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BiRiNCi BAHiS 

imanm binlerce guzelliginden yalmz be§ini, be§ "nokta" ic;inde an-
latacag1z. 

Birinci Nokta 

insan, iman nuru ile "a'la-y1 illiyyin" e, yani mertebelerin en yukse-
gine c;1kar, cennete lay1k bir k1ymet ahr. Ve kuftir karanhg1 ile "esfel-i 
safilin"e, yani a§ag1lann en a§ag1sma dti§er, cehenneme mustahak 
hale gelir. <;unku iman, insam Sani-i Zulcelal'ine baghyor. iman bir 
bagdir. Oyleyse insan, iman sayesinde kendisinde gorunen ilahi sa-
natlar ve Cenab-1 Hakk'm isimlerinin nak1§larma gore bir k1ymet ahr. 
Kuftir ise o bag1 keser, insandaki Rabbani sanat gizlenir, k1ymeti de 
yalmz maddeden ibaret kahr. Madde fani, gec;ici oldugundan k1ymeti 
hie; htikmundedir. Bu s1m bir temsille anlatacag12: 

"Biz insam en mukemmel surette yaratt1k. Sonra da onu en a§ag1 dereceye du-
§ilrduk. Ancak iman edip guzel ve makbul i§ler yapanlar mustesna." (Tin silresi, 
95/4-6) 
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Mesela, insanlarm eserlerinde nasil ki maddl k1ymetle sanat k1y-
meti ayn ayndir. Bazen ikisi e§ittir, bazen madde daha k1ymetlidir, ba-
zen de be§ kuru§luk demir gibi bir maddede be§ lirahk sanat bulunur. 
Hatta bazen antika bir sanat eserine bir milyon k1ymet bic;ildigi halde, 
maddesi be§ kuru§ etmez. 

i§te oyle antika bir eser, antikacilar c;ar§1smda, harikalar gosteren, 
kadim ve pek hiinerli sanatkanna baglanarak, onun ad1yla ve sanaby-
la sergilense, bir milyon fiyata sabhr. Fakat kaba demirciler c;ar§1sma 
gidilse ancak be§ kuru§luk bir demir fiyatma ahc1 bulur. 

i§te insan, Cenab-1 Hakk'm boyle antika bir sanabdir. En nazik 
ve nazenin kudret mucizesidir ki, Cenab-1 Hak onu biitiin isimlerinin 
cilvesine, nak1§lanna mazhar ve kainata kii<;;iik bir misal suretinde ya-
ratm1§br. 

iman nuru insanm ic;ine girse, iistiindeki biitiin manidar naki§lar o 
l§lkla okunur. Mumin, onlan §Uurla okur ve iman bag1yla okutur. Yani, 
"Sani-i Ziilcelal.'in sanatl1 bir eseriyim, mahlukuyum, O'nun rahmetine 
ve keremine mazhanm" gibi manalarla, insandaki Rabbanl sanat orta-
ya c;1kar. Demek, Yarabc1sma baglanmaktan ibaret olan iman, insan-
daki sanatm biitiin eserlerini goriiniir kilar. insanm k1ymeti, o Rabbani 
sanata goredir ve Samed Yarabc1smm aynas1 olmas1 itiban iledir. 0 hal-
de, §U 6nemsiz insan, bu yoniiyle biitiin yaratilm1§larm iistiinde, Rab-
bine bir muhatap haline gelir ve O'nun cennete lay1k bir misafiri olur. 

Eger o bagm kesilmesinden ibaret olan kiifiir insanm ic;ine girse, 
Cenab-1 Hakk'm isimlerinin butiin o manidar nak1§lan karanhga go-
muliir, okunmaz. Zira Sani unutulsa O'na bakan manevl taraflar da 
anla§ilmaz, insan adeta ba§ a§ag1 dii§er. 0 manidar, yiice sanatlann 
ve manevl, k1ymetli nak1§larm c;ogu gizlenir. 

Geri kalan ve gozle goriilen k1sm1 ise basit sebeplere, tabiata ve 
tesadufe verilip k1ymetten sonsuz derece dii§er. Her biri parlak birer 
elmas iken soniik birer §i§e olur. Kiymetleri yalmz hayvani olan mad-
deden ibaret kahr. 

Maddenin gayesi ve meyvesi ise, dedigimiz gibi, canhlarm en acizi, 
en muhtac1 ve en kederlisi oldugu halde, insanm k1sac1k bir 6miirde 
yalmz basit bir hayat gec;irmesidir. Sonra c;uriiyiip gider. i§te kufiir 
insanm mahiyetini boyle bozar, elmastan komiire c;evirir. 
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ikinci Nokta 

iman, nas1l ki bir nurdur, insam l§iklandmyor; ustunde yaz1lm1§ 
olan, Samed Yarahcmm butun naki§lanm gosterip okutuyor. Aym §e-
kilde, kainati da aydmlahyor, gec;mi§ ve gelecek zamam karanhktan 

s1m, bir vakada ..:;;LJkJI j4 \fa\ 
ayet-i kerimesinin bir sirrma dair gordugum bir temsille anlata-

cag1z: 
Haya!! bir vakada gordum ki, iki yuksek dag var, birbirine bak1yor. 

Aralarmda deh§etli bir kopru kurulmu§. Koprunun altmda pek derin 
bir dere ... Ben o kopn1nun ustundeyim. Dunyay1 da koyu bir karanhk 
kaplam1§. 

Sag taraf1ma bakhm, sonsuz bir karanhk ic;inde btiytik bir mezar 
gordtim, yani hayal ettim. Soluma bakhm, deh§et veren karanhgm 
dalgalan ic;inde dev firtmalar, gtirtiltti ve 1zdiraplar, felaketler haZ1r-
land1gm1 gortir gibi oldum. Koprtintin altma bakhm, gayet derin bir 
uc;urum gordtigumu zannettim. Bu deh§etli karanhk kar§1smda sontik 
bir cep fenerim vard1. Onu kulland1m, etraf1ma onun yanm yamalak 
1§1g1yla bakhm. Bana pek muthi§ bir vaziyet gortindti. Hatta ontim-
deki koprtinun ba§mda ve etrafmda oyle deh§etli ejderhalar, aslan-
lar, canavarlar vard1 ki, "Ke§ke §U cep fenerim olmasayd1, bu deh§eti 
gormeseydim!" dedim. Feneri hangi tarafa c;evirdiysem oyle deh§ete 
dti§ttim. "Eyvah, §U fener ba§1ma beladir" diyerek ona k1zd1m ve cep 
fenerimi yere c;arp1p kird1m. Adeta onun kmlmas1yla dtinyay1 l§1klan-
d1ran btiytik elektrik lambasmm dtigmesine dokunmu§um gibi, karan-
hk birden yok oldu. Her taraf o lambanm 1§1g1yla doldu. Her §eyin 
hakikati gortindti. 

Bakhm ki, o gordtigtim koprti, gayet dtizgtin bir yerde, ova ic;in-
de bir caddedir. Sag tarahmda gordtigtim btiytik mezann, ba§tan 
ba§a gtizel, ye§il bahc;elerle c;evrili, ba§mda nuranl insanlarm bu-
lundugu ibadet, hizmet, sohbet ve zikir meclisleri oldugunu fark 
ettim. Sol taraf1mdaki firtmah, gtirtilttilti, 1zd1raph zannettigim uc;u-
rumlann ve zirvelerin ise stislti, sevimli, cazibeli daglarm arkasmda 
btiytik bir ziyafet, gtizel ve ytiksek bir seyir yeri oldugunu hayal 

"Allah iman edenlerin yard1mc1s1dir, onlan karanhklardan aydmhga <;:1kanr." (Ba-
kara sO.resi, 2/25 7) 
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meyal se<;tim. Ve deh§etli birer canavar ve ejderha zannettigim var-
hklann uysal deve, okuz, koyun, ke<;i gibi ehil hayvanlar oldugunu 
gordum. .J; diyerek )4 \fa\ jj 

llii1 ayet-i kerimesini okudum', o hayall vakadan 
uyand1m. 

i§te o iki dag, hayatm ba§lang1c1 ile sonu, yani dunya ve berzah 
alemleridir. 0 kopru, hayat yoludur. Sag taraf ge<;mi§ zaman, sol taraf 
ise gelecektir. 0 cep feneri bencil, kendi bildigine guvenen ve semavi 
vahyi dinlemeyen insanm gururu, benligidir. Canavar zannedilen §ey-
ler ise alemdeki hadiseler ve hayret verici varhklard1r. 

i§te benligine guvenen, gaflet ve dalalet karanhgma dO.§en adam 
§U vakadaki ilk halime benzer. 0 cep feneri hukmundeki kusurlu ve 
dalalete bula§mI§ bilgilerle ge<;mi§ zamam buyuk bir mezar §eklinde 
ve hi<;lige benzer bir karanhk i<;inde g6rur. Gelecegi ise gayet f1rtmah, 
tesaduf e bagh, korku ve yalmzhk hissi veren bir yer zanneder. Her 
biri Hakim ve Rahim bir Zat' m itaatkar memurlan olan hadiseleri ve 
varhklan zararh birer canavar bilir, 

__) ,/ / / 

4s-'Wkll r ayetindeki 
hukme mustahak olur. 

Eger Cenab-1 Hak'tan hidayet yeti§se, iman kalbine girse, nefsinin 
firavunlugu kmlsa ve Allah'm kitabm1 dinlese §U vakadaki ikinci hali-
me benzeyecek. 0 vakit kainat birden gunduz rengini ahr, ilahl nur ile 
dolar. Alem 5 j\Jij s-'1r-:i1 )) ayetini okur. insan, ge<;mi§ zamam 
buyuk bir mezar olarak gormez; belki kalb gozuyle her bir asirda bir 
peygamberin ya da velinin ba§mda bulundugu, kulluk vazifesini yeri-
ne temiz ruhlardan ibaret cemaatlerin hayat vazifelerini bitirip 
6_r.5\ diyerek yuce makamlara u<;tugunu ve istikbal tarafma ge<;ti-
gini gorur. 

Sol tarafma bakar; o iman nuruyla dag gibi baz1 berzah ve ahi-
ret hadiselerinin, degi§imlerin arkasmda cennet baglarmdaki saadet 

4 
Li.itfettigi iman nurundan dolay1 hamdolsun Allah' a. 
"inkar edenlerin dostlan ise tagutlar olup onlan aydmhktan karanhklara gi:itilrilr-
ler." (Bakara sD.resi, 2/257) 
"Allah gi:iklerin ve yerin nurudur." (ND.r sD.resi, 24/35) 
Sadece bi.iyilklilkte degil, hii;bir konuda e§i ve benzeri olmayan, ba§ka bir §ey 
Kendisiyle k1yas bile edilemeyecek yegane bi.iyilk, Allah'tir. 
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saraylannda kurulmu§ Rahmani bir ziyafet sofrasm1 uzaktan uzaga 
fark eder. F1rtma, zelzele ve salgm hastahk gibi hadiseleri itaatkar birer 
memur bilir. Bahar f1rtmas1 ve yagmur gibi, g6rurn1§te sert hadiselerin 
manen <;;ok tath hikmetlere vesile oldugunu gorur. Hatta olumu ebedi 
hayatm ba§lang1c1, kabri de baki saadetin kap1s1 bilir. Ba§ka noktalan 
da bunlara k1yasla, hakikati temsile uygula ... 

Nokia 

iman hem nurdur, hem kuwettir. Evet, hakiki imam elde eden 
adam kainata meydan okuyabilir ve imanmm kuvvetine gore, ha-
diselerin bask1smdan kurtulabilir. 7 J.9 ..:.$ j der, hayat gemisin-
de, hadiselerin daglar gibi yukselen dalgalan ic;inde tam emniyetle 
yolculuk yapar. BU.tun agirhklanm Kadir-i Mutlak'm kudret eline 
emanet ederek dunyadan rahatc;a gec;er, berzahta istirahat eder. 
Sonra da ebedi saadet dairesine girmek ic;in cennete uc;abilir. Fakat 
tevekkul etmezse dunyanm agirhklan uc;masma izin vermez, aksine, 
onu a§agilarm en a§ag1s1 olan seviyeye c;eker. Demek, iman tevhi-
di, tevhid teslimi, teslim tevekkulu, tevekkul de iki cihan saadetini 
gerektirir. 

Fakat yanh§ anlama! Tevekkul, sebepleri tamamen reddetmek de-
gildir. Aksine, onlan kudret elinin perdesi bilip sebeplere uymak, bunu 
da bir tur fiili dua kabul ederek neticeyi yalmz Cenab-1 Hak'tan iste-
mek, O'ndan bilmek ve O'na minnettar olmaktan ibarettir. 

T evekkul eden ve etmeyen insanm halleri §U hikayedekine benzer: 
Vaktiyle iki adam, hem bellerine hem ba§lanna agir yukler yuk-

lenip bilet alarak buyuk bir gemiye binmi§ler. Onlardan biri biner 
binmez yukunu yere birakm1§, ustune oturup ona bekc;ilik etmeye 
ba§lam1§. Digeri hem ahmak hem gururlu oldugundan yukunu yere 
birakmam1§. 

Ona, "Agir yukunu yere b1rak, rahat et." dendiginde, "Yak, b1-
rakmayacag1m, belki ziyan olur. Ben kuwetliyim, mahm1 belimde ve 
ba§1mda ta§1yacag1m." demi§. 

0 adama yine denilmi§ ki: "Sultan'm bizi ve seni ta§1yan §U emni-
yetli gemisi daha kuwetlidir, mahm daha iyi korur. Belki ba§m <loner, 

"Allah' a tevekkill ettim. (Allah kerlm .. !)" (Hud suresi, 11/56) 
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yukunle beraber denize dil§ersin. Hem gittik<;e kuwetin hlkenir. 
biikulmii§ belin, §U ak1ls1z ba§m iyice ag1rla§an o yiiklere gii<_;: yetire-
meyecek. Kaptan da seni bu halde gorse ya divane deyip kovacak 
ya da 'Bu adam haindir, gemimizi itham ediyor, bizimle alay ediyor. 
Hapsedilsin!' diye emir verecektir. Hem herkese maskara olursun. 
<:;unkii dikkatlice bakanlarm nazarmda zay1fhg1 gosteren kibrinle, aciz-
ligi gosteren gururunla, riyay1 ve al<;akhg1 gosteren suniliginle kendini 
halka maskara yaptm. Herkes sana giiliiyor." Bu sozlerden soma obi-
<_;:arenin akh ba§ma gelmi§. Yiikiinii yere koyup iistiine oturmu§, "Oh, 
Allah senden raz1 olsun! Zahmetten, hapisten, maskarahktan kurtul-
dum." demi§. 

i§te ey tevekkiil etmeyen insan! Sen de bu adam gibi akhrn ba§ma 
al, tevekkiil et ki, biitiin kainata dilenci olmaktan, her hadise kar§ISm-
da titremekten, kendini begenmi§likten, maskarahktan, ahirette azap-
tan ve dunyadaki s1kmtilann hapsinden kurtulasm ... 

Dordiincii Nokta 

iman, insarn insan eder, hatta sultan eder. Oyleyse insanm asil va-
zifesi iman ve duadir. Kufiir ise insarn gayet aciz, canavar bir hayvan 
ya par. 

$u meselenin binlerce delilinden yalrnz biri olan, hayvan ile insa-
nm diinyaya geli§lerindeki farklar, bunu a<_;:1k ve kesin bir §ekilde ispat 
eder. Evet, insanhgm ancak iman ile miimkiin oldugunu, insan ile 
hayvanm diinyaya geli§indeki farklar gosterir. 

<:;unkii hayvan diinyaya, adeta ihtiyac1 olan her §eyi ba§ka bir 
alemde ogrenmi§ gibi, kabiliyetlerine gore miikemmel olarak gelir, ya-
ni gonderilir. Ya§amas1 i<_;:in gerekli biitiin §artlan, hayat kanunlanrn ve 
kainatla miinasebetini ya iki saatte ya iki giinde veya iki ayda ogrenir, 
beceri sahibi olur. Ser<_;:e veya an gibi bir hayvan, insanm yirmi senede 
kazand1g1, hayat i<;in gerekli kuweti ve pratik becerileri yirmi giinde 
elde eder, yani bunlar ona ilham olunur. 

Demek, hayvanm as1l vazifesi ogrenerek daha miikemmel hale gel-
mek, marifet kazanarak geli§mek veya aczini gostermekle yard1m iste-
mek, dua etmek degildir. Onun vazifesi, kabiliyetine gore i§ini yapmak 
ve fiill kullukta bulunmaktir. 
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insan ise diinyaya geli§inde her §eyi ogrenmeye muhta<; ve hayat 
kanunlan hakkmda cahildir. Hatta bu kanunlan yirmi senede bile ta-
mamen ogrenemez. 0, omriiniin sonuna kadar ogrenmeye muhta<;, 
gayet aciz ve zayif bir surette diinyaya gonderilmi§tir. Bir-iki senede 
ancak ayaga kalkabilir. Zarar ve menfaati ancak on be§ senede bir-
birinden aymr ve ancak toplum hayah sayesinde menfaatlerini elde 
edip zararlardan sakmabilir. 

Demek ki, insanm yaradd1§tan gelen vazifesi hayat kanunlanm 
ogrenerek geli§mektir, dua ile kulluktur. Yani, "Kimin merhametiyle 
boyle hikmetli bir §ekilde idare ediliyorum? Kimin comertligiyle boyle 
§efkatlice terbiye ediliyorum? Nasd bir Zat'm liituflanyla boyle nazh 
bir surette besleniyor ve <;ekip <;evriliyorum?" sorulannm cevabm1 bil-
mektir. Ve ancak binde birine elinin yeti§ebildigi ihtiya9anmn hepsini 
kar§dayan Rabbine, acizliginin ve faknnm lisaruyla yalvarmak, muh-
ta<; oldugu §eyleri O'ndan istemek, O'na dua etmektir. Yani acz ve 
fakr kanatlanyla kullugun yiice makarnma rn;;makhr. 

Demek ki, insan bu aleme ilim ve dua vas1tas1yla miikemmellige 
ula§mak i<;in gelmi§iir. Mahiyet ve kabiliyet itiban ile her §ey ilme bag-
hd1r ve biitiin hakiki ilimlerin esas1, madeni, nuru ve ruhu marifetul-
lah, yani Allah'1 bilmek ve tammakhr. Bunun temel esas1 da Allah'a 
imand1r. 

Hem insan, sonsuz acizligiyle say1s1z belaya, hadsiz dii§manm 
hiicumuna maruz ve sonsuz faknyla beraber sm1rs1z ihtiya<;larla 
ku§ahlm1§ ve sonsuz arzularmm kar§ilanmasma muhta<; oldugun-
dan, asd yaradd1§ vazifesi, imandan sonra duad1r. Dua, kullugun 
esas1d1r. 8 

Nas1l ki bir 15ocuk, elinin yeti§medigi bir maksadm1, bir arzusunu 
elde etmek i<;in ya aglar ya da onu ister. Yani fiilen veya sozle, acizligi-
nin diliyle dua eder, istegine ula§Ir. Aynen oyle de, insan biitiin canh-
lar alemi i<;inde nazik, nazenin, nazh bir 15ocuk hiikmiindedir. Rahman 
ve Rahim Rabbinin dergahmda ya zay1f11g1 ve acizligiyle aglamas1 ya 
da fakr ve ihtiyacm1 bilerek dua etmesi gerekir ki, istedikleri kendisine 
8 Bakara suresi, 2/186; Mii'min suresi, 40/60; Furkan suresi, 25/77. Aynca "Dua, 

ibadetin oziidiir." (Tirmizi, deaudt 1) ve "Duanm kendisi ibadettir." (Tirmizi, tefsiru 
sure [2] 16) anlammda hadis-i §€rifler bulunmaktadir. 
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verilsin veyahut bunun §ilkrilnil eda etsin.9 Yoksa bir sinekten korkup 
bagiran ahmak ve haylaz i;ocuk gibi, "Ben elde edilmesi milmkiln 
olmayan ve gilcilmiln bin kat ilstiindeki bu harika §eyleri kendi kuvve-
timle elde ediyorum, onlan akhm ve idaremle kendime itaat ettiriyo-
rum." deyip nankorli.ige sapmak insanm yaradil1§ gayesine zit oldugu 
gibi, onu §iddetli bir azaba milstahak eder. 10 

Be§inci Nokta 

iman, duay1 kesin bir vesile olarak gerektirdigi gibi, insanm f1trah 
da onu §iddetle ister. Cenab-1 Hak da, "Duamz olmazsa ne k1ymetiniz 

meaynde, :Jj J) L; j buyuruyor ve J,Y;\ 
diye emrediyor. 

Eger dersen ki: Biri;ok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki 
ayet umumidir, her duaya cevap verildigini bildiriyor. Bunun izah1 
nedir? 

Cevap: Cevap vermek ayn, kabul etmek ayndir. Her duaya ce-
vap verilir, fakat her duay1 kabul etmek, istenen §eyi aynen vermek 
Cenab-1 Hakk'm hikmetine tabidir. 

Mesela, hasta bir c;ocuk doktoru c;agmr. Doktor, "Buyur!" der, "Ne 
istiyorsun?" <;ocuk, ilac1 ver bana." der. Doktor ise ya aynen i;o-
cugun istedigini ya da faydas1 ic_;in ondan daha iyisini verir. Belki de 
ilacm zararh oldugunu bilir, hie; vermez. 

i§te Cenab-1 Hak, Hakim-i Mutlak, her yerde hazir ve nam oldu-
gundan kulun duasma cevap verir. Yalmzhk, korku ve kimsesizlik deh-
§etini, her yerde hazir bulunU§U ve her §eye cevap vermesiyle dostane 
bir hale c;evirir. Fakat insanm arzu ve heveslerinin zorlamas1yla iste-
diklerini degil, hikmetinin gerektirdigi gibi, ya onun diledigini aynen 
ya da daha iyisini verir veyahut hie; vermez. 

Hem dua bir kulluktur. Kullugun neticeleri ahirete aittir. Di.inyevi 
maksatlar ise o tilr dua ve ibadetin vaktidir, gayesi degil. Mesela, yag-
mur namaz1 ve duas1 bir ibadettir. Yagmursuzluk o ibadetin vaktidir. 

9 Hae suresi, 22/36. 
10 ibrahim suresi, 14/7. 
11 "(Resuliim!) De ki: (Kullugunuz ve) yalvarmamz olmasa Rabbim size ne diye deger 

versin?" (Furkan suresi, 25/77) 
12 "Bana dua edin, size cevap vereyim." (Mii'min suresi, 40/60) 
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Yoksa o ibadet ve dua, yagmurun yagmas1 ic;in degildir. Eger sirf bu 
niyetle yapilsa, o dua ve ibadet halis sayilmayacagmdan kabule lay1k 
olmaz. 

Mesela, gtinbahm1 ak§am namazmm vaktidir. Giine§ ve ay tutul-
malan da "kiisuf ve husuf namazlan" denilen iki hususi ibadetin vakti-
dir. Yani gece ve gtindiiziin nurani ayetlerinin perdelenmesi13 Zat'mm 
biiyiikliigunii ilana vesile oldugundan, Cenab-1 Hak kullanm o vakitte 
ibadete davet eder. Yoksa o namaz -vakti ve ne kadar devam edecegi 
gokbilimcilerin hesab1yla zaten belli olan- ay ve giine§ tutulmalarmm 
sona ermesi ic;in degildir. 

Aynen bunun gibi, yagmursuzluk da yagmur namazmm vaktidir. 
Bela ve s1kmblann hiicumu ve zararh §eylerin insana musallat olmas1 
ise baz1 dualarm hususi vaktidir ki, insan o vakitlerde aczini anlar, dua 
ve niyaz ile Kadir-i Mutlak'm dergahma s1gm1r. 

Eger c;ok dua edildigi halde belalar ortadan kalkmazsa, "Dua kabul 
olmad1." degil, "Duanm vakti sona ermedi." denmelidir. Cenab-1 Hak 
liituf ve keremiyle belay1 kaldmrsa -ki nur iistiine nur olur- duamn 
vakti biter, ilahi takdir yerine gelir. 

Demek, dua bir kulluk s1mdir. Kulluk ise halis bir §ekilde, sadece 
Allah ic;in olmah.14 insan yalmz aczini ortaya koyup dua ile O'na s1gm-
mah, O'nun rububiyetine kan§mamah. idareyi O'na birakmah, O'nun 
hikmetine gtivenmeli, rahmetini itham etmemeli ... 

Evet, Kur' an ayetlerinin apac;1k beyamyla sabit olan, hakikatte her 
varhgm kendine has birer tesbihi, birer hususi ibadeti, secdesi bulun-
dugu gibi; 15 bunlar biitiin kainattan Cenab-1 Hakk'm dergahma giden 
birer duadir. Bu dualar: 

• Ya kabiliyet diliyledir; biitiin bitkilerin dualan gibi. .. Her biri ken-
di kabiliyetinin lisamyla mutlak feyz, bereket ve bolluk sahibi Cenab-1 
Hak'tan bir suret talep eder ve O'nun isimlerinin tecellisine ac;ikc;a 
mazhar olmak ister. 

13 "Biz gece ve gilndiizii kudretimizi gosteren iki deli! kild1k. Gece delili olan ay1 sildik, 
gilndiiz delili olan giine§i aydmlahc1 yaphk." (isra suresi, 17/12) 

14 Kullugun s1rf Allah ic;;in yapilacagm1 belirten ayet-i kerimelerden bir k1sm1 ic;;in 
Fatiha suresi, 1/5; Nisa suresi, 4/146; En'am suresi, 6/162; A'raf suresi, 7/29 ... 

15 Varhgm tesbih, secde ve ibadetlerine dair ayet-i kerimelerden bir k1sm1 ic;;in Nahl 
suresi, 16/49; isra suresi, 17/44; Meryem suresi, 19/93; Hae suresi, 22/18 ... 
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• Ya fztrf ihtiya<; diliyledir; bi.Hun canhlarm, guc;:lerinin yetmedigi 
zaruri ihtiyac;:lan ic;:in dualand1r ... Her bir canh o f1tri ihtiyacm lisamyla 
mutlak c6mertlik sahibi, c;:ok ihsan eden Yarahczsmdan hayatmz de-
vam ettirmek ic;:in bir tur nz1k hukmunde baz1 §eyler ister. 

• Veya c;aresizlik diliyle bir duadzr ki, c;:aresiz kalan her bir can-
h, kesin bir iltica ile dua eder, bilmedigi bir koruyucuya s@mr, belki 
Rabb-i Rahim'ine y6nelir. Bu uc;: c;:e§it dua, bir mani olmazsa daima 
makbuldur. 

• Dorduncu <;e§it -ki en me§hurudur- bizim duam1zd1r. Buda iki 
k1s1md1r: Biri fiil ve ha! ile, digeri kalb ve s6z iledir. 

Mesela sebeplere uymak, fiili bir duad1r. Sebeplerin bir araya gel-
mesi, neticeyi meydana getirmek ic;:in degil, ha! diliyle neticeyi Cenab-1 
Hak'tan istemek ic;:in, O'nun raZI olacag1 bir vaziyet almakt1r. Mesela 
c;:ift surmek, rahmet hazinesinin kap1sm1 c;:almakhr. Bu tur fiili dua, 
mutlak c6mertlik ve bol ihsan sahibi Cenab-1 Hakk'm isim ve unvan-
lanna bakhgmdan buyuk c;:ogunlukla kabul edilir. 

ikinci k1s1m ise dille, kalbden dua etmektir. Elinin yeti§medigi bir 
kzs1m arzulan istemektir. Bunun en muhim tarafi, en guzel gayesi, 
en tath meyvesi §Udur: Dua eden insan anlar ki, kalbinden gec;:enleri 
i§iten, her §eye eli yeti§en, her bir arzusunu yerine getirebilecek, aciz-
ligine merhamet g6sterecek ve faknndan dolay1 ona yard1m edecek 
biri var. 

i§te ey aciz ve fakir insan! Dua gibi, rahmet hazinesinin anahtan 
ve tukenmez bir kuvvetin kaynag1 olan bir vesileyi elden bzrakma. 
Ona yap!§, insanhgm en yuksek makamma c;:1k. Bir sultan gibi butun 
kainatm dualanm kendi duanm ic;:ine al! Butun alemi temsil eden 
bir kul ve umumi bir vekil gibi < de, kainatm guzel bir 
takvimi17 ol! , 

16 "Yalmz senden medet umanz." (Fatiha suresi, 1/5) 
17 Ahsen-i takvim: insamn yarahh§mm en glizel surette olmas1. Bkz. Tin suresi, 95/4. 
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insanzn saadet ve hilsraninin sebeplerini izah eden 
be§ "nilkte"den ibarettir. 

insan ahsen-i takvimde, yani en guzel surette yaratild1g1 ve kendisi-
ne gayet geni§ bir kabiliyet verildigi i<;;in, a§agilann a§ag1s1 olan "esfel-i 
safilin" seviyesinden ta yukseklerin en yuksegi "ala-y1 illiyyin"e,18 yer-
den ar§a, zerreden gune§e kadar dizilmi§ makamlara, mertebelere, de-
recelere <;;1kabilecegi ya da seviyelere dll§ebilecegi bir imtihan meyda-
nma atilm1§hr. Onunde sonsuz ah;ahp yukselebilecegi iki yol19 a<;;ilm1§ 
ve insan bir kudret mucizesi, yaratil1§m neticesi ve bir sanat harikas1 
olarak §U dunyaya gonderilmi§tir. i§te insanm bu muthi§ yukseli§ ve 
ali;;ah§mm s1rnm be§ "nukte" de anlatacag1z. 

Birinci Niikte 

insan, kainattaki i;;ogu varhk turune muhta<;; ve onlarla alakahd1r. 
ihtiyai;;lan alemin her tarafma dag1lm1§, arzulan ebede kadar uzanm1§-
tir. Bir <;;i<;;egi istedigi gibi, koca bir bahan da ister. Bir bahi;;eyi arzu 
ettigi gibi, ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu gormeyi a§k ve 
§evkle diledigi gibi, Cemil-i Zulcelal'i g6rmeyi de arzular. Ba§ka bir 
yerdeki sevdigini ziyaret etmek i<;;in oranm kap1sm1 ai;;maya muhta<;; 
oldugu gibi, dostlarmm berzah alemine go<;;mll§ yuzde doksan doku-
zunu ziyaret etmek ve ebedl aynhktan kurtulmak i<;;in, koca dunyanm 
kap1sm1 kapayacak, hayret verici §eylerin bir mah§eri olan ahiretin 
kap1sm1 ai;;acak, dunyay1 kaldmp yerine onu kuracak ve koyacak bir 
Kadir-i Mutlak'm dergahma s1gmmaya da muhtai;;tir. 

i§te §U vaziyetteki insana hakiki Mabud, yalmz her §eyin dizgini 

18 Tin suresi, 95/4-6. 
19 ya da "ki.ifi.ir" yolu (Dehr suresi, 76/3); "iki yol (hayir ve §er yolu)" (Beled 

sliresi, 90/10}; "ki.iti.ili.ik" ya da "takva" yolu suresi, 91/8}; "en kolay yo!" ya 
da "en gilt; yo!" (Ley! suresi, 92/5-10). 
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elinde, her §eyin hazinesi katmda bulunan, her yerde hazir ve nazir, 
mekandan miinezzeh, aczden uzak, kusurdan mukaddes, noksan-
hktan yiice bir Kadlr-i Ziilcelal, bir Rahlm-i Ziilcemal, bir Haklm-i 
Ziilkemal olabilir. <.;:unkii insanm smirs1z ihtiyac:;lanm ancak sonsuz 
kudrete ve her §eyi ku§atan ilme sahip bir Zat kar§1layabilir. Oyleyse 
ibadet edilmeye lay1k yalmz O'dur. 

i§te ey insan! Eger yalmz O'na kul olursan butt.in varhklann iistiin-
de bir makam kazamrsm. Kulluktan yiiz c:;evirirsen aciz varhklara alc:;ak 
bir kul olursun. Eger kendine ve kuvvetine giivenip tevekkiil ve duay1 
birakir, kibre ve benlik davasma saparsan, o vakit iyilik ve bir §ey 
var etme yoniinden, andan ve karmcadan daha a§ag1, 6riimcekten ve 
sinekten daha zay1f dii§ersin. ve tahrip y6niinden ise bir dagdan 
daha agir, vebadan daha zararh olursun. 

Evet, ey insan! Senin iki yiiziin var: Biri icat, varhk, hayir, miispet 
ve fiil yiiziindiir. Digeri ise tahrip, yokluk, §er ve inkar mahiyeti ta§l-
yan, tesir altmda kalan yiiziindiir. 

Birincisi itiban ile andan, serc:;eden daha a§ag1; sinekten, 6riimcek-
ten daha zay1fsm. ikinci yiiziinle ise daglan, yerleri, gokleri gec:;ersin. 
Onlann yiiklenmekten c:;ekindigi ve bu hususta acizliklerini gosterdigi 
bir yiikii kaldmrsm. 20 Onlardan daha geni§, daha biiyiik bir daireyi 
ku§ahrsm. <.;:unkii sen yalmz elinin ula§hg1, giiciiniin yettigi kadar iyilik 
yapabilir ve bir §ey var edebilirsin. Fakat fenahk yapsan ve bir §eyi 
tahrip etsen, fen ah gm haddini a§ar ve tahribin gittikc:;e yay1hr. 

Mesela, kiifiir bir fenahktir, tahriptir, tasdik etmemedir. Fakat o tek 
giinah, biitiin kainati, Cenab-1 Hakk'm biitiin isimlerini ve biitiin in-
sanhg1 hor g6rmeyi, a§agilamay1 da ic:;inde ta§ir. <.;:unkii §U varhklann 
yiice bir makam1, miihim bir vazifesi vardir; onlar Cenab-1 Hakk'm 
birer mektubu, isimlerinin aynas1 ve O'nun memurlandir. 

Kiifiir ise onlan vazife g6rme, ayna ve manidar birer yaz1 alma ma-
kammdan dii§iiriir, abes ve tesadiifiin oyuncag1 seviyesine, yokluk ve 
aynhgm tahribiyle c:;abuk bozulup degi§en fani maddeler konumuna, 
k1ymetsizlik ve hic:;lik mertebesine indirir. Aym §ekilde, biitiin kainatta 
ve varhklann aynasmda nak1§lan, cilveleri ve giizellikleri g6riinen ilahl 
isimleri inkar ile degersiz gosterir. 

20 Ahzab suresi, 33/72. 
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Ve insan denilen, Allah'm blitun kutsi isimlerinin cilvelerini guzel-
ce ilan eden manzum hikmet kasidesini, baki bir agacm donammm1 
ic;eren c;ekirdek misali a9k bir kudret mucizesini ve emanet-i kubray121 

yuklenmekle yerlerden, goklerden, daglardan ustun olan ve meleklere 
kar§l ustunluk kazanan yeryuzunun halifeligi mertebesinin sahibini; en 
a§ag1, fani hayvandan daha a§ag1, daha zay1f, daha adz, daha fakir bir 
seviyeye atar. Ve manas1z, karmakart§lk, c;abuk bozulan adi bir levha 
konumuna indirir. 

Soziin Ozii: Nefs-i emmare22 tahrip ve §er yonunden sonsuz ci-
nayet i§leyebilir, fakat bir §ey var etme ve hayir yonunden iktidan pek 
azdir, smirhd1r. Evet, insan bir evi bir gunde harap eder, yuz gunde 
yapamaz. 

Arna bencilligi ve gururu biraksa, hayir ve varhk ic;in Cenab-1 Hak'tan 
yard1m istese, §erden, tahripten ve nefsine guvenmekten vazgec;se, is-
tigfar ederek tam kul olsa smma eri§ir. Ondaki 
sonsuz §er kabiliyeti, sonsuz hayir cloner. insan "ahsen-i 
takvim" klymetini ahr, yukseklerin en yuksegi mertebeye 9kar. 

i§te ey gafil insan! Cenab-1 Hakk'm lutfuna ve keremine bak: Ada-
let, gunah1 bir iken bin yazmak, sevab1 ise bir yazmak veya hie; yaz-
mamak oldugu halde; bir gunah1 bir yazar, bir sevab1 ise on, bazen 
yetmi§, bazen yedi yuz, bazen de yedi bin yazar.24 .<:?u nukteden anla 
ki, o deh§et veren cehenneme girmek amelin kar§1hg1 ve tam adalettir, 
cennete girmek ise tamamen Allah'm lutfudur. 

ikinci Niikte 

insanm iki yuzu var. Biri benligi yonunden bu dunya hayatma, 
digeri kullugu yonunden ebedi hayata bakar. 

Birinci yuzuyle insan oyle c;aresiz bir varhkhr ki, sermayesi yal-
mz bir sac:; teli gibi zay1f bir cuzi irade, smirh bir c:;abadan ibaret bir 
iktidar, c;abuk sonen bir panlt1 hukmunde bir hayat, hemen gec;en 
21 Ahzab sO.resi, 33/72. 
22 Nefs-i emmare: insam daima kotii!Uge sevk eden nefis. 
23 "Allah onlarm kotiiliiklerini iyiliklere, giinahlanm sevaplara i;evirir." (Furkan 

sO.resi, 25/70) 
24 Giinah bir yazild1g1 halde, sevabm on kattan yedi yiiz kata kadar yazild1gma dair 

En' am sO.resi, 6/160; Buhar!, fmdn 31; Muslim, fmdn 206, 207. 
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bir muddet<;ik omur ve <_;abuk <;iiruyen kii<;iik bir cisimdir. Bu haliy-
le insan, kainatm tabakalanna serilmi§ say1s1z varhk turunun hesaps1z 
fertleri i<_;inde nazik, zay1f bir fert olarak bulunuyor. 

ikinci yuzuyle ise insanm, bilhassa kulluga bakan acizligi ve 
fakn yonunden, pek geni§ bir mahiyeti, pek buyuk bir onemi var. 
<:;unku Fahr-1 Hakim, insanm manevl mahiyetine smirs1z bir acz ve 
fakr koymu§tur ki, kudreti sonsuz bir Kadlr-i Rahlm'in ve serveti 
sm1rs1z bir Ganiyy-i Kerlm'in hadsiz tecellilerini gosteren geni§ bir 
ayna olsun. 

Evet, insan bir <_;ekirdege benzer. Nas1l ki, <_;ekirdege toprak altmda 
<_;ah§IP 0 dar alemden <;1kmas1 ve geni§ hava alemine ge<_;erek Yarah-
c1smdan kabiliyet diliyle bir aga<; olmay1 isteyip kendine lay1k bir mu-
kemmellige ula§mas1 i<_;in, kudret tarafmdan manevl ve muhim bir do-
namm, kader tarafmdan ince ve k1ymetli bir program verilmi§tir. Eger 
o <;ekirdek, mahiyetinin bozuklugu sebebiyle, ona verilen manevl do-
namm1 toprak altmda baz1 zararh maddeleri toplamak i<_;in sarf etse, o 
dar yerde, k1sa bir zamanda faydas1z bozulup <_;iiruyecektir. Fakat J!_tj 
25(..S)Jij ayetindeki yarahh§ kanununa uyup manevl donammm1 
guzelce clegerlendirse 0 dar aJemden <_;Ikacak, meyveJi koca bir aga<_; 
olacak ve kii<;iicuk, cuzl hakikati ve manevl ruhu, buyuk ve kulll bir 
hakikat suretini alacaktir. i§te aynen bunun gibi, insanm mahiyetine 
de kudret tarafmdan muhim bir donamm ve kader tarafmdan k1ymetli 
programlar yerle§tirilmi§tir. 

Eger insan, §U dar yeryuzu aleminde, dunya hayah toprag1 altmda 
o manevl donammm1 nefsinin kotu heveslerine sarf etse <_;iiruyen bir 
<_;ekirdek gibi, az bir lezzet i<;in k1sa bir omurde, dar bir yerde, s1kmh-
h bir halde <;iiruyup bozularak manevl sorumlulugu bedbaht ruhuna 
yuklenecek ve §U dunyadan oylece go<_;up gidecektir. 

Eger o kabiliyet c;ekirdegini kulluk toprag1 altmda islamiyet suyuy-
la, imanm I§1g1yla terbiye ederek Kur'an'm emirlerine uysa, manevl 
donammm1 hakiki gayelerine yoneltse, elbette misal aleminde ve ber-
zahta dal budak salacak ve ahiret hayatmda, cennette smirs1z kemalata 
vesile olup nimetler verecek baki bir agacm, claim! bir hakikatin ozunu 

25 "Taneleri ve c:;ekirdekleri c:;atlatip yararak (her §eyi geli§me yoluna koyan) Allah'tir." 
(En' am sO.resi, 6/95) 
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saklayan k1ymetli bir c;ekirdek, parlak bir makine ve bu kainat agac1-
nm mO.barek, nurlu bir meyvesi olacaktir. 

Evet, hakiki yO.kseli§, insana verilen kalb, sir, ruh, ak1l, hatta hayal 
ile diger duygu ve kabiliyetlerin yO.zO.nO. ebedl hayata c;evirerek her 
birinin kendine lay1k hususi bir kulluk vazifesiyle me§gul olmasm1 sag-
lamakhr. Yoksa dalalet ehlinin zannettigi gibi, dunya hayatmm bO.tO.n 
inceliklerine girmek ve her c;e§it zevkini, hatta en bayag1sm1 bile tat-
mak ic;in bO.tO.n latifelerini, kalbini ve akhm nefs-i emmarenin emrine 
verip ona yard1mc1 ktlmak yO.kseli§ degil, alc;almakt1r. 

hakikati hayali bir vakada, §Oyle bir temsilde gordiim: 
BO.yuk bir §ehre giriyordum. Bakttm ki, o §ehirde bO.yO.k saraylar 

var. Baz1 saraylann kap1smda pek c;ok §enlik, parlak bir tiyatro gi-
bi dikkati c;eken, herkesi eglendiren bir cazibe g6r0.n0.yordu. Dikkat 
ettim, o saraym efendisi kap1ya gelmi§, bir kopekle oynuyor, onun 
oynamasma yard1mc1 oluyordu. Hammlar yabanc1 genc;lerle tath soh-
betler ediyordu. Yeti§kin k1zlar da c;ocuklan oynahyordu. Kap1c1 ise 
onlara kumandanhk eder gibi bir akt6r tavn almi§h. 0 vakit anlad1m 
ki, o koca saraym ic;i bombo§ ... Hassas vazifeler hep sahipsiz kalmt§. 
Saraydakilerin ahlak1 bozulmu§, o yuzden kap1da bu hali almi§lar. 

Soma oray1 gec;tim, bO.yO.k bir saraya daha rast geldim. G6rd0.m ki, 
kap1da uzanmt§ vefah bir k6pek, ciddi, sert, sakin bir kap1c1 ve s6n0.k 
bir vaziyet var. Nic;in oras1 6yle, buras1 boyle diye merak ettim, ic;eri 
girdim. Bakhm ki ic;erisi c;ok §enlik ... Saray sakinleri O.st 0.ste daireler-
de, ayn ayn hassas vazifelerle me§guldu. Birinci dairedeki adamlar 
saraym idaresini saghyor, O.sllindeki dairede k1zlar ve c;ocuklar ders 
okuyordu. Daha O.stte hammlar gayet ho§ sanatlarla, gO.zel nakt§larla 
ugra§tyordu. En yukanda ise saraym efendisi, padi§ahla g6r0.§UP hal-
km rahatm1 saglamak ve kendi kemalah, yO.kseli§i ic;in ona has, yO.ce 
vazifelerle me§guldti. Onlar beni goremedikleri ic;in "Yasak!" demedi-
ler, gezebildim. Soma c;ikhm, etraf1ma bakhm. 0 §ehrin her tarafmda 
bu iki c;e§it saraydan vard1. Sordugumda, "O kap1smda §enlik olan ic;i 
bo§ saraylar, kafirlerin ileri gelenlerinin ve dalalet ehlinindir. Digerleri 
ise namuslu MO.sluman bO.yO.klerinindir." dediler. 

Soma bir k6§ede bir saraya daha rastlad1m. Ostunde "Said" is-
mini g6rdum, merak ettim. Daha dikkatli bakmca, 0.stO.nde suretimi 
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gbrdugumu sand1m. <:;ok §a§ird1g1mdan, bagmnca akhm ba§1ma geldi, 
ay1ld1m. i§te §U hayall vakay1 sana tabir edecegim. Allah hayretsin ... 

0 §ehir, insanhgm toplum hayah ve bugunku medeniyetin bir 
§ehridir. 0 saraylann her biri birer insandir. Saray sakinleri ise in-
sandaki gbz, kulak, kalb, sir, ruh, ak1l gibi latifeler ile nefis, onun 
kbtu arzulan, §ehvet ve bfke hissi gibi §eylerdir. Her insanda her bir 
latifenin ayn ayn kulluk vazifeleri, ayn ayn lezzetleri, elemleri var. 
Nefis, kbtu arzular, §ehvet ve ofke birer kap1c1 ve temsildeki kap1da 
duran kbpekler hukmundedir. i§te o yuksek latifeleri nefse ve onun 
kbtu arzulanna teslim etmek ve onlara as1l vazifelerini unutturmak, 
elbette alc:;almakhr, yukselme degil. Bu temsilin diger noktalanm sen 
tabir edebilirsin. 

Niikte 

insan, fiil ve amel ybnunden, maddi c:;abas1 itiban ile zay1f bir hay-
van, aciz bir varhkhr. Bu ybndeki tasarruf dairesi ve sahipligi o ka-
dar dardir ki, ancak elinin yeti§ebildigi yere kadard1r. Hatta dizginini 
insanm eline veren ehil hayvanlar, onun zaydl1gmdan, aczinden ve 
tembelliginden birer hisse ald1klan ic:;in yabani emsalleriyle k1yaslan-
d1klannda buyuk fark gbrullir; ehil kec:;i ve okuz ile yabani kec:;i ve okuz 
arasmdaki fark gibi. .. 

Fakat aym insan infialleri, kabulleri, duas1 ve yakan§1yla §U dunya 
hanmda aziz bir yolcudur. Ve byle bir Kerim'e misafir olmu§tur ki, o 
Zat sonsuz rahmet hazinelerini insana ac:;m1§hr. Sanatla yaratt1g1 had-
siz varhklanm, hizmetkarlanm onun emrine vermi§ ve o misafirinin 
gezmesi, seyretmesi ve faydalanmas1 ic:;in oyle buyuk bir daire ac:;1p 
haz1rlam1§hr ki, o dairenin yanc:;ap1, yani merkezden c:;evre c:;izgisine 
kadar gozun ula§hg1 miktar, belki hayalin gitt@ yere kadar geni§ ve 
uzundur. 

l§te eger insan benligine dayamp dunya hayatm1 asil gaye yaparak 
gec:;im derdiyle, baz1 gec:;ici lezzetler ic:;in c:;ah§sa gayet dar bir daire ic:;in-
de bogulur gider. Kendisine verilen butun donamm, uzuvlar, latifeler 
ondan §ikayet ederek mah§erde aleyhinde §ahitlik yapacak ve davac1 
olacakhr. 26 

26 Fussilet suresi, 41/20-21; Yasin suresi, 36/65. 
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Fakat insan kendini diinyada misafir bilse, 6milr sermayesini misa-
fir oldugu Kerim lat' m izni dairesinde sarf etse oyle geni§ bir dairede 
uzun, ebedi bir hayat ic;in giizelce ve ferah bulup istirahat eder. 
Soma fila-y1 illiyylne, yani en ytiksek mertebelere kadar c;1kabilir. Hem 
insana verilen biitiin bu donamm ve uzuvlar, ondan memnun olarak 
ahirette lehinde §ahitlik eder. Evet, biitiin bu harika donamm, insana §U 
onemsiz, gec;ici diinya hayati ic;in de§il, pek miihim, baki bir hayat ic;in 
verilmi§tir. 

c.;:unkil insam hayvana k1yaslarsak gorilrilz ki, o, donamm1 ve 
uzuvlan itiban ile c;ok zengindir. Hayvandan yilz derece iistiindiir. 
Diinya hayatmm lezzetini tatmakta ve hayvanca ya§ay1§ta ise yilz de-
rece a§ag1 dii§er. Zira ald1g1 her lezzette binlerce elemin izi vardir. Gec;-
mi§ zamanm elemleri, gelecek zamanm korkulan ve her bir lezzetin 
de bir gun yok olacagm1 bilmenin kederi, onun zevklerini bozuyor ve 
lezzetinde bir iz birak1yor. 

Fakat hayvan oyle degildir. Elemsiz bir lezzet ahr, kedersiz bir zevk 
hisseder. Onu ne gec;mi§ zamanm elemleri incitir ne gelecek zamanm 
korkulan iirkiitiir. Rahatc;a ya§ar, yatar ve Hahk'ma §iikreder. 

Demek, "ahsen-i takvim" denilen en giizel surette yaratilan insan, 
her §eyini diinya hayatma sarf etse, sermaye bak1mmdan hayvandan 
yiiz derece yiiksek oldugu halde, serc;e gibi bir canhdan yiiz derece 
a§ag1 dii§er. Ba§ka bir yerde bu hakikati bir temsille anlatm1§hm. Mii-
nasebet geldi, o temsili tekrar ediyorum: 

Bir adam bir hizmetkarma on altm verip, "Hususi bir kuma§tan 
kendine bir kat elbise diktir." diye emreder. Bir ba§ka hizmetkarma 
da bin altm verir, cebine ic;inde baz1 §eyler yaz1h bir pusula koyar ve 
onu bir pazara gonderir. ilk hizmetkar, on altmla k1ymetli bir kuma§tan 
mukemmel bir elbise ahr. ikincisi ise divanelik edip 6nceki hizmetkara 
bakarak cebine konulan hesap pusulasm1 okumaz. Bir diikkanc1ya bin 
altm vererek bir kat elbise ister. insafs1z diikkanc1 da ona kuma§m 
en c;iirilgiinden bir kat elbise verir. 0 bedbaht hizmetkar, efendisinin 
huzuruna gelir ve §iddetli bir ceza gorilr, deh§etli bir azap c;eker. i§te 
az1c1k §UUru olan anlar ki, ikinci hizmetkara verilen bin altm bir kat 
elbise almak ic;in degil, milhim bir ticaret ic;indir. 

Aynen bunun gibi, insandaki manevi donamm ve latifelerin her 
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biri hayvana nispeten yuz derece geli§mi§tir. Mesela insanm, guzelligin 
butun mertebelerini fark eden gozu, yiyeceklerin c.;e§it <.;e§it butun has 
lezzetlerini birbirinden ay1ran dilindeki tat alma duyusu, hakikatlerin 
butun inceliklerine nufuz eden akh ve mukemmelliklerin her c.;e§idine 
arzu duyan kalbi gibi uzuvlan, donamm1 nerede ... Hayvanm pek ba-
sit, yalmz bir-iki mertebe geli§mi§ uzuvlan nerede!.. Yalmz §U kadar 
fark var ki, hayvanm kendine has bir i§te -sadece o hayvanda bulu-
nan- bir kabiliyeti daha c.;ok geli§mi§tir. Fakat bu, hususidir. 

insanm donamm yonunden zenginliginin s1rn §Udur: Akh ve fikri 
sayesinde kabiliyetleri, duygulan fazla a<,;1ga c,;1km1§ ve geli§mi§tir. ih-
tiyac,;lannm c.;oklugu sebebiyle turlu turlu hisleri ortaya 9km1§ ve has-
sasiyeti c.;e§itlenmi§tir. Yaradil1§1mn ku§ahc1hg1 itiban ile pek c.;ok mak-
sada yonelen arzulara sahip olmu§ ve pek c.;ok fitri vazifesi bulunmas1 
sebebiyle uzuvlan ve donamm1 c.;ok geli§mi§tir. Ve her c.;e§it ibadete 
musait bir f1tratta yaratild1g1 ic.;in, insana butun kemal vas1flannm to-
humlanm saklayan bir kabiliyet verilmi§tir. 

i§te donamm bak1mmdan zenginlik ve sermayece bu derece bolluk, 
elbette §U onemsiz, gec,;ici dunya hayatm1 elde etmek ic.;in verilmemi§tir. 
insanm as1l vazifesi, sonsuz maksatlara yonelik sorumluluklanm yeri-
ne getirip aczini, faknm ve kusurunu kulluguyla ilan etmek, engin bir 
nazarla varhklann tesbihahm seyredip onlara §ahitlik etmek, nimetler 
ic,;inde Rahman'm yard1mlanm gorup §ilkretmek ve sanatl1 varhklarda 
O'nun kudret mucizelerine bakarak ibret nazanyla tefekkur etmektir. 

Ey dunyaya tutkun, dunya hayatma a§Ik ve ahsen-i takvim Sir-

nndan gafil insan! Eski Said §U dunya hayatmm hakikatini hayali bir 
vakada gormil§til. Onu Yeni Said' e dondilren §U temsili vakay1 dinle: 

Gordum ki, ben bir yolcuyum; uzun bir yola gidiyor, bir yere gon-
deriliyorum. Efendim olan zat, bana ay1rd1g1 altm1§ altmdan bir miktan 
azar azar veriyordu. Ben de onlan harcay1p pek eglenceli bir hana 
geldim. 0 handa, bir gecede on alt1m kumara mumara verdim, eg-
lence ve §6hret ic.;in harcad1m. Sabahleyin elimde bir §ey kalmamI§h. 
Bir ticaret yapamad1m. Gidecegim yer ic,;in bir ma! alamad1m. 0 altm-
lardan elimde yalrnz elemler, gunahlar ve eglencelerin sebep oldugu 
yaralar, kederler kalm1§h. Beno huzunlu haldeyken birden bir adam 
gorundu. Bana dedi ki: 
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"Sermayeni tamamen ziyan ettin, tokada mustahak oldun. Gide-
cegin yere de iflas etmi§ §ekilde, eli bo§ gideceksin. Fakat tevbe kap1s1 
ac;1ktir, aklm varsa bundan sonra sana verilecek, kalan on be§ altm 
eline gec;tikc;e yansm1 tedbir olarak sakla. Yani gidecegin yerde sana 
laz1m olacak baz1 §eyleri al." Baktim nefsim raz1 olmuyor. Adam, "Uc;-
te birini!" dedi. Nefsim buna da itaat etmedi. Ardmdan "dortte birini" 
dedi. Baktim nefsim bag1mh oldugu adetini terk edemiyor, adam da 
hiddetle yuzunu c;evirdi, gitti. 

Sonra birden o ha! degi§ti. Baktim ki, bir hlnelin ic;inde, du§er gibi 
h1zla giden bir trendeyim. Tela§land1m, fakat ne c;are ki hic;bir tarafa 
kac;1lm1yordu. Sira d1§1 bir §ekilde o trenin iki tarafmdan pek cazibe-
li c;ic;ekler, leziz meyveler gorunuyordu. Ben de ak1ls1z acemiler gibi 
onlara bak1p elimi uzatt1m. (ic;ekleri koparmaya, meyveleri almaya 
c;ah§hm. Fakat hepsi dikenliydi, dokundukc;a elime batiyor, kanahyor-
du. Tren yol ald1kc;a elimi parc;alad1, bana pek pahahya ma! oldular. 

Birden trendeki bir hizmetkar dedi ki: "Be§ kuru§ ver, sana o c;ic;ek 
ve meyvelerden istedigin kadar verecegim. Zaten elinin parc;alanma-
s1yla be§ kuru§ degil, ytiz kuru§luk zarar ediyorsun. Hem ceza var, 
izinsiz koparamazsm!" 

Birden s1kmtidan, tune! ne vakit bitecek diye ba§1m1 c;ikanp ileri 
baktim. Tune! kap1s1 yerine pek c;ok delik gortintiyordu. Uzun tren-
den o deliklere adamlar ahhyordu. Bana bakan bir delik gordtim, iki 
tarafmda iki mezar ta§I dikilmi§ti. Merakla dikkat ettim, mezar ta§mda 
buytik harflerle "Said" yazilm1§h. Kederimden ve hayretimden "Ey-
vah!" dedim. Birden o han kap1smda bana nasihat eden zatm sesini 
i§ittim: "Aklm ba§ma geldi mi?" "Evet, geldi," diye cevap verdim, "fa-
kat kuvvetim kalmad1, c;are yok." "T evbe et, tevekkul et." dedi. Ben 
de, "Ettim." dedim, ayild1m. Eski Said kaybolmu§tu. Kendimi Yeni 
Said olarak gordum. 

i§te bu hayali vakanm -Allah hayretsin- bir iki k1smm1 ben tabir 
edecegim. Digerlerini kendin tabir et... 

0 yolculuk, ruhlar aleminden, ana rahminden, genc;likten, ihtiyar-
hktan, kabirden, berzahtan, k1yamet gtinunden, sirat koprtistinden 
ebediyet tarafma gider. 0 altmt§ altm, altm1§ senelik 6murdur27 ki, bu 

27 Peygamber Efendimiz'in (sal/allb.hu aleyhi ve sellem), ilmmetinin 6mn1nil "60 ile 70 
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vakay1 gordugum zaman kirk be§ ya§mda oldugumu tahmin ediyor-
dum. 0 kadar ya§ayacag1ma <lair senedim yoktu fakat kalan on be§ 
senemin yansm1 ahirete sarf etmem i<;in Kur'an-1 Haklm'in halis bir 
talebesi bana dogru yolu gosterdi. 0 han, benim i<;in istanbul' du. 0 
tren ise zamand1r. Her yil birer vagon, o tilnel de dunya hayatid1r. 0 
dikenli <;i<;ek ve meyveler ise me§ru olmayan lezzetler ve haram eglen-
celerdir ki, onlara kavu§tugum anda yok olacaklanrn dil§ilnmekteki 
elem kalbi kanahyor, aynlmca par<;ahyor ve ceza <;ektiriyor. 

Trendeki hizmetkar demi§ti ki: "Be§ kuru§ ver, sana onlardan is-
tedigin kadar verecegim." Tabiri §Udur: insanm helal yoldan, me§ru 
dairede tatbg1 zevkler, lezzetler keyfine kafidir. Harama girmeye ihti-
ya<; birakmaz. 28 

Temsildeki diger k1s1mlan kendin tabir edebilirsin. 

Dordiincii Niikte 

insan §U kainatta pek nazik ve nazh bir <;ocuga benzer: Zay1fhgmda 
biiyiik bir kuwet, aczinde biiyiik bir kudret vardir. <.;unkii zay1fhgmm 
kuweti ve aczinin kudreti sayesinde §U varhklar onun emrine verilmi§tir. 

Eger insan zaytfhgm1 anlay1p sozleriyle, haliyle, tavirlanyla dua etse 
ve aczini bilip Cenab-1 Hak'tan yard1m dilese, bu nimetin §iikriinii eda 
etmekle beraber isteklerine oyle bir §ekilde eri§ir ki, kendi iktidanyla 
onun yiizde birine bile ula§amaz.29 Fakat bazen hal diliyle yapbg1 dua 
neticesinde elde ettigi bir istegini yanh§hkla kendi giiciine verir. 

Mesela, yavrusunun zay1fhgmdaki kuwet, tavugu aslana saldirbr. 
Diinyaya yeni gelen aslan yavrusu, o canavar ve a<; aslam kendine 
hizmet ettirir, annesi a<; kahrken kendisi doyar. i§te zaytfhktaki dikkat 
<;ekici kuwet ve seyretmeye deger bir rahmet cilvesi... 

Nasil ki, nazh bir <;ocuk aglamakla, istemekle veya iizgiin haliyle 
arzularma ula§tr ve oyle kuwetli kimseler ona hizmet eder ki, bu saye-
de elde ettigi arzulannm binde birine kendi kuwet<;iginin bin kabyla 

sene aras1" diye belirttigine <lair Tirmizi, zuhd 23, deauat 101; ibni Mace, zuhd 27. 
28 "Allah1m, haramma kar§I helalinle beni doyur." anlammdaki dua i<;in Tirmizi, 

deaudt 110; Ahmed ibni Hanbel, e/-Musned 1/153. 
29 insanm kendisine verilen nimetlere kendi iktidar1 ile ula§amayacagt halde bu 

nimetlere mazhar olmasmm §ilkrii gerektirdigine dair Zuhruf sO.resi, 43/13; Hae 
sO.resi, 22/36. 
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eri§emez. Demek, zay1fhg1 ve aczi, onun hakkmda §efkat ve himaye 
duygulan uyand1rd1g1 ic;in kuc;ucuk parmag1yla kahramanlan kendine 
boyun egdirir. boyle bir c;ocuk, o §efkati inkar ve o himayeyi 
itham eder §ekilde, ahmakc;a bir gururla, "Ben bunlan kendi kuwe-
timle yap1yorum." dese, elbette bir tokat yiyecektir. 

i§te insan da Hahk' mm rahmetini inkar ve hikmetini itham edecek 
bir tarzda, nankorce, Karun gibi yani "Ben servetimi 
kendi ilmimle, kendi kuwetimle kazand1m." derse, elbette bir azap 
tokadma mustahak olur. 

Demek ki, insanhgm §U gorunen saltanah, ilerlemesi ve medeni-
yetle ula§bg1 mukemmellikler; zorla, usllinlukle, mucadeleyle meyda-
na gelmemi§, aksine, butun bunlar insana zay1fhgmdan, aczinden ve 
faknndan dolay1 verilmi§, cehaletinden olliru ilham edilmi§ ve ihtiyac1 
ic;in ikram edilmi§tir. Ve o saltanatm sebebi, insanm ilmiyle elde ettigi 
kuwet ve iktidar degil, Cenab-1 Hakk'm §efkati, merhameti, rahmeti 
ve hikmetidir ki, e§yay1 insanm emrine vermi§tir. Evet, gozsuz bir ak-
rep ve ayaksIZ bir yilan gibi ha§erelere maglup olan insana kuc;uk bir 
kurttan ipekli elbiseler giydiren, zehirli bir bocekten bah yediren kendi 
iktidan degil; Cenab-1 Hakk'm, onlan zayifhgmm neticesi olarak insa-
nm hizmetine vermesi ve Rahmani ikram1d1r. 

Ey insan! Madem hakikat boyledir, gururu ve bencilligi b1rak! 
Cenab-1 Hakk'm uluhiyet dergahmda aczini ve zayifhgm1 yalvanrca-
sma, fakr ve ihtiyacm1 yakan§ ve dua diliyle ilan et ve kul oldu§unu 
goster, 31MJI fU.J iu1 ·;..de, yuksel! 

Sakm, "Ben bir hic;im, ne klymetim var ki bu kainat bir Hakim-i 
Mutlak tarafmdan kasten benim emrime verilsin, benden engin bir 
§iikur istensin?" deme! 

<;unku sen, nefsin ve suretin itiban ile hie; hukmunde olsan da, va-
zifen ve merteben noktasmda §U ha§metli kainatm dikkatli bir seyircisi, 
§U hikmetli varhklann beJagatli bir lisam, §U a!em kitabmm anlayI§h bir 
okuyucusu, Cenab-1 Hakk'1 tesbih eden mahlukatm onlara hayretle 
bakan bir nezaretc;isi ve ibadet eden §U sanatl1 eserlerin hurmetli bir 
ustaba§Ism. 

30 Kasas suresi, 28/78; Zilmer suresi, 39/49. 
31 "Allah bize yeter. 0 ne giizel vekildir!" (Af-i imran suresi, 3/173) 
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Evet, ey insan! Sen, bitkilere benzeyen cismaniyetin ve hayvanl 
nefsin itiban ile ufak bir cuz, kuc;uk bir cuzl, fakir bir mahluk, zay1f bir 
hayvansm ki, ak1p giden bullin §U deh§etli varhk ve hadiselerin dalga-
lan ic;inde c;alkalamp gidiyorsun. 

Fakat ilahl muhabbetin 1§1gm1 ic;eren imanm nuruyla aydmlanml§ 
olan islamiyet terbiyesiyle kemal vas1flanm kazamrsan, insanhgm itiban 
ile kullugun ic;inde bir sultan olursun. Cuzlligin ic;inde engin bir mahiye-
te eri§ir, kuc;uklugun ic_;:inde bir alem hukmune gec;ersin ve k1ymetsizli-
gin ic_;:inde makamm oyle buyur, bakhgm daire oyle geni§ler ki, "Rabb-i 
Rahlm'im dunyay1 bana bir ev yapt1. Ay1 ve gune§i evime birer lamba, 
bahan bir deste glil, yaz1 bir nimet sofras1 ve hayvanlan hizmetkar k1ld1. 
Bitkileri de o ev ic;in gerekli susler haline getirdi." diyebilirsin. 

Soziin Ozii: Eger nefsini ve §eytam dinlersen, a§ag1lann en a§ag1s1 
seviyeye du§ersin. Eger hakk1 ve Kur'an'1 dinlersen mertebelerim en 
yuksegine c;1kar, kainatm guzel bir takvimi32 olursun. 

Be§inci Niikte 

insan bu dunyaya bir memur ve misafir olarak gonderilmi§, c;ok 
muhim kabiliyetlerle donatt!m1§ ve ona kabiliyetleri olc;usunde muhim 
vazifeler verilmi§tir. insam o vazifelere ve gayesine yoneltmek ic;in §id-
detli te§vikler ve deh§etli tehditler bildirilmi§tir. 

Ba§ka yerde izah ettigimiz, insanm vazifelerini ve kullugun esasla-
nm burada k1saca tekrar edecegiz ki, "ahsen-i takvim" s1m anla§1lsm. 

i§te insanm §U dunyaya geldikten sonra iki §ekilde kullugu vardir. 
Birincisi, Yarahc1sm1 gozuyle gormeden, eserlerinden tamyarak kul-
lugu ve tefekkuru ... Digeri ise huzurundaymI§ gibi, O'na dogrudan 
dogruya hitap edecesine kullugu ve yakan§I. .. 

Birincisi: Kainatta gorunen rububiyet saltanahm itaat ile tasdik 
edip bu saltanatm mukemmellik ve guzelliklerini hayretle seyretmektir. 

• Sonra Cenab-1 Hakk'm kutsl isimlerinin nak1§larmdan ibaret 
olan e§siz sanatlan ibret nazarlarma gosterip ilanc1hk yapmakbr. 

• Sonra Cenab-1 Hakk'm her biri gizli, manevl birer hazine huk-
mundeki isimlerinin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kal-
bin k1ymetbilirligiyle takdir ederek onlara deger vermektir. 

32 Ahsen-i takvim: insanm en guzel surette olmas1. Bkz. Tin suresi, 95/4. 
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• Soma kudret kaleminin yazilan hukmunde olan varhk sayfala-
nm, yeryuzu ve gok yapraklanm okuyup degerlendirerek hay-
retle tefekkur etmektir. 

• Soma §U varhklardaki ziynetleri ve latif sanatlan takdirle sey-
redip onlann Fatir-1 Zulcemal'ini tammay1 arzulamak ve Sani-i 
Zulkemal'inin huzuruna c:;1kmaya, iltifatma mazhar olmaya §evk 
duymaktir. 

ikincisi: Dogrudan dogruya hitap makam1d1r, insan eserden eser 
sahibine gec:;er, gorur ki, bir Sani-i Zulcelal sanatmm mucizeleriyle 
kendini tamtmak ve bildirmek istiyor. insan da imanla ve O'nu tam-
makla buna kar§Ihk verir. 

• Soma gorur ki, Rabb-i Rahim rahmetinin guzel meyveleriyle 
kendini sevdirmek istiyor. insan da muhabbetini butunuyle 
O'na vermekle, yalmz O'na kulluk etmekle kendini Rabbine 
sevdirir. 

• Soma gorur ki, nimetlerin asil sahibi olan Kerim Rabbi onu 
maddl ve manevl leziz nimetleriyle donahyor. Buna kar§1hk o 
da fiil, ha! ve sozleriyle, hatta elinden gelse butun duygulan ve 
donamm1yla §likur ve hamd eder, Rabbini over. 

• Soma g6rur ki, Celli ve Cemll bir Zat §U varhklann aynasmda bu-
yuklugunu ve kemalini, celal ve cemalini gosterip dikkat nazarlanm 
kendine c:;ekiyor. 0 da buna kar§1hk, "Allahuekber, Subhanallah" 
deyip tevazu ic:;inde, hayret ve muhabbetle secde eder. 

• Soma gorur ki, sonsuz servet sahibi bir Zat, mutlak bir comertlik 
ic:;inde sm1rs1z servetini, hazinelerini gosteriyor. 0 da buna kar-
§Ihk, hurmet ve ovguyle, fakrmm tam §UUru ic:;inde dua eder ve 
O'ndan talepte bulunur. 

• Soma gorur ki, o Fatir-1 Zulcelal, yeryuzunu bir sergi hukmun-
de yapm1§, butun antika sanatlanm orada gozlere gosteriyor. 
0 da buna, "Ma§aallah" diyerek takdirle, "Barekallah" diyerek 
begenmekle, "Subhanallah" diyerek hayretle, "Allahuekber" 
diyerek guzel bulmakla kar§Ihk verir. 

• Soma gorur ki, Vahid ve Ehad bir Zat §U kainat saraymda, 
kendine mahsus taklit edilmez muhurleriyle, imzalanyla ve has 
fermanlanyla butun varhklara birliginin damgasm1 vuruyor ve 
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tevhid delillerini nak§ediyor. Alemin her tarafma birliginin ve 
tekliginin bayragm1 dikiyor, rububiyetini ilan ediyor. 0 da buna 
tasdikle, imanla, tevhidle, §ahitlik etmekle ve kullukla kar§ihk 
verir. 

i§te insan, bu c:;e§it ibadet ve tefekki.irlerle hakiki insan olur, en gi.i-
zel surette yaratild1gm1 gosterir. imanm bereketiyle yeryi.izi.ini.in ema-
nete lay1k, emin bir halifesi haline gelir. 

Ey ahsen-i takvimde yaratilan fakat iradesini koti.iye kullanarak 
a§ag1lann en a§ag1sma di.i§en gafil insan! Beni dinle! Ben de senin gibi 
genc:;lik sarho§luguyla, gaflet ic:;inde, di.inyay1 ho§ ve gi.izel gordi.igi.im 
halde iken, o sarho§luktan ihtiyarhk sabahmda ayild1g1m dakikada, 
di.inyanm o gi.izel zannettigim, ahirete bakmayan yi.izi.ini.i nas1l c:;irkin 
buldugumu ve ahirete bakan hakiki yi.izi.ini.in ne kadar gi.izel oldu-
gunu, On Yedinci Soz'i.in ikinci Makam1'ndaki iki hakikat levhasmda 
anlatm1§hm. Oraya bak, sen de gar. 

Birinci levha: Dalalet yolundakiler gibi, fakat sarho§ olmadan, gaf-
let perdesi ardmdan eskiden g6rdi.igi.im, gafillerin di.inyasmm hakika-
tini tasvir eder. 

ikinci levha: Hidayet ve huzur ehlinin di.inyalannm hakikatine i§a-
rettir. Eskiden nasil yazilm1§sa oyle biraktim. benzer, fakat §iir 
degildir. 

33 "Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hak-
k1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sD.resi, 2/32) 
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34 "Ya Rabbi, dedi, geni§let gogsilmil, kolayla§hr i§imi, <;ozilver §U dilimin bagm1. Ta 
ki anlasmlar sozumu." (Taha suresi, 20/25-28) 

35 Allah1m! Sirlar semasmm gilne§i, nurlann mazhan, celal stfatmm merkezi ve cemal 
s1fah burcunun kutbu olan Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sal/allahu aleyhi ve sel-
lem) biricik latif zatma salat eyle. Allah1m! Onun, senin nezdindeki s1m ve sana 
olan seyri i<;in beni korkudan emin k1l, hatalanm1 azalt, ilzilntilmil ve hirs1m1 gider. 
Yard1mc1m ol ve beni benden kurtanp yanma al. Faniligi benden gidermekle beni 
nz1klandir. Beni nefsime tutkun, duygulanma kar§t mahcup etme. Gizli olan her 
s1rn bana a<;, ey Hayy ve Kayyum, ey Hayy ve Kayyum, ey Hayy ve Kayyum! 
Bana ve arkada§lanma, iman ve Kur' an ehline merhamet eyle, ey merhametlilerin 
en merhametlisi ve ey kerem sahiplerinin en keremlisi Allah1m, amin ... 

36 "Onlarm dualan 'Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.' diye sona erer." 
(Yunus suresi, 10/10) 


