger kalb kabul etmezse §llphe-
den, <;irkin ve kotu sozlere cloner. <:;irkin sozlerdekine benzer baz1 pis 
suretleri ve edebe aykm <;irkin halleri tasvir eder, hayal ettirir. Kalbe 
"Eyvah!" dedirtir, insarn umitsizlige dll§llrur. Vesveseli adam da zan-
neder ki, kalbi Rabbine kar§I edepsizlikte bulunuyor. Muthi§ bir tela§ 
ve heyecan duyar. Bundan kurtulmak i<;in huzurdan ka<;ar, gaflete 
dalmak ister. Bu yararnn merhemi §Udur: 

Bakey vesveseye dll§IDU§ bi<;are insan! Tela§ etme, <;llnku senin 
hatmna gelen kotu sozler ve haller ger<;ek degil, hayaldir. Kufru hayal 
etmek kufUr olmad1g1 gibi, o kotu sozleri ve halleri dll§llnmek de on-
lan soylemek ve yapmak degildir. Zira manhk<;a hayal etmek, hukum 
yerine ge<;mez. Kotu sozu soylemek ise hukumdur. Bununla beraber, 
o <;irkin sozler, senin kalbinin sozleri degildir. <:;unku kalbin, onlardan 

"Ya Rabbi, §eytanlarm vesveselerinden, yammda bulunmalanndan Sana s1gm1-
nm." (Mil'minO.n sO.resi, 23/97-98) 
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mi.iteessir olur, i.izi.ili.ir, kederlenir. 0 <;irkin sozler belki §eytanm, kalbe 
yakm olan ve "li.imme-i §eytani" denilen yuvasmdan gelir. Vesvesenin 
zaran, insanm onu zararh zannetmesi ve kalben ondan zarar gorme-
sidir. C::i.inki.i insan, hi.iki.imsi.iz bir ha.ya.Ii hakikat vehmeder. 
i§ini kendi kalbine ma! eder. Onun sozi.ini.i, kendinden zanneder. Za-
rar ettigini di.i§i.ini.ip zarara di.i§er. Zaten §eytanm da istedigi budur. 

ikincisi 

Manalar kalbden c:;ikt@ vakit, bir sureti olmad1g1 halde hayale gi-
rer, orada surete bi.iri.ini.irler. Haya!, her vakit bir sebep perdesi altmda 
suretleri bir nevi dokur. Onem verdigi §eyin suretini yol i.isti.inde bira-
kir; hangi mana ge<_;se 0 sureti ona ya giydirir, ya takar, ya bula§hrtr 
veyahut da perde yapar. Eger manalar <;irkinlikten annmt§ ve temiz, 
suretler pis ve rezil ise temiz manalar pis suretleri giymez, fakat onla-
ra temas eder. Vesveseli insan, bu temas1, manalann sureti giyme-
siyle kan§hnr. "Eyvah!" der, "Kalbim ne kadar bozulmu§! Bu sefillik, 
nefsimin bu ac;gozli.ili.igi.i beni Allah'm rahmetinden kovulmu§lardan 
edecek!" onun bu damanndan c;ok faydalamr. Bu yaranm 
merhemi §Udur: 

Dinle ey bic;are! Nasil ki, karnmm ic;indeki pislik, senin, namazm 
§artlanndan ve adabmdan olan di§ temizligine tesir etmez ve onu boz-
maz. Aynen oyle de, mukaddes manalarm pis suretlere kom§ulugu 
onlara zarar vermez. Mesela, sen Allah'm ayetlerini tefekki.ir ediyor-
sun. Birden bir rahats1zhk, bir i§tah ya da ihtiyac; gidermek gibi zaruri 
bir ha! §iddetle hislerine dokunuyor. Elbette hayalin, bunun c;aresine 
bakacak ve o ihtiyacm1 gidermek ic;in laz1m olan §eyleri bulacak, on-
lara uygun si.ifll suretleri dokuyacak ve gelen manalar bu suretlerin 
ortasmdan gec;ecek. Bunda ne sakmca ne pislenmek ne zarar ne de 
tehlike vard1r. Asil tehlike, dikkatini buna yogunla§hrmak, zarara di.i.§-
ti.igi.ini.i zannetmektir. 

Varhklar arasmda baz1 gizli mi.inasebetler bulunur. Hatta hi<; um-
mad1gm §eyler arasmda mi.inasebet baglan vardtr. Bunlar, ya ha-
kikaten mevcuttur ya da hayalin, me§gul oldugu i§e gore o baglan 
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yapm1§, o §eyleri birbirine baglamI§hr. $u mtinasebet sirr1yla, bazen 
mukaddes bir §eyi gormek, pis bir §eyi hahra getirir. Beyan ilminde 
ifade edildigi gibi, "Di§ dtinyada uzakhk sebebi olan z1thk, hayalde 
yakmhk sebebidir." Yani, iki zit §eyin suretlerinin bir araya gelmesine 
vas1ta olan §ey, hayali bir mtinasebettir. Z1tlarm bu mtinasebetle hahra 
gelmesine "tedai-yi efkar" (bir dti§ilncenin ba§ka dti§tinceleri c_;agn§hr-
mas1) denir. Mesela, sen namazda, mtinacat esnasmda, Kabe'nin kar-
§Ismda, Cenab-1 Hakk'm huzurundayken, O'nun ayetlerini tefekktir 
ettigin sirada, §U c_;agn§Imlar tutup seni en uzak, rezil, bo§ ve faydas1z 
dti§tincelere sevk eder. Boyle dti§tinceler aklmdan gitmiyorsa sakm 
tela§lanma! Farkma vard1gm anda don, "Aman, ne kusur ettim!" de-
yip sebebini ara§hrarak tizerinde durma ki, o zay1f mtinasebet dikka-
tinle kuvvet kazanmasm. Zira sen tiztildtikc;e, onem verdikc_;e o zay1f, 
ktic_;tik hahrlay1§larm ah§kanhga cloner, hayali bir hastahk olur. Kork-
ma, bu kalbi bir hastahk degildir. $u ttir hahrlay1§lar c_;ogunlukla irade 
d1§1d1r. Bilhassa asabi ve hassas insanlarda daha c_;ok g6rtiltir. $eytan 
bu c_;e§it vesvesenin madenini c;ok i§letir. Bu yaranm merhemi §Udur: 

<;agn§imlar c_;ogu kere irade d1§1dir. Bunda insanm mesuliyeti yok-
tur. Hem c;agn§imda zit §eyler birbirine yakm olabilir, fakat temas edip 
kan§mazlar. Onun ic_;in fikirlerin mahiyeti birbirine gec_;mez, zarar ver-
mez. Nasil ki, §eytan ile ilham meleginin kalb taraflannda birbirine 
yakm olmalan ve gtinahkarlar ile hayirh kimselerin aym mekanda bu-
lunmalan zarars1zdir. Aynen oyle de, c;agn§Imlarm sevkiyle istemedi-
gin pis hayaller gelip temiz fikirlerinin ic_;ine girse, kasten olmad1kc;a ve 
zarar ettigin zanmyla onlarla fazla me§gul olmad1gm stirece sana zarar 
vermezler. Bazen de kalb yorulur. Fikir, eglenmek ic_;in rastgele bir §ey-
le me§gul olur. $eytan firsat bulup pis §eyleri ontine serper, surer. 

Dordiinciisii 

Amelin en iyi §eklini aramaktan dogan vesvesedir. T akva zanmyla 
bu aray1§ artt1kc;a vesvese §iddetlenir. Hatta bir dereceye vanr ki, in-
san amelin daha makbultinti ararken harama dti§er. Bazen bir stinneti 
aramas1, bir vacibi terk ettirir. "Acaba amelim sahih oldu mu?" der, 
onu tekrar eder. Bu ha! stirdtikc_;e de btiytik timitsizlige dti§er. $eytan 
§U halinden faydalanarak insam yaralar. Bu yaranm iki merhemi var: 
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Birinci Merhem: Bu gibi vesvese, Mutezile mezhebindekilerde 
olabilir. <;unku onlar §6yle der: "ilahi emir ve yasaklara mevzu olan 
fiiller ve §eyler, ahiret itiban ile ya kendi zatmda guzel ya da kendi 
zatmda c;irkindir. Yani ya bizzat guzel oldugu ic;in emredilmi§ ya da 
bizzat c;irkin oldugundan yasaklanmt§hr. Demek, e§yada ahiret ve ha-
kikat noktasmdan guzellik ve c;irkinlik zatidir (kendindendir), ilahi emir 
ve yasaklar ona tabidir." Bu mezhebe gore, i§ledigi her amelde insana 
§6yle bir vesvese gelir: "Acaba amelim, hakikatteki zati guzelligine uy-
gun oldu mu?" 

Hak mezhep olan Ehl-i Sunnet ve Cemaat ise der ki: "Bir §ey, 
Cenab-1 Hak emrettigi ic;in guzel; 0 yasaklad1g1 ic;in c;irkin olur." De-
mek, guzellik emirle, c;irkinlik ise yasakla bir hakikat olarak ortaya 
c;1kar. Guzellik ve c;irkinlik, amelden sorumlu kulun bilmesine bakar 
ve ona gore yerle§ir. Bunlar, g6runii§te ve o amelin dunyaya bakan 
yuzunde degil, ahirete bakan yuzundedir. Mesela, namaz k1ldm veya 
abdest aldm ama sen hie; farkmda olmadan, aslmda namazm1 veya 
abdestini bozacak bir sebep varmt§. halde senin namazm ve ab-
destin hem sahih hem guzeldir. Mutezile mezhebindekiler ise der ki: 
"O ibadet hakikatte fena ve kusurludur fakat kabul edilir. <;unku bil-
miyordun, 6zrun var." Oyleyse Ehl-i Sunnet mezhebince, g6runii§te 
dinin kaidelerine uygun §ekilde i§ledigin amelin hakkmda, "Acaba sa-
hih oldu mu?" deyip vesvese yapma! Fakat "Kabul olmu§ mudur?" 
de, gururlanma, ameline guvenme! 

ikinci Merhem: Dinde zorluk yoktur, J, t_y;. '1. Madem 
dart mezhep hakttr ve madem istigfan gerektiren "kusurlanm idrak 
etmek" -boyle vesveseli kimse ic;in- gurura sebep olan "amelini guzel 
g6rme"ye tercih edilir. Yani vesveseli insanm, amelini guzel g6rup gu-
rura girmektense onu kusurlu say1p istigfar etmesi makbuldur. 0 hal-
de, vesveseyi at! !$eytana de ki: ha! bir zorluktur. Hakikatini bil-
mek guc;tur, dindeki kolayhga z1tt1r. 3 J_ t_y;. '1, esasma 

"Dinde zorluk yoktur." Bu ifade, "Allah yolunda geregi gibi cihad edin. Sizi insan-
lar ic;:inde bu emanete ehil bulup sec;:en O'dur. Din konusunda, size hic;:bir zorluk 
da ytiklemedi ... " (Hae sO.resi, 22/78) ayeti ve "Din kolayhktir." (Buhari, fmdn 29; 
Nesai, fmdn 28) gibi hadis-i §eriflerden c;:1kanlan bir f1k1h kaidesidir. 
Dinde zorluk yoktur. 
Din kolayhktir. (Buhfui, fmdn 29; Nesill, fmdn 28; Ahmed ibni Hanbel, el-Miisned 5/69) 
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ters dli§er. amelim elbette bir hak mezhebine uygun olur. Bu bana 
yeter. Hem en azmdan aczimi itiraf ederek, ibadeti lay1ktyla yerine 
getiremedigimden, istigfar ve yakan§ ile Cenab-1 Hakk'm merhame-
tine s1gm1p kusurumun affedilmesi ve noksan amelimin kabulu i<;;in 
acizligimin ve kli<;;liklugumun §Uurunda olarak bir duaya vesiledir." 

Be§incisi 

imana dair meselelerde §liphe suretinde gelen vesvesedir. Bii;;are 
vesveseli insan, bazen hayal etmekle dli§linmeyi birbirine kan§hnr. 
Yani, hayale gelen bir §lipheyi akhna girmi§ zannedip inancmm zarar 
gordugunu dli§linur. Bazen de kendi kurdugu bir §lipheyi, imana za-
rar veren bir §liphe zanneder. Hem bazen tasawur ettigi bir §lipheyi, 
akl1yla tasdik ettigini samr. Yine bazen kuflirle ilgili bir mesele hakkm-
da dli§linmeyi kuflir sayar. Yani dalaletin sebeplerini anlamak i<;;in bir 
mesele uzerinde fikir yurutmeyi, onu ara§hrmay1 ve tarafs1zca deger-
lendirmeyi imana ters zanneder. i§te §eytanm telkinlerinin eseri olan 
§U zanlardan urkerek, "Eyvah! Kalbim bozulmu§, inanc1m zay1flam1§!" 
der. 0 haller i;;ogu kere irade d1§1 oldugundan ve insan onlan kendi 
smirh iradesiyle duzeltemediginden umitsizlige dli§er. Bu yaranm mer-
hemi §Udur: 

Kufrii hayal etmek kuflir olmad1g1 gibi, onu vehmetmek de kuflir 
degildir. Dalaleti tasawur etmek dalalet olmad1g1 gibi, onun hakkmda 
dli§linmek de dalalet degildir. <;unku hayal etmek, vehmetmek, ta-
sawur etmek ve dli§linmek; ak1lla tasdikten, kalbin bir §eye teslim ol-
masmdan farkhdir, ba§kadir. Bunlar bir derece serbesttir, insamn cuzi 
iradesini pek dinlemez. Dini sorumluluk altma i;;ok girmez. Tasdik ve 
teslim ise oyle degildir, bir oli;;uye tabidir. Hem nasil ki, bunlar tasdik 
ve teslim degildir; aynen oyle de, §liphe ve tereddut de sayilmazlar. 
Fakat eger luzumsuz yere tekrar ede ede akla ve kalbe yerle§irlerse, 
o vakit onlardan bir tO.r hakiki §0.phe dogabilir. Hem tarafs1zca deger-
lendirme veya insaf namma deyip diger §1kk1 luzumlu gore gore oyle 
bir hale gelir ki, insan, iradesi d1§mda ondan taraf olur. Ozerine vacip 
olan "hakkm tarafmda yer alma" esas1 kmhr. 0 da tehlikeye dli§er. 
Zihnine, onu dli§manm veya §eytanm luzumsuz bir vekili-yapacak bir 
ha! yerle§ir. 
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Bu <_;e§it vesvesenin en mtihimi §Udur: Vesveseli adam, bir §eyin 
aslmda mtimktin olmas1 ile onun zihinde mtimktin gortilmesini birbi-
rine kan§hnr. Yani bir §eyi zatmda mtimktin g6rse, o §eyi zihnen de 
mtimktin ve muhtemel zanneder. Halbuki kelam ilminin kaidelerin-
dendir ki: Zati imkan, kesin bilgiye aykm degildir, zihnen zaruri olan 
bilgilere ters dti§mez. Mesela, §U dakikada Karadeniz'in sularmm <;e-
kilmesi, zatmda mtimktindtir ve zati imkan ile muhtemeldir. Halbuki 
goztimtizle gortiyor gibi, o denizin yerinde olduguna htikmediyoruz, 
bunu §tiphesiz biliyoruz. 0 ihtimal ve zati imkan, bizde §tiphe uyan-
dirm1yor, kesin bilgimize zarar vermiyor. Mesela, giine§in bugtin bat-
mamas1 veya yarm dogmamas1 da zatmda mtimktindtir. Halbuki bu 
ihtimal, giine§in babp dogacagma <lair kesin bilgimize zarar vermez, 
§tiphe dti§tirmez. i§te bunun gibi, zatl imkan yontinden gelen vehim-
ler, mesela iman hakikatlerinden olan, dtinya hayatmm sona erecegi-
ne ve ahiret hayatmm ba§layacagma <lair kesin inanc1m1z1 zay1flatmaz. 
5 ::;. _;..;.51 _?.; 'i yani "Bir delilden kaynaklanmayan 
ihtimalin' hi<; ktymeti yoktur." diye ifade edilen me§hur htiktim, hem 
kelam hem de f1k1h ilimlerinin yerle§mi§ kaidelerindendir. 

Eger dersen ki, "Mtiminlere bu derece zarar ve s1kmh veren vesve-
se hangi hikmetten dolay1 bize bela olmu§tur?" 

Cevap: A§mya varmamak ve tistiin gelmemek §arhyla vesvesenin 
ash, uyamkl1ga ve ara§hrmaya sebeptir, ciddiyete vesiledir. Llkaythg1 
atar, gev§ekligi yok eder. Onun i<_;in Hak'im-i Mutlak, §U imtihan dtin-
yasmda, §U mtisabaka meydanmda bize bir te§vik kam<_;1s1 olarak, 
vesveseyi §eytanm eline vermi§. onu insanm ba§ma vuruyor. 

<_;ok incitirse, Hakim ve Rahim Rabbimize §ikayet etmeli, _;t 
91L: demeliyiz. , 

5 Mecelle s. 24; el-Milceddidl, Kavaidii'l-F1kh s.105; Omer Nasuhl Bilmen, Hukuk-u 
islamiye ve lst1/ahdt-1 F1khiyye Kamusu 1/279. 
Kovulmu§ §eytanm §errinden Allah Tefila'ya s1gmmm. 


