
Bu soz be§ "dal"dir. Dordiincii Dal'a dikkat et. 
Be§inci Dal'a yapr§, <;rk; meyvelerini kopar, al. 

1 ! ,;:__11 i _, '11 I .r 
;;u yuce ayetin nuranl agacmdaki pek c;ok hakikatten birinin be§ 

"dal"ma i§aret edecegiz. 

BiRiNCi DAL 

Nasti ki bir sultanm, hukumetinin dairelerinde ayn ayn unvanlan, 
emri altmdakilerin tabakalan arasmda ba§ka ba§ka nam ve vas1fla-
n, saltanatmm mertebelerinde c;e§it c;e§it isim ve alametleri vardir. 0, 
mesela adliye dairesinde adaletli hakim, mulkiyede sultan, askeriyede 
ba§kumandan, ilmiyede2 halifedir. Bunlar gibi ba§ka isim ve unvan-
lanm bilsen anlarsm ki, bir tek padi§ah, saltanatmm dairelerinde ve 
hukumetinin kademelerinde binlerce isme ve unvana sahip olabilir. 
0 hukumdar adeta her bir dairede manevl §ahsiyeti ve hususi tele-
fonuyla mevcuttur; orada bulunur ve olan biteni bilir. Kanunuyla, ni-
zam1yla, temsilcileriyle her kademede gorunur, her §eyi gorur. Ve her 
bir mertebede hukmuyle, ilmiyle, kuvvetiyle her §eyi perde arkasmda 
idare eder, gorur ve her yere bakar. 

"O'dur Allah. O'ndan ba§ka yoktur ilah. Hep O'nundur, en gilzel isimler ve vas1f-
lar." (isra suresi, 17/110; Taha suresi, 20/8; Ha§ir suresi, 59/24) 
$eriat ve f1k1h meseleleriyle ugra§an alimler sm1f1. 



404 SozLER 

Aynen oyle de, Ezel ve Ebed Sultani olan Alemlerin Rabbinin, 
rubO.biyetinin mertebelerinde ayn ayn, fakat birbiriyle alakah fiilleri, 
s1fatlan ve unvanlan vardir. Uh1hiyetinin dairelerinde ba§ka ba§ka, 
fakat birbiri i<;inde gotiinen isim ve ni§anlan bulunur. Ha§metli icraa-
tmda ayn ayn, fakat birbirine benzer tecelli ve cilveleri goriiliir. Kud-
retinin her §eyi <;ekip <;evirmesinde birbirini hissettiren farkh unvanlan 
mevcuttur. Sifatlarmm tecellileri ba§ka ba§ka, fakat birbirini gosterecek 
§ekilde, mukaddes bir surette ortaya <;1kar. Ve fiillerinin cilvelerinde 
<;e§it <;e§it, fakat birbirini tamamlayan hikmetli tasarruflan; rengarenk 
sanatmda ve <;e§it <;e§it benzersiz eserlerinde birbiriyle alakah ha§metli 
icraah gotiiniir. 

Bununla beraber, kainattaki her bir alemde, her varhk tiitiinde 
O'nun giizel isimlerinden biri tecelli eder. 0 isim, o dairede hakimdir; 
ba§ka isimler orada ona tabidir, belki onun golgesinde bulunur. 

Hem Cenab-1 Hakk'm, yaratt1g1 her bir varhkta, az-<;ok, kii<;iik-bii-
yiik, hususi-umumi has bir tecelli, has bir rubf.tbiyet ve has bir isimle 
cilvesi vard1r. Yani o isim her §eyi ku§atl1g1, her §eyde tecelli ettigi 
halde, adeta yalmz tek bir §eye hasml§ gibi bir kas1t ve 6nemle 0 var-
hga yonelir. Bununla beraber, Hahk-1 Ziilcelal her §eye yakm oldugu 
halde, yetmi§ bin kadar nurani perdeye sahiptir. 3 Mesela, sende tecelli 
eden Hahk isminin, senin yarahlmandaki kii<;iik mertebesinden tut, 
Cenab-1 Hakk'm biitiin kainatm Hahk'1 olmasmdaki en biiyiik mer-
tebeye ve unvana kadar nice perdesi bulundugunu k1yaslayabilirsin. 
Demek, biitiin kainah arkada birakmak §art1yla, yarahlm1§ olmanm 
kap1smdan Hahk isminin en son noktasma yeti§ir, O'nun sifat dairesi-
ne yakla§trsm. 

Madem o perdelerin birbirine bakan pencereleri var; isimler birbiri 
i<;inde g6tiiniir, ilahl icraat birbirine bakar, tecelliler birbirinin i<;ine gi-
rer, unvanlar birbirini hissettirir, ortaya <;1kan cilveler birbirine benzer, 
tasarruflar birbirini tamamlar ve rubO.biyetin <;e§itli eserleri birbirine 
yard1m eder. Elbette, Cenab-1 Hakk'1 bir ismi, bir unvam, rubf.tbiyetinin 
bir eseriyle .. tamyan insamn, O'nu ba§ka unvanlan, rubO.biyetinin 

Arada yetmi§ bine yakm perde olduguna <lair EbO. Ya'la, e/-Miisned 13/520; et-
Taberanl, el-Mu'cemii'l-Evsat 6/278, 8/382. Aynca bu perdeler olmasa Cenab-1 
Hakk'm azametinden her §eyin mahvolacagma <lair Muslim, fmdn 293; ibni Mace, 
mukaddime 13. 
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eserleri ve icraatiyla da tammas1, inkar etmemesi gerekir. Belki her bir 
ismin cilvesinden Cenab-1 Hakk'm diger isimlerine ula§amazsa zarar 
eder. Mesela, Kadir ve Halik isimlerinin eserini g6rup Allm ismini g6r-
mezse gaflet ve tabiat karanhgma du§ebilir. Belki daima jA> 

jA> gen:;egini gormesi, okumas1, her §eyden s.J.;_\ jA> j hakikatini 
i§itmesi laz1m gelir. Dilinin devamh, j.'1..f.,r )l 
bunu ilan etmesi gerekir. i§te Kur'an-1 Mubln, jA> \fl -.ll 'l iii\ 
7 J.:hl1 fermamyla, soyledigimiz hakikatlere i§aret eder. 

0 yuksek hakikatleri yakmdan g6rmek istersen git, f1rtmah bir de-
nize, zelzeleli bir zemine, "Ne diyorsunuz?" diye sor. Elbette "Ya Celli, 
ya Celli, ya Aziz, ya Cebbar" dediklerini i§iteceksin. Sonra denizde ve 
karada merhamet ve §efkatle terbiye edilen kuc:;uk hayvanlara, yavru-
lara, "Ne diyorsunuz?" de. Elbette "Ya Cemll, ya Cemll, ya Rahim, ya 
Rahim" diyecekler.8 HA$iYE Gokyuzunu dinle! Nas1l "Ya Celll-i Zulcemal" 

0, 0 Allah'tir. 
"De ki: 0, Allah'tir, gen:;ek ilahtir ve birdir." (ihlas sO.resi, 112/1) 
Alem hep beraber "La ilahe illa HO." diyor. 
"O'dur Allah. O'ndan ba§ka yoktur ilah. Hep O'nundur en guzel isimler ve vas1f-
lar." (isra sO.resi, 17/110; Taha sO.resi, 20/8; Ha§ir sO.resi, 59/24) 

8 HA$iYE Hatta bir gun kedilere baktim. Yemeklerini yedi, oynad1, yattilar. "Bu vazifesiz 
canavarc1klara nas1l mubarek denir?" diye kendi kendime dli§lindum. Sonra gece 
uyumak i<;in uzand1m. 0 kedilerden biri geldi, yastig1ma dayand1, agz1m kulag1ma 
getirdi. A<;1k bir §ekilde "Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim" diyerek san-
ki akhma gelen itiraz1 ve hor g6rmeyi butun kediler adma reddedip yuzume <;arph. 
"Acaba bu zikir yalmz bu kediye mi mahsustur, yoksa buhln kediler i<;in mi ge<;er-
lidir? Bu zikri i§itmek yalmz benim gibi haks1z bir itirazc1ya m1 hastir, yoksa dikkat 
eden herkes bir derece i§itebilir mi?" diye dli§lindum. Sonra sabahleyin ba§ka 
kedileri dinledim. Ger<;i onun gibi a<;1k bir §ekilde degildi, fakat farkh derecelerde 
aym zikri tekrar ediyorlard1. Ba§ta "hir-hir" sesleri arasmda "Ya Rahim" dedikleri 
fark edilir. Git gide "hir-hir, mir-mir" sesleri "Ya Rahim"e donli§lir. Harflerin <;1k1§1 
tam belli olmayan duzgun, guzel, huzunlu bir zikir olur. Kedi agzm1 kapahr, guzelce 
"Ya Rahim" <;eker. Yamma gelen karde§lerime anlatt1m. Onlar da dikkat etti, "Bir 
derece i§itiyoruz" dediler. 
Sonra kalbime §U soru geldi: "Acaba bilhassa Rahim isminin zikredilmesinin sebe-
bi nedir? Ve ni<;in kediler hayvan lisamyla degil de insan gibi zikrederler?" Kalbime 
gelen cevap: Bu hayvanlar <;ocuk gibi <;ok nazh, nazik ve insana arkada§ olduk-
lanndan, <;ok §efkat ve merhamete muhta<;tir. Kediler ok§and1klan vakit ho§lanna 
giden iltifatlan gorunce, o nimete bir hamd olarak, kopeklerin aksine, sebepleri 
birak1p yalmz Rahim Yaratic1lannm rahmetini kendi alemlerinde ilan ederek gaflet 
uykusunda olan insanlan uyanrlar. Ve "Ya Rahim" nidas1yla, kimden yard1m gele-
cegini, kimden rahmet beklenecegini, her §eyi sebeplere baglayanlara hatirlahrlar. 
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diyor. Yeryiizi.ine kulak ver! Nasil "Ya Cemil-i Zulcelal" diyor. Hay-
vanlara dikkat et! Nasil "Ya Rahman, ya Rezzak" diyor. Bahara sor, 
"Ya Hannan, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Latif, ya Atllf, 
ya Musavvir, ya Munevvir, ya Muhsin, ya Mi.izeyyin" gibi Cenab-1 
Hakk'm bin;ok ismini i§iteceksin. Ve insan olan bir insana sor; bak, 
<_;;ehresinde yaz1h, O'nun bi.iti.in giizel isimlerini nas1l okuyor. Sen de 
dikkat etsen okuyabilirsin. Adeta kainat bi.iyi.ik bir zikir musikisidir. En 
kil<;;ilk nagrne en gilr seslere kan§1yor, ha§metli bir tathhk veriyor. Ve 
bunun gibi ba§ka 6rnekleri de klyasla ... 

Ger<;;i insan Cenab-1 Hakk'm buti.in isimlerine mazhardlf, fakat 
kainattaki <;;e§itliligi ve meleklerin ibadetlerinin tilrlil ti.irlil olmasm1 ne-
tice veren o gilzel isimlerin farkl1hg1, insanlann da bir derece farkl1 
olmasma yo! a<_;;ml§tlr. Peygamberlerin ayn ayn §eriatlan, evliyanm 
ba§ka ba§ka tarikatlan, asfiyanm9 <_;;e§it <_;;e§it me§repleri §U slfdan dog-
mu§tur. Mesela, Hazreti isa'da (aleyhisselam) diger ilahi isimlerin yanm-
da Allah'm Kadir ismi daha i.isti.indur. A§k ehlinde Vedud, tefekkur 
ehlinde ise Hakim isimleri daha <_;;ok hakimdir. 

i§te, nasil ki bir adam hem hoca, hem subay, hem adliye katibi, hem 
millkiye milfetti§i olsa, onun her dairede birer bag1, vazifesi, hizmeti, 
maa§l, sorumlulugu, ri.itbesi ve ba§ansizhgma sebep olan dil§man ve 
rakipleri bulunur. 0 adam, padi§ahma bir<;;ok farkl1 unvanla gorilnilr 
ve onu 6yle gori.ir. Ondan pek <_;;ok dille yard1m ister. Amirinin fark11 
unvanlanna mi.iracaat eder. Dil§manlannm §errinden kurtulmak i<;;in 
onun yard1mm1 ti.irli.i §ekillerde diler. Aynen 6yle de, Cenab-1 Hakk'm 
pek <;;ok ismine mazhar, pek <;;ok vazifeyle yi.ikumlu ve <_;;ok dil§mana 
sahip insan, duasmda, Allah'a s1gm1§mda O'nun bir<;;ok ismini zikre-
der. Zira insanhgm iftihar kaynag1 ve elbette en hakiki insan-1 kamil 
olan Muhammed-i Arabi (aleyhissalata vesselam) Cev§enil'l-Kebfr adh 
milnacatmda Allah'm bin bir ismiyle dua ediyor, cehennem ate§inden 
O'na s1g1rnyor. 

i§te §U s!fdandlf ki, Cenab-1 Hak, Nas suresinde, 
,,,. ,,. o o ,,., ,,,. 1 ,,,. ,,... ). il- o...a 

0 0 0 J9 
Asfiya: Safiyet, takva ve kemal sahibi, peygamber varisi zatlar. 

10 "De ki: insanlann Rabbine, insanlarm yegane hilkilmdanna, insanlarm ilahma s1-
gmmm, o sinsi §eytanm §errinden." (Nas sO.resi, 114/1-4) 
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ayetlerinde ii<; unvam ile kendisine s1gmmay1 emrediyor ve 
ii<; ismiyle kendisinden nasd yard1m istenecegini 

gosteriyor. 

iKiNCi DAL 

Pek esrarzn anahtarlarzm iki szm bildirir. 
Birinci Srr: Evliya, iman esaslannda birle§tikleri halde nic;in kalb 

goziiyle gordiikleri §eylerde, ke§iflerinde ayn dii§iiyorlar? Neden gozle 
goriilmii§ gibi apac.;;1k olan ke§ifleri bazen hakka ve hakikate zit c.;;1k1yor? 
Hem nic;in tefekkiir ehli ve engin nazarh zatlar, kesin delillerle hak ka-
bul ettikleri fikirlerinde, hakikati birbirine uymayan §ekillerde goriiyor 
ve gosteriyorlar? Bir hakikat nic;in c;ok renge giriyor? 

ikinci Srr: Gec;mi§ peygamberler nic;in oldukten sonra bedenen 
dirilmek gibi baz1 iman esaslanm bir derece kapah birakmI§, Kur' an 
gibi etrafl1ca izah etmemi§ler ve sonra iimmetlerinin bir k1sm1 o esas-
lan inkara kadar gitmi§? 

Hem nic;in hakiki arif olan evliyanm bir k1sm1 yalmz tevhid hu-
susunda ilerlemi§? Hakkalyak1n11 derecesine kadar ula§hklan halde, 
baz1 iman esaslan onlarm me§replerinde pek az ve kapah bir §ekil-
de goriiniiyor. Hatta bu sebeple, onlara tabi olanlar, ileride o iman 
esaslarma gereken onemi vermemi§, kimileri yoldan sapm1§. Madem 
gerc;ek manada miikemmellik biitiin iman esaslarmm ortaya c.;;1kma-
s1yla bulunur, nic;in hakikat yolundaki zatlar onlann baz1smda c;ok ileri 
gitrni§, bir k1smmda ise c;ok geri kalmi§lar? Halbuki Cenab-1 Hakk'm 
biitiin isimlerinin en yiice mertebelerine mazhar ve peygamberlerin 
efendisi olan Res0.1-u Ekrem (aleyhissalatil vesselam) ve biitiin mukaddes 
kitaplann nurlu reisi Kur'an-1 Hakim, iman esaslanm a9k bir §ekilde, 
pek ciddi bir uslupla ve dogrudan tarif etmi§lerdir. 

Cevap: Ciinkii hakiki ve mutlak kemal bunu gerektirir. i§te bu 
s1rlarm hikmeti §Udur: insan Cenab-1 Hakk'm biitiin isimlerine maz-
har ve biitiin kemalata miisait yarad1h§ta olsa da iktidan az, iradesi 
smirh, kabiliyet ve arzulan <_;;e§itli oldugundan, hakikati binlerce perde 

11 Hakkalyakin: Marifet mertebesinin en yiiksegi. Hakikati bizzat ya§ayarak gi:irme hall. 
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ve berzah12 ic_;:inde arar. Bu ylizden hakikatin ke§finde ve hakkm gorlil-
mesinde berzahlar araya giriyor, baz1lan onlardan gec_;:emiyor. Kabili-
yetler ba§ka ba§ka oluyor, kimilerininki baz1 iman esaslarmm ortaya 
c_;:1kmasm1 saglayam1yor. Hem Cenab-1 Hakk'm isimlerindeki cilvele-
rin renkleri ayna olana g6re degi§iyor, farkh g6rlilliyor. Ayna olan zat, 
bazen bir ismin cilvesini tam yans1tam1yor. Hem klilliyet ve cliziyet, 
golge ve as1l olmak itiban ile o isimlerin tecellileri ba§ka ba§ka §ekil 
ahyor. Baz1 kabiliyetler clizilikten gec_;:emiyor ve golgeden c_;:1kam1yor. 
Ve kabiliyete gore bazen bir isim listlin oluyor, yalmz kendi hlikmlinu 
icra ediyor. 0 kabiliyette onun hlikmli gec_;:iyor. i§te §U derin sirra ve 
geni§ hikmete, esrarh, geni§ ve hakikatle bir derece kan§Ik bir temsille 
i§aret edecegiz. 

Mesela, Zuhre13 admda nakI§h bir c_;:ic_;:ek, Katre14 admda aya a§Ik 
canh bir su damlas1 ve Re§ha15 admda gline§e bakan saf, duru bir 
s1zmti farz edelim. Her birinin §UUru, mlikemmel birer vasf1 ve 0 mli-
kemmellige arzusu bulunsun. lie_; §ey pek c_;:ok hakikatle beraber, 
nefis, ak1l ve kalbin yolculuklanna i§aret eder ve lie_; tabakada hakikat 
ehlinin misalleridir. 16 HA$iYE 

Birincisi: T efekklir ehline, evliyaya ve peygamberlere i§aret eder. 
ikincisi: Cismanl duyu ve uzuvlanyla kemale ula§mak ic_;:in c;ah§IP 

hakikate gidenlerin ... Nefsini her tlirlli kotlillikten armdmp akhm kul-
lanarak mlicahede17 yoluyla hakikate gidenlerin ... Ve kalbini temizle-
yip iman ve teslimiyetle hakikate gidenlerin misalleridir. 

ih;;uncusu: Ben!@ ve gururu b1rakmayan, kainattaki eserlere da-
lan ve yalmz onlardan hliklim c_;:1karmakla hakikate giden ... ilim ve 
hikmetle, ak1! ve marifetle hakikati aramaya giden ... iman ve Kur'an 
ile, fakr ve kullukla hakikate c;abuk ula§an, ayn ayn kabiliyetteki lie_; 
tabakanm farkh olmasmm hikmetine i§aret eden temsillerdir. 

i§te §U lie_; tabakanm hakikate yolculuklanndaki, ylikseli§lerindeki 

12 Berzah: Percle, koridor, iki alem arasL 
13 Ziihre: C,:ic;ek. C,:oban yild121, Venus. 
14 Katre: Damla. 
15 Re§ha: S1zmtl. 
16 HA$iYE Her tabakada da iic; k1s1m bulunur. Temsildeki iic; misal, her tabakadaki o iic; 

k1sma da, yani aslmda dokuz tabakaya bakar. 
17 Miicahede: Cihad. Nefis ve §eytanla miicadele. 
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s1m ve geni§ hikmeti Zuhre, Katre ve Re§ha adh birer temsille bir de-
rece g6stereceQiz. 

Mesela gi.ine§, Hahk'mm izni ve emriyle, i.ic;: §ekilde tecelli eder, 
yansir ve I§Ik verir. Biri c;:ic;:eklerdeki, biri ay ve gezegenlerdeki, biri de 
cam ve su gibi parlak §eylerdeki ayn ayn yans1maland1r. 

Birincisi i.ic;: tarzdadir: ilki, ku§ahc1 ve umumi bir tecellidir, bi.iti.in 
c;:ic;:eklere birden l§Ik verir. Bir diQeri has bir tecellidir, her bir ti.ire gore 
hususi bir yans1mas1 vardir. Biri de ki.ic;:i.ik bir tecellidir ki, her bir c;:ic;:e-
Qin hususiyetine gore deQi§ir. $u temsilimiz, c;:ic;:eklerin si.isli.i renkleri-
nin, gi.ine§in l§!Qmdaki yedi rengin yans1malanndaki deQi§mesinden 
meydana geld@ kabuli.ine dayamr. Buna g6re c;:ic;:ekler de gi.ine§in bir 
c;:e§it aynaland1r. 

ikincisi: Gi.ine§in aya ve gezegenlere, Hakim Yarahcmm izniy-
le verdiQi l§lk ve feyizdir. Ay ve o I§IQin g6lgesi hi.ikmi.indeki nuru, 
bundan geni§ bir surette istifade eder. Sonra gi.ine§, o !§!QI hususi bir 
tarzda denizlere, havaya, parlak topraQa, az bir miktarda denizin ka-
barc1klarma, topraQm §effaf k1smma ve hava zerrelerine verir. 

Ufiinciisii: Gi.ine§in, Cenab-1 Hakk'm emriyle havay1 ve denizle-
rin yi.izi.ini.i birer ayna yaparak yans1yan saf, geni§ ve g6lgesiz bir aksi 
var. Sonra denizdeki kabarc1klara, su damlalanna, hava zerrelerine ve 
kar §i§eciklerine ki.ic;:i.ik birer aksini, suretini g6nderiyor. 

i§te gi.ine§, her bir c;:ic;:eQe ve aya verdiQi gibi, her bir damlaya da bu 
i.ic;: tarzda, iki yoldan l§lk ve feyiz verir. 

Birinci yo/: Bizzat, doQrudan doQruya ve perdesizdir. Peygamber-
liQin yolunu temsil eder. 

ikinci yo/: Perdeler vas1ta olur. l§tQa mazhar ve ayna olanlann kabi-
liyetleri, gi.ine§in cilvelerine birer renk takar. Bu, velayet yolunu temsil 
eder. 

i§te Zuhre, Katre ve Re§ha, her biri, ilk yolda diyebilir ki: "Ben 
bi.iti.in alemin gi.ine§inin bir aynas1y1m." Fakat ikinci yolda oyle di-
yemezler. Belki, "Ben kendi gi.ine§imin aynas1y1m." veyahut "Kendi 
cinsime tecelli eden gi.ine§in aynas1y1m." derler. C::i.inki.i gi.ine§i 6yle 
tamr, onun bi.iti.in aleme bakan yi.izi.ini.i g6remezler. Kendilerinin ve 
hemcinslerinin gi.ine§i onlara, dar bir berzah ic;:inde, bir kay1t altm-
da g6ri.ini.ir. Dolay1s1yla kay1ts1z, perdesiz, mutlak gi.ine§in eserlerini 
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o smirh gi.ine§e veremezler. <;i.inki.i bi.iti.in yeryi.izi.ini.i is1tmak, aydm-
latmak, bi.iti.in bitki ve hayvanlan ya§atmak ve gezegenleri etrafmda 
dondi.irmek gibi muhte§em i§ler, o dar, kay1t altmda ve smirh berzah 
i<;inde g6rdi.ikleri gi.ine§e tam bir kalb huzuruyla verilemez. $uurlu farz 
ettigimiz o i.i<; §ey, Zuhre, Katre ve Re§ha, §U hayret verici eserleri, 
kay1t altmda gordi.ikleri gi.ine§e verse de bunu sirf akli ve imani bir 
tarzda, teslimiyetle (o kay1t altmdaki gi.ine§in asil gi.ine§ oldugunu bi-
lerek) yapabilirler. i§te insan gibi ak1lh varsayd1g1m1z Zuhre, Katre ve 
Re§ha'mn §U hi.iki.imleri, yani pek bi.iyi.ik eserleri gi.ine§lerine isnat et-
meleri akil yoluyladir; §ahitlikle degil. Belki bazen imana dair hi.iki.im-
leri, alemde gordi.ikleri §eylerle orti.i§mez, pek gi.i<;li.ikle inanabilirler. 

i§te i.i<;i.imi.iz de hakikate dar gelen, baz1 k6§elerinde hakikatin u<;-
lan gori.inen ve hakikatle kan§Ik §U temsilin i<;ine girmeliyiz. Kendimizi 
Zuhre, Katre ve Re§ha yerine koyacag1z. Zira onlarda var oldugunu 
farz ettigimiz §UUr yetmiyor, biz akhm1z1 da onlara katmahy1z. Yani, 
onlar maddi gi.ine§lerinden nas1l feyiz ahyorsa biz de manevi gi.ine§i-
mizden oyle feyiz ald1g1m1z1 di.i§i.inmeliyiz. 

i§te sen, ey di.inyay1 unutmayan, maddiyata dalmI§ ve nefsi kahla§-
m1§ arkada§! Sen Zuhre ol. Nas1l ki o Zuhre <;i<;egi, gi.ine§in I§Igmdan 
dag1lm1§ bir renk ahyor ve o renge gi.ine§in suretini kan§hnp si.isli.i bir 
§ekle bi.iri.ini.iyor. Senin kabiliyetin de ona benzer. 

Sebeplere dalmI§, Eski Said gibi mektepli §U felsefeci ise aya a§Ik 
Katre olsun. Ay, gi.ine§ten ald1g1 I§Ikla onun gozbebegine golgeli bir 
nur verir; o da bu nurla parlar. Fakat Katre, bu nurla yalmz ay1 g6ri.ir, 
gi.ine§i goremez. Onu belki imamyla g6rebilir. 

Her §eyi dogrudan dogruya Cenab-1 Hak'tan bilen, sebepleri bir 
perde kabul eden §U fakir adam da Re§ha olsun. Oyle bir Re§ha ki, 
kendi zatmda fakirdir. Hi<;bir §eyi yoktur ki ona dayamp Zuhre gibi 
kendine gi.ivensin. Hi<;bir rengi yoktur ki onunla gori.insi.in. Ba§ka bir 
§eyi tammaz ki ona yonelsin. Halis, saf bir mahiyeti vard1r, dogrudan 
dogruya gi.ine§in suretini gozbebeginde saklar. 

$imdi, madem biz bu i.i<; §ey yerine ge<;tik, kendimize bakmahy1z. 
Bizde ne var, ne yapacag1z? 

i§te bak1yoruz ki, Kerim bir Zat ihsamyla bizi son derece si.isli.i-
yor, nurlandmyor ve terbiye ediyor. insan, ihsan edenin kuludur. 
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Taparcasma sevilmeye lay1k olanm yakmmda bulunmak ve onu gor-
mek ister. Oyleyse her birimiz, kabiliyetimize gore, o muhabbetin ca-
zibesiyle yol alacagiz. Ey Zuhre'ye benzeyen arkada§! Sen gidiyorsun; 
c_:;ic_:;ek olarak git. i§te gittin. Ytiksele ytiksele engin bir mertebeye c_:;1ktm. 
Adeta btillin c_:;ic_:;eklerin yerine gec_:;tin. Halbuki Zuhre §effaf olmayan bir 
aynad1r. l§tgm yedi rengi onda dag1hr ve kmhr. 0, gtine§in yans1ma-
sm1 gizler. Sevdigin gtine§in ytiztinti g6remezsin. <:;unkti kay1t altmda 
olan renkler, hususiyetler !§1g1 dag1hyor, araya perde c_:;ekiyor, gtine§i 
gostermiyor. halde sen suretlerin, perdelerin sebep oldugu aynhk-
tan kurtulamazsm. 

Ancak bir §artla kurtulabilirsin: Kendi nefsini sevmeye dalm1§ olan 
ba§ml kald1rmak ve nefsin gtizelliklerinden lezzet duyup onunla iftihar 
eden nazanm gokytiztindeki gtine§in ytiztine c;;evirmek §art1yla ... Hem 
nzkm1 elde etmek ic_:;in a§ag1, topraga bakan ytiztinti yukandaki gtine§e 
c;;evirmelisin. <:;unkti sen onun aynas1sm. Vazifen ayna olmakbr. Bil-
sen de bilmesen de, rizkm rahmet hazinesinin kap1s1 olan topraktan 
gelecektir. 

Evet, nasil ki bir c_:;ic_:;ek, gtine§in ktic_:;tictik bir aynas1d1r. koca gti-
ne§ de gokytiztinde Ezell' Gtine§'in (celle ce/a/Qhu) Nur isminden tecelli 
eden bir panltmm damla misali bir aynas1dir. 

Ey insan kalbi! Nasil bir gtine§in aynas1 oldugunu buradan anla! 
Bu §art1 yerine getirdikten sonra mtikemmel suretini bulursun. Fakat 
o gtine§i hakikatteki haliyle goremez, o hakikati c_:;1plak bir §ekilde an-
layamazsm. Belki senin sifatlannm renkleri ona bir renk verir, §effaf 
olmayan dtirbtintin bir suret takar. Ve sm1rh kabiliyetin onu bir kay1t 
altma ahr. 

sen, ey Katre'nin ic_:;ine giren hikmet sahibi felsefeci! Sen akil 
dtirbtintiyle, felsefenin merdiveniyle ta aya kadar ytikseldin, onun 
ic;ine girdin. Bak, ay kendi oztinde §effaf degil, karanhktir. Ne 1§1g1 
var, ne hayat1. .. Senin gayretin bo§a, ilmin faydasiz gitti. Omitsizlik 
karanhgmdan, kimsesizligin vah§etinden, kolli ruhlarm tacizlerinden 
ve o yalmzhk hissinin deh§etinden ancak tabiat gecesini terk edip ha-
kikat gtine§ine yonelir ve §U gece nurlarmm, gtine§in l§Igmm golgeleri 
olduguna §tiphesiz inamrsan kurtulabilirsin. Bunlan yaphktan sonra 
mtikemmel suretini ahrsm. Fakir ve karanhk ay yerine, ha§metli gtine§i 
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bulursun. Fakat sen de, oteki arkada§m gibi, gilne§i saf haliyle gore-
mezsin. Onu belki aklmm ve felsefenin a§ina oldugu, ilim ve hikmetin 
dokudugu perdeler arkasmda ve kabiliyetinin verdigi bir renk ic,;inde 
gorebilirsin. 

Re§ha misali i.ic,;i.inci.i arkada§mlz ise hem fakir hem renksizdir. Gi.i-
ne§in s1cakhg1yla c,;abuk buharla§ir, benligi ve gururu birakir, buhara 
biner, havaya c,;ikar. k:indeki yogun madde a§k ate§iyle tutu§ur, l§lga, 
nura doni.i§i.ir. Kendisi de o 1§1gm cilvelerinden gelen bir panlhya ya-
Pl§Ir, yana§lr. 

Ey Re§ha'ya benzeyen arkada§! Madem dogrudan dogruya gi.i-
ne§e ayna oluyorsun, hangi mertebede bulunursan bulun, bizzat gi.i-
ne§e kar§l, aynelyakln18 bir tarzda, perdesiz bakilacak bir delik, bir 
pencere bulursun. Hem gilne§in benzersiz eserlerini ona vermekte 
zorluk c,;ekmezsin. Ona lay1k ha§metli vas1flanm tereddi.itsi.iz verebilir-
sin; kendisine ait saltanatmm mi.ithi§ eserlerini ona vermekten hic,;bir 
§ey seni ahkoyamaz. Ne berzahlann darhg1, ne kabiliyetlerinin smirh 
olmas1, ne de aynalann ki.ic,;i.ikli.igi.i seni §a§irtabilir. Hic,;bir §ey seni 
hakikatin dl§ma c,;1karamaz. Saf, halis bir §ekilde, dogrudan dogruya 
ona bakhgm ic,;in, mazharlarda ve aynalarda gori.inenin gilne§ degil, 
belki onun bir ti.ir cilveleri, bir c,;e§it renkli akisleri oldugunu anlarsm. 
Gerc,;i bu akisler onun unvanlandir, fakat ha§metinin bi.iti.in eserlerini 
gosteremezler. 

i§te hakikatle kan§1k §U temsilde, kemale boyle i.ic,; farkh yoldan 
gidilir. 0 i.ic,; yo!, kemalata ait meziyetlerde ve ona §ahit alma mertebe-
sinin etrafl1ca tarifinde ba§ka ba§kadir. Fakat neticede, Hakk'a kesin 
bir imanda ve hakikati tasdikte birle§irler. 

Mesela, gi.ine§i hie,; gormemi§, gece ya§ayan bir adam, yalmz aym 
aynasmda onun bir golgesini gori.ir, gi.ine§e mahsus ha§metli l§1g1, 
milthi§ cazibeyi aklma s1g1§hramaz. Belki gorenlere inarnp onlan taklit 
eder. Aynen oyle de, Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselamJ yolunda 
Cenab-1 Hakk'm Kadlr ve Muhyi gibi isimlerinin yi.ice mertebesine c,;1-
kamayan, bilyi.ik ha§ri ve klyamet gilni.ini.i takliden kabul eder, "Bu, 
ak11la anla§ilacak bir mesele degildir." der. C::i.inki.i ha§ir ve klyamet 
hakikati, ism-i Azam'm ve Cenab-1 Hakk'm baz1 isimlerinin en yi.ice 

18 Gozle goriir derecede kesin bir §ekilde bilmek. 
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mertebelerinin mazhand1r. Nazan oraya ula§amayan, taklide mecbur-
dur. Kimin fikri de oraya ula§trsa ha§ir ve k1yameti; gece-gi.indi.iz, kt§ 
ve bahar derecesinde kolay gori.ir, tam bir kalb huzuruyla kabul eder. 

i§te §U sirdandir ki, ha§ir ve k1yameti en yi.ice mertebede, en mi.i-
kemmel §ekilde, etrathca Kur'an anlattyor ve ism-i Azam'm mazhan 
olan Peygamberimiz (aleyhissaldtu vesselam) ders veriyor. Gec;:mi§ pey-
gamberler ise ir§adm hikmeti geregi, bir derece basit ve iptidai halde 
olan i.immetlerine ha§ri c;:ok geni§, etrafh bir §ekilde ders vermemi§ler. 
Hem bu sirdan dolay1, bir k1s1m evliya, baz1 iman esaslanm en son 
mertebesinde gorememi§ veya gosterememi§ler. Aym sirdan dolay1, 
ariflerin Allah'1 tamy1p bilmede dereceleri c;:ok farkhhk gosterir. 

.;>u hakikatten bunlar gibi daha pek c;:ok sir ac;:1ga c;:1kar . .;>u temsil, 
hem bir derece hakikati hissettirdiginden hem hakikat c;:ok geni§ ve 
derin oldugundan biz de §imdilik onunla yetiniyoruz. Haddimizi ve 
gi.ici.imi.izi.i a§an s1rlan anlatmaya giri§meyecegiz. 

U<;UNCU DAL 

Ktyamet alametlerinden, ahirzaman hadiselerinden ve baz1 amel-
lerin fazilet ve sevaplarmdan bahseden hadis-i §erifler gi.izelce anla-
§tlmad1g1 ic;:in, ak1llarma gi.ivenen bir k1s1m alimler, onlarm baz1larma 
"zay1f" veya "mevzu" (uydurma) demi§ler. imam zay1f, benligi ve gu-
ruru kuvvetli baz1lan da inkara kadar gitmi§. $imdi etrafl1ca izahma 
giri§meyecek, yalmz "On iki As1!"1 soyleyecegiz. 

Birinci Astl 

Yirminci Soz'i.in sonundaki soruya verilen cevapta izah ettigimiz 
meseledir. Ozeti §Udur: 

Din bir imtihan, bir tecri.ibedir; yi.ice ruhlan a§ag1 ruhlardan ay1-
nr. halde hadis-i §erifler, ileride herkes tarafmdan gozle gori.ilecek 
hadiselerden oyle bir tarzda bahsetmeli ki, ne bi.iti.in bi.iti.in mec;:hul 
biraksm ne de ac;:1kc;:a anlatsm da herkes tasdike mecbur kalsm. Akla 
kap1 ac;:acak, fakat iradeyi elden almayacak. <:;i.inki.i eger apac;:1k bir k1-
yamet alameti gori.ilse, herkes tasdike mecbur olsa, o vakit komi.ir gibi 
bir kabiliyet, elmas gibi bir kabiliyetle aym seviyede kahr. T eklif s1rn 
ve imtihanm neticesi ortadan kalkar. i§te bu sebeple Mehdi ve Sufyan 
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gibi pek gok meselede gok fikir aynhg1 meydana gelmi§, rivayetler de 
ge§itli oldugundan birbirine zit hukumler ortaya g1km1§hr. 

ikinci Astl 

islam'a dair meselelerin tabakalan vard1r. Biri kesin deli! isterken, 
digerine herkesge kabul gormil§ bir kanaat yeter. Bir ba§kas1 da yal-
rnz teslim, kabul ve reddedilmemeyi ister. Oyleyse iman esaslanndan 
olmayan ikinci derecedeki meselelerde veya zamanm her bir hadi-
sesinde §0.phesiz bir inane;, kesin bir deli! §art degildir. Belki yalrnz 
reddetmemek ve teslimiyet gosterip ili§memek yeter. 

Asd 

Sahabe zamanmda pek gok Yahudi ve Hiristiyan alimi islam'a gir-
di. Eski bilgileri de onlarla beraber Musluman oldu. Gegmi§teki baz1 
yanh§ bilgileri islamiyet' e ait zannedildi. 

Dordiincii Asd 

Hadis rivayet edenlerin baz1 sozleri veyahut hadislerden g1kard1kla-
n manalar, hadisin asil metninden say1hyordu. Halbuki insan hatadan 
uzak degildir. Bu yuzden hakikate zit baz1 manalar veya sozler hadis 
zannedilerek hadis-i §eriflerin zay1f11gma hukmedilmi§tir. 

Be§inci Asd 
,,. --:. ;; Q 

-?I ...}, yani sirrmca, ke§f ehli ve velilerden il-
hama mazhar olan baz1 hadis alimlerine ilham yoluyla gelen birtak1m 
manalar hadis sanilm1§. Halbuki evliyanm ilhammda da -baz1 anza-
larla- hata olabilir. i§te bu ti.irden bir k1s1m §eyler hakikate zit g1kabilir. 

Altmc1 Asd 

Me§hur baz1 hikayeler vardir ki, darb1mesel hi.ikmune gegmi§-
tir. Hakiki manasma degil, ne maksat igin soylendigine bak1hr. i§te 

19 "Ummetim i<;erisinde ilhama mazhar kimseler vard1r." (el-Kurtubi, el-Cami' Ii Ahkd-
mi'l-Kur'an 13/174. Aynca Buhari, fezdilil ashdb 6; Muslim, fezdilil's-sahdbe 23) 

20 ilhama mazhar olanlar. 
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Resul-u Ekrem (aleyhissa/aw vesselam) boyle, herkes<;;e bilinen baz1 k1ssa 
ve hikayeleri ir§ad maksad1yla, temsille, dolayh olarak zikredivermi§. 
;>u tur meselelerin hakiki manasmda kusur varsa, insanlarm 6rf ve 
adetlerine, kulaktan dolma bilgilerine aittir. 

Yedinci Asd 

Pek <;;ok te§bih ve temsil vard1r ki, zamanla veya alimlerin elinden 
cahillerin eline ge<:;mekle bizzat maddl hakikat kabul edilerek hata-
ya dli§liluyor. Mesela, "Sevr" (okuz) ve "Hut" (bahk) isminde, misal 
aleminde okilz ve bahk suretinde, kara ve denizlerdeki hayvanlara ne-
zaret eden iki melek, 21 adeta koca bir okuz ve cismanl bir bahk zanne-
dilerek hadise ili§ilmi§. 

Yine mesela, bir vakit Hazreti Peygamber'in (aleyhissa/atil vesselam) 

huzurunda derin bir ses i§itildi. Resul-u Ekrem (aleyhissa/aW vesse/am) 

buyurdu ki: "Bu gurulhl, yetmi§ senedir yuvarlamp ancak §U dakika-
da cehennemin dibine dli§en bir ta§m gurultusudur." 22 i§te bu hadisi 
i§iten, hakikatini, i<:;ylizunu bilmeyen ki§i inkara sapar. Halbuki kesin-
likle sabittir ki, o hadisin buyrulmasmdan yirmi dakika sonra biri gelip 
Resul-u Ekrem'e (aleyhissa/dtil vesselam): "Me§hur milnaf1k yirmi dakika 
once oldu." demi§tir. Allah Resulu (aleyhissa/aW vesselam), yetmi§ ya§tna 
giren o munaf1gm butun omrunun cehennemin bir ta§I olarak al<;;al-
maktan, en a§ag1 mertebeye ve kufre yuvarlanmaktan ibaret oldugu-
nu, gayet belagatli bir §ekilde bildirmi§tir. Cenab-1 Hak, onun vefat 
ettigi dakikada o sesi i§ittirip resulune i§aret vermi§tir. 

Sekizinci Asd 

Mutlak Hakim Cenab-1 Hak, §U tecrube ve imtihan meydanmda 
<;ok muhim §eyleri say1s1z e§ya i<;inde sakhyor. Bunda pek <:;ok hik-
met ve gaye vard1r. Mesela, Kadir gecesini butun ramazanda,23 duaya 
icabet saatini cuma gununde,24 makbul velisini insanlann i<:;inde, ece-

21 et-Taber!, Cdmiu'/-Beydn 1/153, 194, 21/72; el-Hakim, e/-Mustedrek4/636; ibniAb-
dilberr, et-Temhfd 4/9; el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevaid 8/131 (Bezzar'dan naklen). 

22 Muslim, cennet 31; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 3/341, 346. 
23 Buhari, fmdn 36, fazlii /eyleti'/-kadr 2, 3, ta'bfr 8; Muslim, s1ydm 205-213. 
24 Buhari, cum'a 37, talak 24, deavat 61; Muslim, cum'a 13-15. 
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li omiirde25 ve k1yametin vaktini diinyanm omrii ic_;inde26 saklamt§hr. 
Zira insanm eceli belli olsayd1, omriiniin yansma kadar gafletle ya§ar, 
yansmdan sonra daragacma ad1m ad1m gider gibi bir deh§et hisse-
derdi. Halbuki ahiret-diinya dengesini koruma ve her vakit korku ile 
limit arasmda bulunma keyfiyeti, her dakika hem olmenin hem ya§a-
manm miimkiin olmasm1 gerektirir. ;>u halde, eceli gizli yirmi senelik 
bir omiir, ne zaman bitecegi belli olan bin senelik omre tercih edilir. 

i§te k1yamet de insanm biiyiik bir misali olan §U diinyanm ecelidir. 
Eger vakti belli olsayd1, biitiin ilk ve orta c_;aglar mutlak bir gaflete da-
lacak, k1yamete yakm sonraki as1rlar ise deh§ette kalacakti. insan nastl 
§ahs1 hayabyla, evinin ve koyiiniin gelecegiyle alakadarsa, toplum ha-
yabyla, biitiin insanhkla ve diinyanm ya§amas1yla da oyle alakadard1r. 

Kur' an der, "Kiyamet yakmdir" buyurur. Bin §U ka-
dar senedir k1yametin hala kopmamas1, yakm oldugu hakikatini de-
gi§tirmez. Zira k1yamet, diinyanm ecelidir. Diinyanm omrilne nispeten 
bin veya iki bin sene, bir seneye k1yasla bir-iki gun veya bir-iki dakika 
gibidir. Kiyamet saati yalrnz insanhgm eceli degildir ki, onun omriine 
k1yaslarnp uzak goriilsiin. i§te bunun ic_;in Hak1m-i Mutlak, k1yameti 
"mugayyebat-1 hamse"den,28 yani Kur'an'da zikredilen be§ bilinme-
yen §eyden biri olarak kendi ilminde sakl1yor. Bu sirdandir ki, her asir, 
hatta hakikati goren asr-1 saadet dahi daima k1yametten korkmu§. 
Hatta baz1lan "Alametleri hemen hemen c_;1kt1." demi§ler. 

i§te bu hakikati bilmeyen insafsiz insanlar derler ki: "Ahireti etrafl1-
ca ders alan, uyarnk kalbli, keskin nazarh sahabiler nic_;in fikirleri haki-
katten bin sene uzak dii§mil§ gibi, bin dart yiiz sene sonra gelecek bir 
hakikati kendi asirlarma yakm zannetmi§ler?" 

Cevap: Ciinkii sahabiler, peygamber sohbetinin feyziyle, ahireti 
herkesten fazla dii§iinerek, diinyanm fani oldugunu bilerek, k1yamet 
vaktinin gizlenmesindeki ilah1 hikmeti anlayarak, §ahs1 ecelleri gibi 
diinyanm eceline kar§l da daima hazir bir vaziyette ahiretlerine ciddi 

25 Lokman sO.resi, 31/34; Buhari, istiska 29, tefsfru sure (6) l, (13) l, (31) 2, tevhfd 
4; Ahmed ibni Hanbel, e/-Miisned 2/24, 52, 58, 122. 

26 A'raf sO.resi, 7/187; Lokman sO.resi, 31/34; Ahmed ibni Hanbel, el-Miisned 5/389. 
27 Kamer sO.resi, 54/1. 
28 Lokman sO.resi, 31/34; Buhari, istiska 29, tefsfru sure (6) l, (13) l, (31) 2, tevhfd 

4; Ahmed ibni Hanbel, el-Miisned 2/24, 52, 58, 122. 
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<:;ah§mI§lar. Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/aw vesse/am) "Kiyameti bekle-
yiniz, ona ham olunuz." 29 diye tekrar etmesi, §U hikmetten ileri gelen 
nebevi bir yol gostermedir. Yoksa belli bir hadiseye <lair bir vahyin 
hukmuyle degildir ki hakikatten uzak olsun. Sebep ayn, hikmet ay-
nd1r. i§te Hazreti Peygamber' in ( aleyhissa/aw vessel am) bu tur sozleri, 
k1yamet vaktinin gizli b1rakilmasmdaki hikmetten ileri geliyor. 

Bunun bir sirr1 da §Udur: Mehdi ve Sufyan gibi ahirzamanda gele-
cek §ah1slan <:;ok zaman once, hatta Tabiin devrinde beklemi§, onlara 
yeti§mek istemi§ler. Hatta baz1 veliler, "Onlar ge<:;ti." demi§. i§te ilahi 
hikmet, k1yametin vakti gibi onlarm gelecegi de vaktin belli olmama-
s1m gerektirir. <;unku her devir, her as1r manevi kuvvetin takviyesi-
ni saglayacak ve insanhg1 umitsizlikten kurtaracak Mehdi manasma 
muhta<:;hr. Her asnn bu manada bir hissesinin bulunmas1 laz1md1r. 
Hem gaflet i<:;inde kotulere uymamak ve nefsin dizginini kay1ts1zhk-
ta b1rakmamak i<:;in her as1r, bozgunculugun ba§ma ge<:;ecek deh§etli 
§ah1slardan <:;ekinmeli ve korkmah! Eger o §ah1slann gelecekleri vakit 
belli olsayd1, herkesi ir§ad etmenin hikmeti ortadan kalkard1. 

$imdi, Mehdi gibi §ah1slar hakkmdaki rivayetlerin farkh olmasmm 
s1rn §Udur: Hadisleri yorumlayanlar, onlann metnini kendi yorum ve 
hukum 9karmalanna uygulam1§lar. Mesela, saltanatm merkezi o za-
man $am' da veya Medine' de oldugundan, Mehdi veya Sufyan ile il-
gili hadiseleri o civardaki Basra, KO.fe, $am gibi yerlerde dti§U.nerek 
hadisleri oyle tefsir etmi§ler. Hem o §ah1slarm §ahs-1 manevisine veya 
temsil ettikleri cemaatlere ait buyuk neticeleri o §ah1slann zatlarmda 
dti§U.nerek yorumlam1§, o fevkalade §ah1slar <:;1khg1 vakit herkesin on-
lan tamyacagm1 dti§U.nmti§ler. Halbuki demi§tik: Bu dunya tecrube 
meydamd1r; akla kap1 a<:;1hr, fakat irade elden almmaz. Oyleyse o §a-
h1slar, hatta o muthi§ Decca! bile <:;1khg1 zaman, <:;oklan -hatta ilk ba§ta 
kendisi de- Decca! oldugunu bilmez. 0 ahirzaman §ah1slan belki iman 
nurunun dikkatiyle tanmabilir. 

K1yamet alametlerinden olan Decca! hakkmdaki hadis-i §erifte, 
"Birinci gunu bir sene, ikinci gunu bir ay, ti<:;tincu gunu bir hafta, d6r-
duncu gunu de diger gunler gibidir.30 Ortaya <:;1khg1 zaman bu.tun dun-

29 Buhari, i/im 2, rikak 35; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/36. 
30 Muslim, fiten 110; Tirmizi, fiten 59; Ebu Davud, meldhim 14; ibni Mace, fiten 33; 
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ya i§itir.31 Dunyay1 kirk gunde gezer.32" buyruldugu rivayet ediliyor. 
insafs1z insanlar bu rivayete akd d1§1 demi§ -ha§a- onu inkara ve hil-
kilmsilz saymaya kadar gitmi§ler. hadisin ha-
kikati §U olmahdir: 

Hadiste, tabiat<_;dann kilfilr dil§ilncesinden silzillen bilyilk bir cere-
yanm ba§ma ge<_;ecek ve Yarabc1 fikrini inkar edecek bir §ahsm, kilfriln 
en yogun oldugu kuzey tarafmdan <_;1kacagma i§aret ve bu i§aret i<_;inde 
bir hikmet nilktesi vardir. -?oyle ki: Kuzey kutbuna yakm dairede bil-
tiln sene, bir gece ile bir gilndilzdilr; alb ay gece, alb ay gilndilz olur. 
"Deccal'm bir gilnil bir senedir" beyam, o dairenin yakmmda ortaya 
<_;1kacagma i§arettir. "ikinci gilnil bir aydir" denmesinden maksat ise 
§Udur: Kuzeyden bu tarafa geldik<_;e mesela bazen, yaz mevsiminde bir 
ay boyunca gilne§ batmaz. Buda, Deccal'm kuzeyden c;1k1p medenl 
dilnyaya dogru saldiracagma i§arettir. Gilnil Deccal' a isnat etmekle 
hadis §Una i§arette bulunur: Daha gilneye geldik<_;e, gilne§ bir hafta 
batmaz. Daha da geldik<_;e, gilne§in dogu§u ile bah§! arasmdaki fark 
il<.; saate iner. Ben Rusya'da esaretteyken b6yle bir yerde bulundum. 
Bize yakm, bir hafta gilne§ batmayan bir yer vard1, seyir i<_;in oraya 
gidiyorlard1. "Deccal <_;1kbg1 vakit biltiln dilnya i§itecek." kaydm1 ise 
telgraf ve radyo dogrulam1§br. Onun dilnyay1 kirk gilnde gezmesini 
de, binegi olan tren ve u<_;ak milmkiln kdm1§br. Eskiden bu iki kayd1 
akd dl§l kabul eden dinsizler §imdi siradan bir §ey olarak g6rilyorlar! 

Kiyamet alametlerinden Ye'cilc ile Me'cilc ve Zillkarneyn'in Seddi 
hakkmda bir ba§ka risalede34 daha aynnhh yazd1g1mdan, ona havale 
edip burada yalmz §Unu deriz: Eskiden Man<_;ur ve Mogol unvamyla 
insanhgm huzurunu altilst eden topluluklarm ve Cin Seddi'nin yapd-
masma sebep olanlann, k1yamete yakm yine anar§istlik gibi bir fikirle 
medeniyeti yerle bir edecekleri, rivayetlerde vardir. 

Baz1 dinsizler der ki: "Bu kadar hayret verici §eyleri yapan ve yapa-
cak topluluklar nerede?" 

Ahmed ibni Hanbel, el-Miisned 4/181. 
31 el-Hakim, el-Miistedrek 4/573. 
32 ibni Ebi $eybe, e/-Musannef 7/496; et-Taberani, el-Mu'cemii'l-Kebfr 11/313; ed-

Deylemi, e/-Miisned 2/237; Nuaym ibni Hammad, el-Fiten 2/543. 
33 Ger<;ek bilgi Allah katmdad1r. 
34 On Altmc1 Lem'a. 
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Cevap: C::ekirge gibi bir af et, bir mevsimde c;:ok fazla bulunur. Mev-
sim degi§tikc;:e, memleketi istila eden o kalabahk si.irillerin hakikati, 
birkac;: tanesinde saklamyor. Zamam gelince, Allah'm emriyle o c;:ekir-
gelerden ayrn afet yine ba§lar. Adeta onlann baglan inceliyor, kopmu-
yor; mevsimi gelince yine ortaya c;:1kiyorlar. Aynen oyle de, bir zaman 
di.inyay1 alti.ist eden o topluluklar, Cenab-1 Hakk'm izniyle, mevsimi 
geld@ vakit medeniyeti darmadagm edecekler. Fakat onlan harekete 
gec;:iren §ey ba§ka bir surette ortaya c;:1kar. 

'1 
Dokuzuncu Astl 

imana <lair meselelerden bir k1smmm neticeleri, §U smirh ve 
dar aleme; bir k1sm1 da geni§ ve mutlak olan ahiret alemine bakar. 
Amellerin fazilet ve sevabma <lair hadis-i §eriflerin bir k1sm1, hem 
§evklendirmek hem korkutmak ic;:in belagatli bir i.islup ta§1d1gmdan, 
dikkatsiz insanlar onlan mi.ibalagah zannetmi§ler. Halbuki hepsi hak-
km ta kendisi ve hakikat kaynag1 oldugundan, ic;:lerinde aldatma ve 
mi.ibalaga yoktur. Mesela, insafs1zlann zihnini en c;:ok kurcalayan §U 
hadistir: 

,jGJ\ w 0 ,, , G 8JJ1 0 1 , ? J;, • -!"" , J"-: c . / / - / y 

-veya denildigi gibi- meal-i §erifi: "Di.inyarnn, Cenab-1 Hakk'm katm-
da bir sinek kanad1 kadar k1ymeti olsayd1, kafirler ondan bir yudum 
SU ic;:emezdi." Hadisin hakikati §Udur: tabiri, "beka aleminden" 
demektir. Evet, beka alemindeki bir sinek kanad1 kadar nur, madem 
ebedidir, o halde yeryi.izi.ini.i dolduracak gec;:ici bir nurdan daha c;:ok-
tur.37 Demek, koca di.inyanm, bir sinek kanad1yla degil; herkesin k1-
saC1k omri.ine yerle§en hususi di.inyasmm, beka alemindeki bir sinek 
kanad1 kadar daimi ilahi feyz ve ihsanla k1yaslanamayacag1 manasma 
gelir. 

35 kimse gayb1 bilemez, gayb1 yalmz Allah bilir. 
36 Buhari, tefsfru sure (18) 6; Muslim, milnafikun 18, zuhd 13. 
37 Buhari, cihdd 73, bed'u'l-halk 8, rikak 2; Tirmizi, cihdd 17, 25, tefsfru sure (3) 22, 

(56) 1; ibni Mace, zuhd 30; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/310, 438, 3/142, 
434, 5/330, 337, 339. 
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Dilnyanm iki, belki tic; yilzil var: Biri, Cenab-1 Hakk'm isimleri-
nin aynalandir. Digeri ahirete bakar, onun tarlas1dir. Sonuncusu 
fanilige, yokluga bakar. Bizim bildigimiz, Cenab-1 Hakk'm nzasma 
uygun olmayan, dalalet ehlinin dunyas1dir. Demek hadis, esma-i 
hilsnanm aynas1, Samed Yarabcmm bir mektubu ve ahiretin tarlas1 
olan koca dunyanm38 degil, aksine biltiln hatalarm, belfilarm kaynag1 
olan, dunyaperestlerin dilnyasmm, ahiret aleminde milminlere verile-
cek daim1 nimetlerin bir zerresine bile denk olamayacagma i§arettir. 

i§te §U en do§ru ve ciddi hakikat nerede, insafs12 dinsizlerin anla-
d1klan, milbalaga ve aldatma zannettikleri mana nerede! 

Hem mesela: insafs1z inkarcilann milbalaga zannettikleri, hatta akil 
dt§l bir milbalaga ve aldatma sayd1klan §eylerden biri de, amellerin 
sevabma ve baz1 surelerin faziletlerine <lair hadis-i §eriflerdir. Mese-
la, Fatiha'mn Kur'an kadar sevab1 bulunduguna,39 ihlas sO.resinin 
Kur'an'm ilc;te biri,40 Zilzal41 ve Kafirun42 sO.relerinin Kur'an'm dortte 
biri, Yasin sO.resinin on Kur' an kadar olduguna <lair rivayetler43 vardir. 
i§te insafs1z ve dikkatsiz insanlar demi§ler ki: "Bu imkans1zdir. <;unkil 
Yasin ve 6teki faziletli sO.reler zaten Kur'an'm ic;indedir. Bu yilzden 
boy le bir §ey manas1z olur." 

Cevap: 0 rivayetlerin hakikati §Udur: Kur'an-1 Hakim' in her bir har-
finin bir sevab1 var.44 Cenab-1 Hakk'm lutfu ile o harflerin sevab1 silm-
bullenir, bazen on, bazen yetmi§, bazen yedi yilz (Ayetil'l-Kilrsl'nin 
harfleri gibi}, bazen bin be§ yilz (ihlas sO.resinin harfleri gibi}, bazen 
on bin (Berat gecesinde ve makbul vakitlerde okunanlar gibi}, bazen 
de ha§ha§ tohumunun c;oklugu misali otuz bin verir (Kadir Gecesi'nde 
okunan ayetler gibi}. Ve "O gece bin aydan daha hayirhdir" 45 ayetinin 

38 "Diinya, ahiretin tarlas1d1r." manasmdaki hadis ic;in el-Gazal'i, jhydu U/umi'd-Dfn 
4/19; es-Sehavi, e/-Makds1di.i'l-Hasene s. 497; Aliyyiilkari, el-Esrdru'l-MerfUa s. 
205. 

39 Buhari, tefsfru sure (1) 1, (15) 3, fezdili.i'l-Kur'an 9; Tirmizl, sevdbi.i'/-Kur'an 1; 
Ahmed ibni Hanbel, e/-Mi.isned 4/211. 

40 Buhari, fezdili.i'/-Kur'an 13; Tirmizi, sevdbi.i'l-Kur'an 10, 11; Ebu DaVO.d, vitr 18; 
Nesfil, iftitah 69; ibni Mace, edeb 52. 

41 Tirmizi, sevdbi.i'/-Kur'an 10; Ahmed ibni Hanbel, e/-Mi.isned 3/147, 221. 
42 Tirmizi, sevdbi.i'l-Kur'an 10; Ahmed ibni Hanbel, el-Mi.isned 3/147, 221. 
43 Tirmizi, sevdbii'l-Kur'an 7. 
44 Tirmizi, fezdili.i'/-Kur'an 16; Darimi, fezdili.i'l-Kur'an 1. 
45 Kadir suresi, 97/3. 
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i§aretiyle, o gece bir harfin otuz bin sevab1 oldugu anla§1hr. 
i§te Kur'an-1 Hakim, sevaplann katlanmas1yla, elbette olc;ulemez. 

Belki as1! sevab1yla, baz1 surelerle k1yas edilebilir. Mesela, ic;ine bin 
tane m1sir tohumu ekilmi§ bir tarla farz edelim. Baz1 tohumlann yedi 
sumbul verdigini varsaysak, her bir sumbulde yuzer tohum olsa, o 
vakit tek bir tohum butun tarlamn uc;te ikisine kar§1hk gelir. Mesela bir 
tohum da her birinde iki yuz tohum bulunan on sumbul vermi§ olsun. 
0 zaman bir tek tohum, tarladaki butun tohumlann iki misli kadar 
olur. Bunun gibi ba§ka ornekleri de kiyasla ... 

.$imdi Kur'an-1 Haklm'i nuranl, mukaddes, semavl bir tarla olarak 
dli§linelim. i§te her bir harfi, asil sevab1yla birer tohum hukmundedir. 
Sumbulleri dikkate almmazsa; Yasin, ihlas, Fatiha, Kafirun ve Zilzal 
gibi faziletlerine dair rivayetler olan sure ve ayetlerle k1yaslanabilir. 
Mesela, Kur'an-1 Haklm'in 300 bin 620 harfi var. ihlas suresi, besme-
leyle beraber 69 harftir. Oc; kere 69, 207 eder. Demek, ihlas suresinin 
her bir harfinin sevab1 1500'e yakmdir. Yasin suresinin harfleri hesap 
edilse, Kur'an-1 Haklm'in harflerinin toplamma k1yaslansa ve on defa 
katland1g1 dikkate almsa §6yle bir netice c;1kar: Yasin-i $erif'in her bir 
harfinin be§ ylize yakm sevab1 vardir, yani o kadar sayilabilir. i§te ba§-
ka sureleri de bunlara ktyaslarsan hadiste ifade edilenin ne kadar ho§, 
glizel, dogru ve hilesiz bir hakikat oldugunu anlarsm. 

Onuncu Astl 

(ogu varhk turunde oldugu gibi, insanlar arasmda da fiilleri ve 
amelleri harika baz1 fertler bulunur. 0 fertler eger iyilikte ileri gitmi§se, 
hlrlerinin iftihar kaynag1dir; aksi takdirde ugursuzluk vesilesi olurlar. 
Onlar gizlidir, adeta birer manevi §ahsiyet, birer gaye-i hayal46 huk-
mundedirler. Her fert onlar gibi olmaya c;ah§Ir ve olma ihtimali vard1r. 
Demek, o milkemmel ve harika fert, mutlak ve gizli oldugu her 
yerde bulunmas1 mumkundur. Bu itibarla, mantikc;a onun herhangi 
bir yerde bulunacagma hukmedilebilir. Yani her bir amelin oyle bir 
netice vermesi mumkundur. Mesela, "Kim iki rekat namaz1 filan vakit-
te kilarsa sevab1 bir hac kadardir."47 buyruluyor. i§te iki rekat namazm 

46 Gaye-i hayal: ideal, mefkure. 
47 Tirmizi, cum'a 59. 
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baz1 vakitlercle bir hac ibacletine beclel olclugu bir hakikattir. Her iki 
rekat namazcla bu mana her zaman mi.imki.incli.ir. 

ti.irclen rivayetlerin gen;:ekle§mesi, claim! ve her fiil i<;in ge<;erli 
bir kaicle clegilclir. <;unki.i maclem kabuli.in §artlan var; o halcle her fiil 
i<;in ge<;erli ve claim! olmaktan 9kar. Belki ya bilfiil ge<;iciclir, mutlakhr 
ya cla varhg1 ve yoklugu imkan clahilincleclir, ger<;ekle§mesi her zaman 
mi.imki.incli.ir. Demek, §U ti.irclen haclislercleki ki.illiyet, amellerclen biri-
nin bu manayla kabul olabilmesinin mi.imki.inli.igi.i itiban ileclir. 

Mesela, "G1ybet, bir insam 6lcli.irmek gibiclir."48 buyruluyor. De-
mek, g1ybette 6yle bir <;ekirclek bulunur ki, cinayet gibi olcli.iri.ici.i bir 
zehirclen claha zararhcl1r. Mesela, "Bir gi.izel soz, bir koleyi azat etmek 
gibi bi.iyi.ik bir saclaka yerine ge<;er."49 cliye rivayet ecliliyor. Haclis te§-
vik i<;in, bunun mutlak bir surette, her zaman mi.imki.in olabilecegi-
ni gostermekle hayra kar§1 §evklenclirir ve insam §erclen nefret ettirir. 
Hem ebecll alemin k1ymetleri §U cli.inyanm ol<;i.ileriyle tartilmaz. Bura-
nm en bi.iyi.igi.i, oranm en ki.i<;i.igi.ine clenk olamaz. Amellerin kar§1hg1 
o aleme baktig1 i<;in cli.inyevl nazanm1z ona clar geliyor, akhm1za s1g1§-
hram1yoruz. Mesela 

, / 

7 ij tl 1.U \) 
buyrularak §U cluaya i§aret ecliliyor: 

,;:..>\'' . tC- ,<(i tl / . tWi . '\Ji w" ,;:..>\'' w' .:1.4.;J\ / _,........., J, ._r.-:" .J . j j . j.J / _,........., . j // 

w' , .',\Ji • .:.k, _;, .:1.4.;J\ . ,: , · 0 \Ji, 
;j ;J.J / _,........., ;j // i--::-- Y".J J"?J .J 

..:.,, .hl.<li tl, .Ji,,, · 0 \Ji, ui'' · tl, .1wi . J .J i--::-- Y".J ,_yf'j .J / _,........., ...;:, .J 

jkj 
48 ed-Deylemi, e/-Milsned 3/116. 
49 et-Taberani, e/-Mu'cemu'/-Kebfr 7/230; el-Beyhakl, 6/124. 
50 Kim bu duay1 okursa, ona Musa ve Harun'un (aleyhimusselam) sevab1 kadar sevab 

verilir. (el-Gumti§hanevi, Mecmuatil'l-Ahzab [Evrad-1 $azeli] s. 263) 
51 Suttin hamdler, i:ivgtiler gi:iklerin ve yerlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Gi:iklerde 

ve yerde btiytikltik, alemlerin Rabbine hastir. 0, sonsuz izzet ve hikmet sahibidir. 
Suttin hamdler, i:ivgtiler gi:iklerin ve yerlerin Rabbi Allah' a mahsustur. Gi:iklerde ve 
yerde azamet sadece alemlerin Rabbi olan O'na aittir. 0, sonsuz izzet ve hikmet 
sahibidir. Mtilk sadece O'nundur. 0 gi:iklerin Rabbidir, sonsuz izzet ve hikmet sa-
hibidir. (el-Gumti§hanevi, Mecmuatil'l-Ahzab [Evrad-1 $azell] s. 262-263) 
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insafs1z ve dikkatsizlerin alakasm1 en c:;ok c:;eken, bu gibi rivayetler-
dir. Hakikati §Udur: Dunyada dar bak1§1m1zla, k1sac1k fikrimizle Musa ve 
Harun'un (a/eyhimusse/am) sevaplanm ne derece tasavvur edebildigimi-
zi biliyoruz. Rahim-i Mutlak'm sonsuz ihtiyac:; ic:;indeki bir kuluna, ebedi 
saadet aleminde bir tek virde kar§Ihk verecegi sevap, o iki peygamberin 
-ilim dairemiz ve tahminimiz ic:;indeki- sevaplanna e§it olabilir. 

Mesela, padi§ah1 hie:; gormemi§, onun saltanatmm ha§metini bilme-
yen bedevi ve vah§i bir adam bir koy agasm1 nas1l bilirse, o smirh fikriyle 
padi§ah1 da ondan buyukc:;e bir aga olarak hayal eder. Hatta bizde safdil 
bir k1s1m insanlar eskiden, "Padi§ah kendi ocagmda bulgur c:;orbas1 pi§ir-
digi tenceresinin ba§mda ne yap1yorsa bizim agam1z biliyor." diyorlard1. 
Demek onlar padi§ah1 o kadar smirh vaziyette ve basit hayal ediyorlar 
ki, bulgur c:;orbasm1 kendisinin pi§irdigini dll§llnuyor, onu adeta bir yuz-
ba§I makammda farz ediyorlard1. bir kimse o adamlardan birine, 
"Sen bugun benim ic:;in §U i§i yaparsan, sana bildigin padi§ah ha§meti 
kadar bir buyukluk verecegim. Yani yuzba§I kadar bir rutbe takacag1m." 
dese, bu soz hakikattir. <;unku padi§ahm ha§metinden onun dar fikrine 
giren, ancak bir yllzba§Imnki kadar bir buyuklukllir. 

i§te dunya nazanyla, dar fikrimizle, ahirete donuk sevaplann haki-
katini o bedevi adam kadar da dll§llnemiyoruz. K1yaslanan, Hazreti 
Musa (a/eyhisse/am) ve Harun'un (aleyhisselam) bilemedigimiz hakiki se-
vaplan degil -c:;unku te§bih kaidesi bilinmeyeni bilinene k1yas eder-
ma!Omumuz olan ve tahmin edebildigimiz sevaplanyla mumin bir ku-
lun bir virdine kar§tltk bilmedigimiz hakiki sevab1dir. 

Hem denizin yuzu ile bir damlanm gozbebegi, gune§in aksini tama-
men tutmakta e§itlir. Fark, keyfiyettedir. Hazreti Musa (a/eyhisselam) ve 
Harun'un (a/eyhisse/am) deniz misali ruh aynalarma akseden sevabm 
mahiyeti, bir damla hukmundeki mumin bir kulun bir ayetten ald1g1 
sevabm mahiyetiyle aymdtr. Keyfiyet ise kabiliyete g6re degi§ir. Hem 
bazen bir tek kelime, bir tek tesbih altmt§ sene hizmetle ac:;1lmamt§ bir 
saadet hazinesini ac:;ar. Demek ki, baz1 hallerde bir tek ayet Kur'an 
kadar fayda verebilir. 

Hem ism-i Azam'a mazhar olan Res0.1-u Ekrem'in (a/eyhissa/dtu 

vesselam) bir ayette ula§hg1 ilahi f eyiz, belki bir peygamberin mazhar 
oldugu bullin feyiz kadardtr. Allah Resulu'nun (aleyhissaldtil vesse/am) 
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yolundan giderek ism-i Azam'm golgesine eri§en bir mtimin de kendi 
kabiliyeti itiban ile nicelik bak1mmdan bir nebinin feyzi kadar sevap 
kazamyor dense hakikate zit olmaz. 

Hem sevap ve fazilet, nur alemindendir. 0 alemde bir zerreye dtin-
yalar s1gabilir. Nasti ki bir cam zerreciginden gokytizti ve y1ld1zlar go-
rtinebilir, aynen oyle de, halis bir niyetle §effafhk kazanan bir zikirde 
veya bir ayette gokler kadar nuranl sevap ve fazilet bulunabilir. 

Sozun Ozu: Ey insafs1z, dikkatsiz, imam zay1f, felsefesi kuwetli, 
bencil ve tenkitc;i insan! "On As1l"1 dikkate al ve hakikate kesinlikle 
zit gordtigtin bir rivayeti bahane ederek hadis-i §eriflere ve dolay1s1y-
la Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissa/6W vesselam) ismet52 mertebesine golge 
dli§lirecek itiraz parmagm1 uzatma! Zira o "On Ast!" m on dairesi se-
ni inkardan vazgec;irir, §6yle der: "Hakiki bir kusur varsa bize aittir, 
hadise ait olamaz. Eger kusur hakiki degilse, senin bozuk anlay1§m 
yuzundendir." 

Ktsacas1, inkar ve ret yolunda gitmek i<;in §U "On As1!"1 yalanlamak 
ve c;urutmek gerekir. insafm varsa bunlan dikkatle dli§linduk-
ten sonra aklmm hakikate ters gordugu bir hadisi inkara kalkt§ma! "Bir 
tefsiri, bir tevili veya bir tabiri vardtr." de, ili§me! 

On Birinci Astl 

Nasti ki Kur'an-1 Haklm'in "mute§abih"53 ayetleri vardtr; izaha ve 
tefsire muhta<;hr veya mutlak teslimiyet ister. Hadis-i §eriflerin de oyle-
leri vardtr; bazen csok dikkatli yorum ve tabir gerektirir. Onceki misaller 
bunu gostermeye yeter. 

Evet, nas1l ki uykudaki bir adamm ruyasm1 uyamk biri tabir edebi-
lir. Aym §ekilde, bazen uykudaki bir adam yanmda konu§ulan sozleri 
i§itir fakat onlara kendi uykusundaki aleme gore mana verir. 

i§te ey gaflet ve felsefe uykusuna dalmt§ insafs1z insan! 
54 J.11.Aj LA ve ':J3 fl.S beyanlarmdaki hukme 

52 ismet: Gunahs1zhk, masumiyet, §aibelerden annm1§ olmak. Peygamber vas1flarm-
dand1r. 

53 Manas1 a<_;1k olmayan. 
54 "Peygamberin gi:izu kaymad1, §a§mad1, a§mad1 da." (Necm sO.resi, 53/17) 
55 "Benim gi:izum uyur, kalbim uyumaz." Buhari, teravfh l, menilk1b 24, teheccud 16; 

Muslim, musafirfn 125. 
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mazhar ve hakikaten uyamk olan zatm gordugilnil, sen kendi ruyanda 
inkar degil, tabir et! Evet, uykudaki bir adam1 sinek 1sirsa, muthi§ bir 

. §ava§ta yaraland1gm1 zanneder. Ona sorulsa, "Hakikaten yaralane'.hm. 
Bana topla, tufekle ate§ edildi" diyecektir. Yanmda oturanlar, onun 
uykusundaki lzdirabma giller. i§te bu uykulu gaflet nazan ve f elsefe, 
elbette peygamberlik hakikatine k1stas olamaz. 

On ikinci As1l 

Peygamberlik, tevhid ve iman nazan; Allah'm birligine, ahirete ve 
ulO.hiyete baktig1 ic;in hakikatleri ona g6re gorur. Felsefeciler ise kes-
rete, yani insarn Cenab-1 Hak'tan uzakla§hran say1s1z §eye, sebeplere 
ve tabiata bakar, hakikatleri ona g6re yorumlar. Dolay1s1yla bakl§ 

birbirinden c;ok uzaktir. Felsefecilerin en buyuk maksad1, kelam 
alimlerinin maksatlanna k1yasla gorilnmeyecek derecede kuc;uk ve 
onemsizdir. 

i§te onun ic;indir ki, felsefeciler varhklarm etrafhca mahiyetini ve 
ince hallerini izah etmekte c;ok ileri gitmi§lerdir. Fakat hakiki hikmet 
olan Cenab-1 Hakk'm tammaya ve ahirete dair yuksek ilimlerde o ka-
dar geridirler ki, en basit bir milmine bile yeti§emezler. Bu sm1 anla-
mayanlar, hakikati delilleriyle bilen islam alimlerini felsefecilerden geri 
zannediyor. Halbuki ak1llan gozlerine inmi§, insanm yuzilnil Cenab-1 
Hak'tan c;eviren say1s1z §eyde bogulmu§ olanlann ne haddi var ki, 
peygamber varisligi ile yuce, mukaddes gayelere ula§anlara yeti§ebil-
sinler! 

Hem bir §ey, iki turlu bak1ld1g1 vakit, iki farkh hakikati gosterir; bun-
larm ikisi de hakikat olabilir. Fakat ilmin kesin hakikat olarak g6rdugu 
hic;bir §ey, Kur'an'm mukaddes hakikatlerine ili§emez; ilmin k1sa eli, 
onun noksanhklardan uzak ve yuce etegine eri§emez. 

Mesela., felsefe na.za.nyla bakmca dunyanm hakikati §Udur: Say1s1z 
y1ld1z ic;inde, gune§in etrafmda donen orta buyuklukte bir gezegen, 
y1ld1zlara k1yasla kuc;uk bir varhk. .. Fakat Kur' an ehlinin nazanyla ba-
k1ld1g1 vakit, On Be§inci Soz' de izah edildigi gibi, dunyanm hakikati 
§6yledir: Alemin meyvesi olan insan en ku§ahc1, en benzersiz, en aciz, 
en aziz, en zay1f ve en latif kudret mucizesi oldugundan, be§@ ve evi 
olan yeryuzu, goklere nispeten maddi kuc;ukluguyle beraber manen 
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ve sanatc;a biltiln kainatm kalbi, merkezi.. biltiln sanat mucizeleri-
nin sergisi.. Cenab-1 Hakk'm isimlerinin biltiln tecellilerinin mazhan 
ve odak noktas1.. sonsuz Rab bani icraatm mah§eri, aynas1.. Cenab-1 
Hakk' m hadsiz yaratic1hgmm, bilhassa say1s1z kilc;ilk bitki ve hayvan 
tilrlerindeki comertc;e yaratmanm zemini, c;ar§1s1.. pek geni§ ahiret 
alemlerindeki sanath eserlerin ki.ic;i.ik olc;ekteki misallerinin sergisi.. 
ebedi dokumalann silratle i§leyen tezgah1.. baki manzaralarm c;abuk 
degi§en bir taklit yeri.. ve ebedi cennet bahc;elerinin tohumcuklannm 
si.iratle si.imbi.illendigi dar ve gec;ici bir tarla, yeti§tirilip bilyi.iti.ildi.igi.i 
bir yer olmu§tur. 

i§te bu manevi bi.iyi.ikli.igi.i ve sanatc;a k1ymetindendir ki, Kur'an-1 
Hakim, goklere nispeten bi.iyi.ik bir agacm ki.ic;i.ik bir meyvesi hilk-
milnde olan yeryilzi.inil, kilc;ilci.ik bir kalbi bilyilk bir kahba denk tutar 
gibi, kainata denk tutuyor. Onu bir kefeye, gokleri bir kefeye koyuyor. 
Tekrar tekrar 56vi>.J\lij diyor. 

i§te diger meseleleri buna k1yasla ve anla ki, felsefenin ruhsuz, s6-
nilk hakikatleri Kur'an'm parlak ve canh hakikatleriyle boy ol<;i.i§emez. 
BakI§ ac;1lan ayn ayn oldugu i<;in hakikat farkh g6ri.ini.ir. 

DORDUNCU DAL 

J_ 0Aj J_ 0A _)t j fl 
j;. r.} j r.} j f y;Jllj 

µ r,--? J.J LJ 0Aj 

$u bi.iyi.ik ve geni§ ayetin hazinesinden yalmz bir tek cevheri gos-
terecegiz: 

Kur'an-1 Hakim a9kc;a bildiriyor ki: Ar§tan yere, yild12lardan sinekle-
re, meleklerden bahklara, gezegenlerden zerrelere kadar her §ey Cenab-1 
Hakk'a secde, ibadet, hamd ve O'nu tesbih eder. Fakat ibadetleri, ayna 

56 "Goklerin ve yerin Rabbi" (Ra'd suresi, 13/16; isra suresi, 17/102; Kehf suresi, 
18/14; Meryem suresi, 19/65 ... ) 

57 "Bilmez misin ki goklerde ve yerde bulunan kimseler, hatta gune§, ay, y1ld1zlar, dag-
lar, aga<;lar buhln canhlar ve insanlarm da bir <;ogu Allah'm yticeligine secde ediyor-
lar. insanlann <;ogu hakkmda ise azap hukmu kesinle§mi§tir. Allah'm zelil kild1gm1 
aziz edecek kuwet yoktur. $U.phesiz ki Allah ne dilerse yapar." (Hae sliresi, 22/18) 
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olduklan ilahl isimlere ve kabiliyetlerine gore ayn ayn, <_;e§it <_;e§itlir. iba-
detlerinin farkh olmasmm bir yoni.ini.i bir temsille anlatacagIZ. 

Mesela Jdl sonsuz millke sahip yilce bir sultan, 
biiyilk bir §ehri veya muhte§em bir saray1 yapmak i<_;in dort k1s1m 
hizmetkar <_;ah§bnr. 

Birinci k1s1m: Onun koleleridir. Bunlann ne maa§l ne de ilcreti 
vardir. Efendilerinin emriyle yapbklan her i§ten, gayet ho§ bir zevk 
ve §evk ahrlar. Efendilerini ovmek i<_;in onun vas1flanndan bahsettik<_;e 
zevkleri ve §evkleri artar. Onlar, mukaddes efendilerine baghhg1 biiyiik 
bir §eref bilerek bunu kafi goriirler. Hem yapbklan i§lere efendilerinin 
ad1yla, nazanyla ve onun hesabma bakmaktan manevi bir lezzet du-
yarlar. Ocrete, riltbeye, maa§a ihtiya<_;lan yoktur. 

ikinci k1s1m: Baz1 basit hizmetkarlardir. Ni<_;in <_;ah§bklanm bilmezler. 
0 §anh malik onlan kullamr, kendi fikri ve ilmiyle <_;ah§bnr. Onlara 
lay1k az bir iicret de verir. 0 hizmetkarlar, amellerinin ne <_;e§it bii-
yiik gayeleri, yiiksek faydalan netice verdigini bilmez. Hatta bazilan, 
amellerinin kendilerine ait o iicret ve maa§tan ba§ka gayesi olmad1gm1 
zanneder. 

U{:i.incii k1s1m: 0 miilk sahibinin bir k1s1m hayvanlan da vardir. 
Onlan §ehrin ve saraym yap1mmda baz1 i§lerde <_;ah§tmr, yalnIZca yem-
lerini verir. Onlar da kabiliyetlerine uygun i§lerde <_;ah§maktan lezzet 
duyar. <;;unkil potansiyel bir kabiliyet fiile dokiililrse sahibine ferahhk 
saglar, rahathk ve lezzet verir. Bullin faaliyetlerdeki lezzet bu sirdandir. 
;>u k1s1m hizmetkarlarm iicret ve maa§lan, yalmz yiyecekleri ve manevi 
lezzetleridir. Onunla yetinirler. 

Dordiincii k1s1m: Oyle hizmetkarlardir ki, ne yapbklanm, ni<_;in ve 
kimin i<_;in i§ gordilklerini, diger hizmetkarlarm neden <_;ah§bgm1 ve o 
mi.ilk sahibi sultanm biitiin bu i§lerden maksadmm ne oldugunu bilir-
ler. i§te bu k1s1m hizmetkarlann 6tekilere bir ilstiinlilgil vardir, onlara 
nezaret ederler; derece ve riltbelerine gore maa§lan olur. 

Aynen bunun gibi, goklerin ve yerin Malik-i Ziilcelal'i, dunya ve 
ahiretin Yaratic1s1, Alemlerin Rabbi, ihtiyac1 oldugundan degil -<;ilnkil 
her §eyin Hahk'1 O'dur- izzetinin, bilyiikliigiinun ve rububiyetinin icra-
atlan gibi baz1 hikmetler i<_;in §U kainat saraymda, sebepler dairesinde, 

58 "En yiice s1fatlar Allah'md1r." 16/60) 
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hem melekleri hem hayvanlan hem cans12 varltklan ve bitkileri hem 
de insanlan c;ah§hnyor, kendine ibadet ettiriyor. 

dort krsim hizmetkarma ayrr ayrr kulluk vazifeleri 
vermi§tir. 

Birinci kisim: Temsilde kolelerle anlatilan meleklerdir. Meleklerde 
nefis ve §eytanla mi.icadele ederek yi.ikselme yoktur. Her birinin sabit 
bir makam1, belli bir ri.itbesi vard1r; fakat amellerinde hususi bir zevk, 
ibadetlerinde derecelerine gore feyiz bulunur. Demek, o hizmetkarlarm 
mi.ikafatt hizmetlerinin i<:;indedir. Nas1l ki, insan su, hava, l§lk ve g1da 
ile beslenip onlardan lezzet ahr, aynen oyle de, melekler zikir, tesbih, 
hamd, ibadet, marifet ve muhabbetin nurlanyla beslenir, bunlardan 
lezzet duyar. Nurdan varhklar olduklan i<:;in g1dalanna nur kafidir. Hat-
ta nura yakm olan gi.izel kokular da meleklerin bir <:;e§it g1das1d1r, on-
dan ho§lamrlar. Evet, o pak ruhaniler gi.izel kokulan sever. 

Hem melekler, Mabud'lanmn emriyle yapttklan i§lerde, O'nun 
hesabma i§ledikleri amellerde, O'nun ad1yla gordi.ikleri hizmetlerde, 
O'nun nazanyla varhklara nezaretlerinde, O'na olan baglanyla kazan-
d1klan §erefte, O'nun mi.ilki.ini.i ve varhgm i<:; yi.izi.ini.i okuyup degerlen-
dirmekten ald1klan lezzette ve O'nun cemal ve celal tecellilerini seyret-
mekte oyle bi.iyi.ik bir saadet bulurlar ki, insan akh bunu anlayamaz, 
melek olmayan bilemez. 

Meleklerin bir k1sm1 si.irekli ibadet eder, diger bir k1smmm kulluklan 
amellerindedir. Yeryi.izi.indeki i§lerle me§gul olan meleklerin hizmetkar 
k1sm1, bir manada insan gibidir, tabir caizse bir ti.ir <:;obanhk ederler. Bir 
k1sm1 da c;ift<:;ilik yapar. Yani yeryi.izi.i geni§ bir tarlad1r; ic;indeki bi.iti.in 
hayvan cinslerine, Hahk'm emriyle, izniyle, kudretiyle, O'nun hesabma, 
vazifeli bir melek nezaret eder. Bunlardan daha ki.i<:;i.ik her bir canh ti.i-
ri.ine mahsus, onlara bir ti.ir c;obanhk edecek vazifeli birer melek vard1r. 

Hem yeryi.izi.i, i<:;inde bi.iti.in bitkilerin ekili oldugu bir tarlad1r. 
Cenab-1 Hakk'm ad1yla, kudretiyle onlann hepsine nezaret edecek 
vazifeli bir melek vard1r. Ondan daha a§ag1 birer melek de ayn ayn 
ti.irlere nezaret eder. Bundan ba§ka, Cenab-1 Hakk'a ibadet ve O'nu 
tesbih eden melekler mevcuttur. Rezzak1yet (her varhga uygun nzkm1 
verme) ar§ml ta§iyanlardan Hazreti Mikail (aleyhisselam) bunlara neza-
ret eden en bi.iyi.ik melektir. 
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Meleklerin c_;:oban ve c_;:iftc_;:i hukmtinde olanlan insana benzemez. 
(tinku onlarm nezareti s1rf Cenab-1 Hak hesabma, O'nun ad1yla, kud-
retiyle ve emriyledir. Belki nezaretleri, vazifeli olduklan turde yalmz 
rubO.biyetin tecellilerini seyretmek, kudret ve rahmetin cilvelerini oku-
yup degerlendirmek, ilahi emirleri 0 canh turune bir manada ilham et-
mek ve o turun iradeleriyle i§ledikleri fiillerini bir nevi duzene koymak-
tan ibarettir. Bilhassa yeryuzu tarlasmdaki bitkilere nezaretleri, onlarm 
manevi tesbihatm1 melek lisamyla temsil etmek ve hayatlanyla FatJr-1 
Zulcelal'e sunduklan manevi dua ve hediyeleri ilan etmektir. Onlann, 
kendilerine verilen kabiliyetleri guzelce kullanmalanm saglamak, baz1 
gayelere yoneltmek ve bir bak1ma duzenlemekten ibarettir. 

Meleklerin §U hizmetleri, bir bak1ma kendi smirh iradeleriyle elde 
ettikleri bir §eydir. Bir tur kulluk ve ibadettir fakat onda hakiki tasar-
ruflan yoktur. (unku her §eyde, her §eyin Hahk'ma has bir damga 
bulunur, ba§kalan parmagm1 O'nun yaratmasma kan§ttramaz. De-
mek, meleklerin §U tur amelleri onlann ibadetidir, insanda oldugu gibi 
ah§kanhk degildir. 

Bu kainat saraymda ikinci krsrm hizmetkarlar, hayvanlard1r. On-
lar i§tahh birer nefis ve cuzi irade sahibidir, bu yuzden amelleri halis 
bir §ekilde s1rf Allah ic_;:in olmuyor. Bir derece nefislerine de hisse c_;:1ka-
nyorlar. Mulkun gerc_;:ek maliki, celal ve ikram sahibi Cenab-1 Hak da 
Kerim oldugundan, nefislerine bir hisse vermek ic;in amellerinin ic;inde 
onlara birer maa§ ihsan ediyor. 

Mesela bulbul... 59 HPCjiYE Fattr-1 Hakim, gule olan a§k1yla me§hur o 
hayvanc1g1 be§ gaye ic;in kullamyor: 

Birincisi: Bulbul, blitun hayvan cinsleri adma, onlann bitkilerle 
olan §iddetli munasebetlerini ilan etmeye memurdur. 

ikincisi: Rahman'm nzka muhtac; misafirleri hukmundeki hayvan-
lar adma Rabbani bir hatiptir. Rezzak ve Kerim Rabbi tarafmdan gon-
derilen hediyeleri alk1§lamakla ve hayvanlarm sevincini ilan etmekle 
vazifelidir. 

Ufi.inci.isi.i: Hemcinslerine yard1m ic;in gonderilen bitkileri guzelce 
kar§1lamay1 herkesin ba§mda gosterir. 

59 HPCjiYE Bulbill §airane konu§tugu ic;in §U bahsimiz de bir parc;a §airane oldu. Fakat 
hayal degil, hakikattir. 
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Dordiinciisii: Hayvanlann bitkilere a§k derecesine varan §iddetli ih-
tiyacm1, bitkilerin guzel yuzune kar§l mubarek ba§lan ushlnde ilan eder. 

Be§incisi: Bullin mulkun maliki, sonsuz celal, guzellik ve ikram sa-
hibi Cenab-1 Hakk'm merhamet makamma en tath bir tesbihi, en §irin 
bir §evk i<;inde, gul gibi en guzel bir yuzde arz eder. 

i§te §Ube§ gaye gibi ba§ka manalar da vard1r. Butun bunlar, bulbu-
lun Hak Subhanehu ve Teala hesabma i§ledigi amelin gayesidir. Bul-
bUI kendi diliyle konU§Ur, biz §U manalan onun huzunlu sozlerinden 
anhyoruz. 0, kendi nagmelerinin manasm1 meleklerin ve ruhanilerin 
anlad1klan gibi tamamen bilmese de bu bizim anlamamtza mani ol-
maz. "Dinleyen, soyleyenden daha iyi anlar." sozu me§hurdur. Hem 
bulbulun §U gayeleri etrafhca bilmemesi, bunlarm var olmad1gm1 gos-
termez. En azmdan, saat gibi, sana vakti bildirir. Kendisi ne yaptigm1 
bilmez fakat bu senin bilmeni engellemez. 0 bulbulun maa§I, tebes-
sum eden guzel gulleri seyretmekten duydugu zevk ve onlarla konu§-
maktan, onlara derdini dokmekten ald1g1 lezzettir. Demek, onun hu-
zunlu nagmeleri, hayvani elemlerden gelen §ikayetler degil, Rahmani 
hediyelere te§ekkurdur. 

Bulbule; any1, butun hayvanlarm erkek cinslerini, orumcegi, ka-
nncay1, bocekleri ve bulbul gibi §ak1yan oteki ku<;uk canhlan k1yasla! 
Her birinin amellerinin bulbulunki gibi pek <;ok gayesi vard1r. Onlann 
hizmetlerinin i<;ine de az bir maa§ hukmunde hususi birer zevk konul-
mu§tur. 0 zevk ile Rabbani sanattaki muhim gayelere hizmet ediyor-
lar. Nasil bir sultanm gemisinde bir asker dumencilik edip az bir maa§ 
ahrsa, Cenab-1 Hakk'm hizmetinde bulunan bu hayvanlann da ku<;uk 
birer maa§l vard1r. 

Bi.ilbiil bahsine bir ilave: Sakm, bu ilan ve tesbihat nagmeleriyle 
§ak1manm bulbule has oldugunu zannetme! Seiki <;ogu canh turunun 
bulbul misali bir sm1f1 vardir; hemcinslerinin en tatl1 hissiyatm1, guzel 
bir tesbihle, ho§ bir ahenkle temsil edecek ho§ birer ferdi ya da fertleri 
bulunur. Bilhassa sinek ve bocek hlrlerinin bulbulleri hem <;ok hem de 
<;e§it <;e§ittir; tesbihatlanm guzelce, ahenkle, en ku<;ugunden en buyu-
gune kadar kulag1 olan buhln hayvanlara i§ittirir, onlara zevk verirler. 
Bunlardan bir k1sm1 gece ya§ar. Gecenin sukunetinde her §ey sessizlige 
burunmli§ken buhln ku<;uk hayvanlann kaside okuyan arkada§lan ve 
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tatlt dilli hatipleridirler. Ve o tenha meclisteki gizli zikrin dairesinde birer 
kutupturlar ki, her canh onlan dinler ve kendi kalbiyle Fahr-1 Zulcelal'ini 
bir nevi tesbih eder. Diger bir k1sm1 ise giinduz ya§ar. Gundilz vakti 
agac;;lann minberlerinde, butiln canhlann ba§mda, yaz ve bahar mev-
simlerinde yilksek sesleriyle, ho§ nagmeleriyle ve ahenkli tesbihatlanyla 
Rahmanu'r-Rahim'in rahmetini ilan ederler. Adeta sesli bir zikir halka-
smm ba§l gibi i§itenleri CO§turup kendinden gec;;irirler. 0 vakit i§itenlerin 
her biri kendine has lisam ve sesiyle Fatir-1 Zulcelal'ini zikre ba§lar. 

Demek, her canh tilrilniln, hatta yild1zlann da ba§mda zikreden ve 
nur sac;;an birer bulbulu var. 

Fakat butiln bulbullerin en faziletlisi, en §ereflisi, en nurlusu, en 
parlag1, en buyilgil ve en kerimi.. sesi en yilksek, vas1flan en parlak, 
zikri en kusursuz, §ilkril en ku§ahc1, mahiyeti en milkemmel ve su-
reti en gilzel olam .. kainat bahc;;esinde, yerdeki ve goklerdeki bu tun 
varhklan ahenkli sesiyle, ho§ nagmeleriyle, yilce tesbihahyla kendin-
den gec;;irip cezbeye getiren, insanhgm §anh, Kur' an okuyan bulbulu, 
Muhammed-i Arabi' dir (aleyhissalota vesselam). 

/ ., c..r-' 3 / u-- ,, 3 ,, 1...5"" 3 ,. 

Kisacas1: Kainat saraymda hizmet eden hayvanlar, tam bir itaat-
le yarahh§ kanunlarma uyup f1tratlanndaki gayeleri gilzelce, Cenab-1 
Hakk' m ad1yla ortaya koyarak hayat vazifelerini benzersiz bir §ekilde 
yerine getiriyorlar. O'nun kudretiyle c;;ah§arak yaptiklan tesbihat ve 
ibadetler, onlann hediyeleri ve dualandir ki, bu hediye ve dualan her 
§eyi ilstiln sanahyla yoktan var eden, butiln canhlara hayat bag1§layan 
Zat'm dergahma arz ediyorlar. 

U(;tiincii k1s1m hizmetkarlar, bitkiler ve cans1z varhklard1r. Ken-
di iradeleri olmad1g1 ic;;in maa§lan yoktur. Amelleri sirf Allah ic;;indir, 
Cenab-1 Hakk'm iradesiyle, ismiyle, kudretiyle ve O'nun hesabmadir. 

Bitkilerin hallerinden anla§1hyor ki, onlar a§1lama, meyve verme 
ve meyvelerin terbiyesi gibi vazifelerinden bir c;;e§it lezzet ahr. Fakat 
hie;; elem c;;ekmezler. Hayvan, irade sahibi oldugu ic;;in lezzetle beraber 
elemi de duyar. Cans1z varhklarm ve bitkilerin amellerinde irade bu-
lunmad1gmdan, eserleri de irade sahibi olan hayvanlannkinden daha 

60 Ona, aline ve diger butun peygamberlere en yuce salat ve en guzel selamlar eyle. 
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kusursuzdur. irade sahibi olanlann i<;:inde ise an gibi vahiy ve ilhamla 
nurlanan hayvanlarm amelleri, kendi smirh iradesine gi.ivenenlerin-
kinden daha mi.ikemmeldir. 

Yeryi.izi.i tarlasmda her bitki ti.in}, kendi hal ve kabiliyet diliyle 
Hakim Yarahc1sma §6yle dua eder: "Ey Rabbimiz! Bize kuvvet ver ki, 
yeryi.izi.ini.in her bir tarafma cinsimizin bayragm1 dikerek rubO.biyetinin 
saltanahm kendi lisamm1zla ilan edelim. yeryi.izi.i mescidinin her 
bir k6§esinde sana ibadet etmemiz i<;:in bize yard1m et! Ve §U yeryi.izi.i 
sergisinin her bir tarafmda senin gi.izel isimlerinin nak1§lanm, benzersiz 
ve antika sanatlanm kendi dilimizle gostermemiz i<;:in bizi klymetli hale 
getir, bize seyahat i<;:in kuvvet ver." 

Fattr-1 Hakim onlann manevl dualanm kabul edip bir klsmmm to-
humlanna kildan kanat<;:1klar verir; her tarafa u<;:up gider, ti.irleri adma 
Cenab-1 Hakk'm isimlerini okuturlar (<;:ogu dikenli bitkinin ve baz1 san-
<;:i<;:eklerin tohumlan gibi). Bir klsmma, insana laz1m olacak veya onun 
ho§una gidecek gi.izel meyveler verir, insam o bitkiye hizmetkar edip 
onu her tarafa ektirir. Bir klsmma, hazmedilmeyecek sert bir kemik i.is-
ti.inde, hayvanlann yutacag1 bir et verir, hayvanlar onu pek <;:ok tarafa 
dag1tir. Baz1lanna <;:engelcikler tak1p onlan her temas edene yap1§h-
nr, boylece ba§ka yerlere giderek cinslerinin bayragm1 diker, Sani-i 
Zi.ilcelal'in benzersiz sanahm sergilerler. Ve bir klsmma da -"ac1 di.ive-
lek" denen bitki gibi- sa<;:mah ti.ifek misali bir kuvvet verir, vakti geldi§i 
zaman onun meyvesi olan hlyarc1k di.i§er, sa<;:ma gibi tohumcuklanm 
birka<;: metre uzaga atar, eker. Fatir-1 Zi.ilcelal'i say1s1z dille zikir ve tes-
bih etmeye <;:ah§1r. Ba§ka ornekleri de klyasla ... 

0 Fattr-1 Hakim, Kadlr-i Alim, her §eyi kusursuz bir intizamla ya-
ratm1§, gi.izelce donatm1§, gi.izel gayelere yoneltmi§, gi.izel i§lerle va-
zifelendirmi§tir. Her §eye gi.izelce tesbihat yaptmr, her §eyi kendisine 
gi.izelce ibadet ettirir. 

Ey insan! Eger insan isen §U gi.izel i§lere tabiah, tesadi.ifi.i, gayesizli-
gi, dalaleti kan§hrma; onlan <;:irkinle§tirme, <;:irkin alma! 

Dordiincii k1s1m ise insandir. kainat saraymda bir <;:e§it 
hizmetkar olan insan, hem meleklere hem hayvanlara benzer. Me-
leklere, kullugunun, nezaretinin ve marifetinin geni§ligi ve Cenab-1 
Hakk'm rubO.biyetinin ilanc1s1 olmas1 yoni.iyle benzer. Belki insan, 
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meleklerden daha engin mahiyette bir varhktir. Fakat onu §erre <;a-
giran ve i§tahlarla dolu bir nefsi bulundugundan, meleklerin aksine, 
alabildigine yukselmeye ve al<;;almaya musaittir. Yine insan, amelinde 
nefsi i<;in bir haz, bir hisse arad1gmdan hayvana benzer. 

Oyleyse insanm iki maa§l var: Biri daha ki.i<;i.ikti.ir, hayvanldir, he-
men verilir. ikincisi melekldir, buyuktur, sonraya birak1hr. insanm va-
zifesi ve maa§1, yukseli§i ve al<;ah§l ge<;en yirmi ti<; Soz' de k1smen an-
latilm1§hr. Bilhassa On Birinci ve Yirmi U<;uncu Soz'lerde daha geni§ 
beyan edilmi§tir. Onun i<;in burada k1sa keserek kap1y1 kapahyoruz. 
Merhametlilerin en merhametlisi Cenab-1 Hak'tan, bize rahmet kap1-
lanm a<;masm1, bizi §U Soz'un tamamlanmasma muvaffak k1lmasm1 
dileyerek, kusurumuzun ve hatam1zm affm1 talep ederek bitiriyoruz. 

DAL 

Be§inci Da/'zn be§ "meyve"si var. 

Birinci Meyve 

Ey kendine a§ik nefsim ve ey dunyaya tutkun arkada§1m! Muhab-
bet, §U kainatm varhk sebebidir, harc1d1r, nurudur, hayahdir. insan 
alemin en ku§ahc1 meyvesi oldugu i<;in o meyvenin <;ekirdegi huk-
mi.indeki kalbine kainah saracak bir muhabbet konulmu§tur. i§te boy-
le sonsuz bir muhabbete ancak sonsuz bir kemal sahibi lay1k olabilir. 

i§te ey nefis ve ey arkada§! insanm yarad1h§ma, korkuya ve muhab-
bete vesile olacak iki kabiliyet yerle§tirilmi§tir. 0 muhabbet ve korku, 
ister istemez, ya halka ya da Hahk'a yonelecek. Halbuki halktan kork-
mak elemli bir beladir. Halka muhabbet ise belah bir musibettir. <;unki.i 
korktuklann sana merhamet gostermez veya senin merhamet dilegini 
kabul etmezler. $u halde korku, elemli bir beladir. Muhabbette ise sev-
digin §ey ya seni tammaz, "Allaha1smarlad1k" demeden gider {gern;;ligin 
ve maim gibi) ya da ona duydugun muhabbet sebebiyle seni a§agilar. 
G6rmi.iyor musun ki, mecazi a§klarda, a§1klarm yi.izde doksan dokuzu 
sevdiginden §ikayet ediyor. <;unki.i Samed Zat'm aynas1 olan kalble put 
misali di.inyev! sevgililere taparcasma baglanmak, o sevgililere agir gelir. 
Bu yuzden a§1g1 hor gori.ir, reddederler. Zira f1trat, f1tr! ve kendisine lay1k 
olmayan §eyi reddeder, atar (§ehvani sevmeler bahsimizin di§mdadir). 
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Demek, sevdigin §eyler ya seni tarnm1yor, ya hor goruyor ya da 
sana arkada§hk etmiyor, istemedigin halde aynhp gidiyor. Madem ha-
kikat budur, oyle birinden kork ve muhabbetini oyle bir Zat'a yonelt ki, 
korkun lezzetli bir boyun egme, muhabbetin de zilletsiz bir saadet olsun. 

Evet, Hahk-1 Zulcelal'inden korkmak, O'nun rahmetinin §efkatine yol 
bulup s1gmmak demektir. Korku bir kamc;1dir, insarn O'nun rahmetinin 
kucagma atar. MalO.mdur ki, mesela bir anne, yavrusunu korkutup bagn-
na basar. Bu korku, o yavru ic;in gayet lezzetlidir; c;unku onu annesinin §ef-
katli sinesine c;ekiyor. Halbuki buhln annelerin §efkatleri, Cenab-1 Hakk'm 
rahmetinin ancak bir panltis1d1r.61 Demek, Allah korkusunda buyuk bir 
lezzet vard1r. Allah'tan korkmakta boyle bir lezzet varsa O'nu sevmek-
te nas1l sonsuz bir lezzet bulundugu anla§Ihr. Hem Allah'tan korkan ki§i 
s1kmtih, belah bir §ekilde ba§kalarmdan korkmaktan kurtulur. Allah hesa-
bma oldugu ic;in yarat1lm1§lara sevgisi de aynhkla bitmez, elemli olmaz. 

Evet, insan once nefsini sever. Soma yakmlanrn, soma milletini, 
soma canh varhklan, soma da kainati ve dunyay1 sever. Bu dairelerin 
her biriyle alakadardir. Onlann lezzetlerinden zevk duyup elemleriyle 
uzulebilir. Halbuki §U karmakan§lk alemde ve ruzgar gibi esip gec;en 
devranda hic;bir §ey karannda kalmad1gmdan, c;aresiz insan kalbi her 
vakit yaralarnyor. Yap1§tlg1 §eyler ondan aynhp ellerini parc;ahyor, belki 
kopanyor. insan daima 1zdirap ic_;inde kahr yahut gafletle sarho§ olur. 
Madem oyle, ey nefis, aklm varsa buhln o muhabbetleri topla, hakiki 
sahibine ver, §U belalardan kurtul! ;>u sonsuz muhabbetler, sonsuz bir 
kemal ve cemal sahibine mahsustur. Ne vakit onu hakiki sahibine ve-
rirsen, o zaman buhln e§yay1 O'nun ad1yla ve aynas1 olmalan itiban ile 
1zdiraps1z sevebilirsin. Demek, muhabbetin dogrudan dogruya kainata 
sarf edilmemesi gerekir. Yoksa en leziz nimetken, en elemli ceza olur. 

Meselenin bir yonu kald1 ki, en muhimi de odur: Ey nefis! Sen 
muhabbetini kendine sarf ediyor, kendini ilah ve sevgili ediniyorsun. 
Her §eyi kendin ic;in feda ediyorsun. Adeta kendine bir c;e§it rubO.biyet 
veriyorsun. Halbuki muhabbetinin sebebi ya kemaldir -zira kema! 
zati ic;in sevilir- ya menfaattir ya lezzettir ya da bir hayir ummaktir. 

61 Mahlukatta bulunan ac1ma hissinin; Cenab-1 Hakk'm yuz rahmetinden sadece bi-
rinin, bullin varhklar arasmda bOlli§tlirUlmu§ hali olduguna dair Buhari, edeb 19; 
Muslim, tevbe 17, 20, 21. 
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Herhangi bir §ey, bunlar gibi sebepler ic;;in sevilir. 
$imdi, ey nefis, birkac;; Soz' de kesin bir §ekilde ispat ettigimiz gi-

bi, senin as1l mahiyetin kusur, noksanhk, fakr ve aczle yogrulmu§tur. 
Karanhk, nas1l derecesi olc;;i.isi.inde I§lgm parlakhgm1 gosterirse, sen de 
mahiyetinin z1thg1 itiban ile Fatir'mm kemaline, cemaline, kudretine ve 
rahmetine ayna oluyorsun. 

Demek, nefsine muhabbet degil, di.i§manhk etmeli ya da ac1mah-
sm. Veyahut "mutmainne"62 olduktan sonra ona §efkat gostermelisin. 

Eger nefsini seviyorsan -c;;i.inki.i o, lezzet ve menfaat kaynag1dir, 
sen de bunlann zevkine tutkunsun- zerre hi.ikmi.indeki lezzetleri ve 
nefsin menfaatlerini sonsuz lezzet ve menfaate tercih etme! Ytld1z bo-
cegi gibi olma! <:;unki.i o, bi.iti.in dostlanm ve sevdigi §eyleri karanhgm 
vah§eti ic;;inde birakir, nefsindeki bir panltiy1 kafi g6ri.ir. Zira nefse ait 
lezzet ve menfaatinle beraber, alaka duydugun, faydaland1gm ve saa-
detleriyle mesut oldugun bi.iti.in varhklann ve kainatm menfaatleri ve 
nimetleri iltifatma tabi bulunan bir Ezell Sevgili'yi sevmen laz1md1r. Ta 
ki, hem kendi saadetinden hem onlann hepsinin saadetlerinden hem 
de Kemal-i Mutlak'1 sevmekten sonsuz lezzet alasm. 

Zaten kendi nefsine olan §iddetli muhabbetin, aslmda Cenab-1 
Hakk' m zatma muhabbettir ki, sen onu yanh§ yolda kullamp ken dine 
sarf ediyorsun. Oyleyse, nefsindeki ben'i y1rt, O'nu goster. Kainata da-
g1tt1gm muhabbet, sana O' nun isim ve s1fatlanm sevmen ic;;in verilmi§-
tir. Sen bunu suiistimal ediyor, cezasm1 da c;;ekiyorsun. <:;unki.i yerinde 
kullamlmayan, gayrime§ru bir muhabbetin cezas1, merhametsiz bir 
musibettir. Hurilerle si.islenmi§, bi.iti.in arzularma cevap verecek cennet 
gibi bir mekam Rahmani.i'r-Rahim ismiyle senin cismani heveslerin 
ic;;in haz1rlayan, isimleriyle ruhunun, kalbinin, sirrmm, aklmm ve diger 
latifelerinin arzulanm tatmin edecek ebedi ihsanlanm o cennette hazir 
hale getiren ve her bir isminde pek c;;ok manevi li.ituf ve kerem hazinesi 
bulunan bir Ezeli Sevgili'nin bir zerre muhabbeti, elbette kainata bedel 
olabilir. Kainat, O'nun muhabbetinin bir panlt1sma degmez. Oyleyse 
O'nun habibine soylettigi §U ezeli fermam dinle, ona uy: 

62 Nefs-i mutmainne: Nefsin dorduncu mertebesi. $iiphesiz bir imana ve bunun 
zevkine eren nefis. 
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ikinci Meyve 

Ey nefis! Kulluk, verilecek mukafatm ba§lang1c1 degil, daha once 
verilmi§ olan nimetin neticesidir. Evet, biz ucretimizi alm1§1z. Ona g6re 
hizmet ve kullukla vazif eliyiz. <:;unku, ey nefis, sana tamamen hayir 
olan vucudu giydiren Hahk-1 Zulcelal, i§tahh bir mide vermi§, Rez-
zak ismiyle butun nimetlerini bir sofrada onune sermi§tir. Sonra sana 
hassas bir hayat vermi§tir, o hayat da mide gibi nz1k ister. Goz, kulak 
gibi butun uzuvlann ellere benzer, Cenab-1 Hak yeryuzu kadar geni§ 
bir nimet sofrasm1 o ellerin onune koymu§tur. Sonra pek c:;ok manevi 
nz1k ve nimet isteyen insanhg1 ihsan ettiginden, mulk ve melekut alemi 
gibi geni§ bir nimet sofrasm1 aklmm erecegi olc:;ude sana ac:;m1§hr. Ar-
dmdan smirs1z nimetleri isteyen, sonsuz rahmetin meyveleriyle bes-
lenen ve insana en bu yuk makam1 kazandiran islamiyet' i ve imam 
verdiginden, mumkinat alemi ile beraber guzel isimlerini ve mukaddes 
s1fatlannm dairesini ic:;ine alan bir nimet, saadet ve lezzet sofrasm1 sana 
ac:;m1§hr. Sonra imanm bir nuru olan muhabbeti vererek sonsuz bir 
nimet, saadet ve lezzet sofrasm1 ihsan etmi§tir. 

Yani, sen cismaniyetin itiban ile kuc:;uk, zay1f, aciz, a§ag1 ve smirh 
bir varhksm. Onun ihsamyla kulli ve nurani bir mahiyet kazandm. Zira 
Cenab-1 Hak, hayah vermekle seni smirh ve kuc:;uk bir varhk olmaktan 
bir hlr kulliyete, insanhg1 vermekle hakiki kulliyete, islamiyet'i vermek-
le yuce ve nurani bir kulliyete ve marifet ve muhabbeti vermekle her 
§eyi ic:;ine alan engin bir nura c:;1karm1§hr. 

i§te, ey nefis! Sen bu ucreti alm1§sm. Kulluk gibi lezzetli, nimetli, ra-
hat ve hafif bir hizmetle vazifelisin ama onda da tembellik ediyorsun. 
Kullugunu yanm yamalak yapsan da sanki bu ucretler sana yetmiyor-
mu§ gibi, c:;ok buyuk §eyleri zorbaca istiyorsun. Hem, "Nic:;in duam 
kabul olmad1?" diye nazlamyorsun. Senin hakkm naz degil, niyazdtr. 
Cenab-1 Hak, cenneti ve ebedi saadeti, mutlak lutfu ve keremiyle ih-
san eder. Sen daima O'nun rahmet ve keremine s1gm, O'na guven ve 
§U fermam dinle: 

63 "Ey insanlar, eger Allah'1 seviyorsamz, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin." 
(PJ-i imran suresi, 3/31) 
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Eger, "$u geni§, say1s1z nimetlere §U sm1rh ve ci.izi §ilkri.imle nas1l 
kar§ihk verebilirim?" dersen ... 

Cevap: En gin bir niyet ve sonsuz bir inarn;;la ... Mesela, nasil ki bir 
adam, be§ kuru§ k1ymetinde bir hediyeyle padi§ahm huzuruna girer 
ve gori.ir ki, padi§aha makbul adamlardan milyonlar degerinde he-
diyeler gelmi§, orada dizilmi§. Kalbine §U his gelir: "Benim hediyem 
bunlarm yanmda hic;:tir, ne yapay1m?" Birden der ki: "Ey efendim! Bi.i-
ti.in §U k1ymetli hediyeleri kendi ad1ma sana arz ediyorum. (i.inki.i sen 
bunlara lay1ksm. Eger gilci.im yetseydi bunlann ayms1m sana hediye 
ederdim." i§te hediyeye hie;: ihtiyac1 bulunmayan ve emrindekilerin 
sadakat ve hi.irmetlerinin alameti olarak hediyelerini kabul eden padi-
§ah, o zavalh adamm bi.iyi.ik ve engin niyetini ve arzusunu, o gi.izel ve 
yi.iksek inane;: liyakatini en bi.iyi.ik hediye gibi kabul eder. 

Aynen oyle de, aciz bir kul, namazmda der. Yani, "Ya-
ratt1gm bi.itiln varhklarm hayatlanyla sana sunduklan kulluk hediye-
lerini, ben kendi hesab1ma sana arz ediyorum. Elimden gelse, sana 
onlar kadar hediyeler sunard1m. (i.inki.i sen onlara ve daha fazlasma 
lay1ksm." i§te §U niyet ve inane;:, pek geni§ ve engin bir §ilki.irdi.ir. 

Bitkilerin tohum ve c;:ekirdekleri, onlarm niyetleridir. Mesela, ka-
vun, kalbinde c;:ekirdekler suretinde bin niyet eder, "Ey Hahk1m! Senin 
gi.izel isimlerinin naki§lanm yeryi.izilniln birc;:ok tarafmda ilan etmek 
istiyorum." der. Cenab-1 Hak gelecek §eylerin nasil olacagm1 bildigi 
ic;:in, onlann niyetlerini bilfiil ibadet gibi kabul eder. "Mi.iminin niyeti 
amelinden hayirhdir" 66 beyam §U sirra i§arettir. 

J.t\.ili' Si.:l., ·, , / / ,.J ,f J.) / J.) / / . .J . 
/ / / / ,,. 

, 
/ / .) ,.',,.) .) /.. / . . . .) 

--------- / / / / / 

64 "De ki, Allah'm lutfuyla, rahmetiyle, evet sadece bununla ferahlanm. C:unku bu, onla-
rm dunya mah olarak toplad1klan her §eyden daha hayirhd1r." (YO.nus suresi, 10/58) 

65 "Bullin tahiyyeler yani canh varhklann hayatlanyla sunduklan ibadetler, Allah'a 
mahsustur." (Buhari, ezan 148; Muslim, sa/at 55; Tirmizi, salot 99) 

66 et-Taberani, e/-Mu'cemil'l-kebfr 6/185-186; el-Heysemi, Mecmeu'z-zevoid 1/61, 
1/109; el-Beyhaki, $uabu'l-fmon 5/343. 

67 Mahlukatmm say1smca, Zat'mm ho§nutlugu, ar§mm agirhg1, kelimelerinin mii.rek-
kebi miktannca sana hamdederek seni noksan s1fatlardan tenzih ederiz.* Bullin 
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gibi say1s1zca tesbih etmenin hikmeti §U s!fdan anla§1hr. 
Hem nas1l ki, bir kumandan, askerlerinin butun hizmetlerini ken-

di adma padi§aha arz eder. Aynen oyle de, mahlukata, hayvanla-
ra ve bitkilere kumandanhk yapan, yeryi.izi.indeki her §eye halifelik 
etmeye kabiliyetli olan ve hususi aleminde kendini herkese vekil 
sayan insan, < der, bi.iti.in insanlann ibadet ve 
dualanm kendi adma Mabud-u Zi.ilcelal'e arz eder. Hem .itl>c.:.::. - . ,/ .J QI'- / ,/ Q ,,. 

69..:J:;lJ; · 0 
• • UL· ..:J:;t.; • • der bi.iti.in var-

. .J - •. ' ' 
hklan kendi hesabm;;,_ konu§tunfr. Ve )? j...o µIll 

_} j diyerek her §ey adma bir salavat getirir.' (i.inku 
her §ey Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/dta vesselam) nuru ile alakadard1r. 
i§te tesbihat ve salavatlardaki adetlerin sonsuz olmasmm hikmetini 
buradan anla ... 

U«;iincii Meyve 

Ey nefis! Az bir omi.irde, ahirete ait say1s1z amel i§lemek, her bir 
dakikam bir omi.ir kadar faydah gormek ve adetlerini ibadete, gaf-
letini Allah'm huzurunda bulunma hissine <;evirmek istersen si.innet-i 
seniyyeye uy! (unku i§lerinde din! bir kaideye uygun hareket ettigin 
vakit, bir <;e§it huzurda bulunma hissi saghyor, yaphgm i§ bir tur ibadet 
oluyor, ahirete donuk pek <;ok meyve veriyor. 

Mesela bir §ey satm aldm. Dinin ah§veri§ kaidelerine uydugun anda 
o basit ah§veri§ ibadet hukmune ge<;er. 0 din! hukmi.i hahrlamak vahyi 
dii§iindurur, bu seni Cenab-1 Hakk'a yoneltir ve o da bir huzur verir. 
Demek, amelleri sunnet-i seniyyeye gbre yapmakla, bu fani omurde 
baki meyveler ve ebedi bir hayah kazandlfacak faydalar elde edilir. 
110 J45 A:Lf ii ,. lSlll ·qi\ .J , --

.J ,-- .J ,, - .J - - - Cf '{:"' ,',..J-"J.J -

peygamberlerinin, veli kullarmm ve meleklerinin tesbihatiyla seni tesbih ederiz. 
'Muslim, zikr 79; Tirmizi, deavdt 103; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 1/258. 

68 "(Haydi oyleyse deyiniz): Yalmz Sana ibadet eder, yalmz senden medet umanz." 
(Fatiha suresi, 1/5) 

69 Biltiln mahlukatmm tesbihatlan ve yarattigm biltiln sanath varhklann dilleriyle seni 
tesbih ederiz. 

70 Allah1m! Kainatm zerreleri ve onlardan meydana gelen varhklar adedince Hazreti 
Muhammed'e salat eyle. 

71 " ... Oyleyse siz de Allah' ave O'nun biitiln kelimelerine iman eden o iimmi nebiye, 
o resule inanm. Ona tabi olun ki dogru yolu bulasm1z." (A'raf suresi, 7/158) 
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fermamm dinle! Cilveleri §eriatm ve sunnet-i seniyyenin hukumleri i<;i-
ne yay1lm1§, Cenab-1 Hakk'm her bir guzel isminin feyzine ku§at1c1 bir 
mazhar olmaya c;ah§. 

Dordiincii Meyve 

Ey nefis! Ehl-i dunyaya, bilhassa haram zevklerin pe§inden giden-
lere, hele kafirlere bak1p, suslu ve aldahc1 gayrime§ru lezzetlerine alda-
mp onlan taklit etme! <.;unku sen onlan taklit etsen de onlar gibi ola-
mazsm, c;ok alc;ahrsm. Hayvan gibi de olamazsm. <.;unku aklm ugursuz 
bir alet olur, ba§Inl daima dover. 

Mesela, bir saray farz edelim; saraym buyuk bir dairesinde buyuk 
bir elektrik lambas1 bulunsun. Ona bagh kuc;uk kuc;uk lambalar, sa-
raym kil<;ilk odalanna dag1hlm1§ olsun. $imdi, biri o buyuk elektrik 
lambasmm dugmesini <;evirip 1§@ kapasa butiln odalar derin bir ka-
ranhk ic;inde kahr. Ba§ka bir sarayda ise her odada, buyuk elektrik 
lambasma bagh olmayan kuc;uk lambalar bulunsun. 0 saraym sahibi 
buyilk elektrik lambasm1 kapasa diger odalarda t§lk yanmaya devam 
eder, onlarla i§ini gorebilir. H1rs1zlar da bundan istifade edemezler. 

i§te ey nefsim! Birinci saray, bir Muslumandir. Hazreti Peygam-
ber (aleyhissa/aw vesselam) onun kalbinde o buyuk elektrik lambas1d1r. 
Eger bir Musluman onu unutsa, -Allah korusun- kalbinden c;1karsa 
artik hic;bir peygamberi kabul edemez. Belki ruhunda hic;bir kemal 
vasfma yer kalmaz. Hatta Rabbini de tammaz. Mahiyetindeki her 
§ey, butiln latifeler karanhga gomillur, kalbinde milthi§ bir tahribat 
olur, ic;ini yalmzhk kaplar. Acaba bu tahribata ve yalmzhga kar§l-
hk neyi kazamp onunla dostluk edebilirsin? Hangi menfaati bulup 
o tahribatm zaranm tamir edersin? Halbuki Musluman olmayanlar 
o ikinci saraya benzer. Hazreti Peygamber'in (aleyhissa/aw vesse/am) 

nurunu kalblerinden c;1karsalar da ic;lerinde kendilerince baz1 nurlar 
kalabilir veya oyle zannederler. Manevi, ahlaki fazilete vesile olacak, 
Hazreti Musa ve Hazreti isa'ya (aleyhimesselam) bir tur imanlan ve 
Hahk'lanna bir <;e§it inan<;lan kalabilir. 

Ey nefs-i emmare!72 Eger, "Ben ecnebi degil, hayvan olmak istiyo-
rum" dersen .. sana kac; def a soylemi§tim, hayvan gibi olamazsm. Zira 

72 Nefs-i emmare: insam daima kottiluge sevk eden nefis. 
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kafandaki akil, gec:;mi§ elemlerin ve gelecek korkulannm tokad1yla yu-
ztine, goztine, ba§ma vurarak seni dover. Bir lezzete bin elem katar. 
Hayvan ise elemsiz, gtizel bir lezzet alarak zevk ic:;inde ya§ar. Oyleyse 
013ce, akhrn c:;ikar, at, sonra hayvan ol! Haddini bildiren f' 
73 J-bl sillesini gar. 

Be§inci Meyve 

Ey nefis! T ekrar tekrar soyledigimiz gibi, insan, yarahh§ agacmm 
meyvesi oldugundan; meyve gibi en uzak, en kapsamh, her §eye bakan 
bir kalb c:;ekirdegini ta§iyan ve ytizti onu Allah'tan uzakla§hran say1s1z 
§eye, fanilige, dtinyaya dontik bir varhktir. Kulluk ise insanm ytiztinti 
fanilikten bekaya, halktan Hakk' a, o say1s12 §eyden birlige, sondan ba§a 
c:;eviren bir bag veyahut ba§ ile son arasmda bir kavu§ma noktas1dir. 

Nas1l ki, tohum olacak k1ymetli, §UUrlu bir meyve, agacm altmdaki 
canhlara baksa, gtizelligine gtivense, kendini onlann eline atsa veya 
gafletle dti§se ellerinde kahr, parc:;alarnr, basit bir meyve gibi ziyan 
olur. Eger dayanak noktasm1 bulsa, ic:;indeki c:;ekirdegin, agacm bir ve 
btittin olarak bekasma ve hakikatinin devamma vas1ta olacagm1 dti-
§tinebilse, o vakit o tek meyve ic:;inde bir tek c:;ekirdek, baki bir omtir 
ic:;inde daimi ve ktilli bir hakikate mazhar olur. 

Aynen oyle de, insan kendisini Allah'tan uzakla§hran say1s1z §eye 
dalarak kainatm ic:;inde bogulup dtinya sevgisiyle sersemlese, fanilerin 
tebesstimlerine aldansa, onlann kucaklanna atilsa, elbette sonsuz 
zarar eder. Hem fena hem fani bir §ekilde yokluga dti§er. Kendini 
manen yok eder. Eger Kur'an'm lisanmdan kalb kulag1yla iman ders-
lerini i§itip ba§mI kaldirsa, O'nun birligine yonelse, kullugun mirac1yla 
kemalat ar§ma c:;ikabilir, oltimstiz bir insan olur. 

Ey nefsim! Madem hakikat boyledir ve madem millet-i ibra-
him'densin (aleyhisselam); Hazreti ibrahim gibi ytizti-
nti Baki Sevgili'ye c:;evir ve benim gibi §6yle agla ... 75 

73 " •.. Has1h onlar hayvan gibi, hatta ondan da w1ag1dirlar." (A'raf suresi, 7/179; Fur-
kan suresi, 25/44) 

74 "Ben oyle sonup batanlan tann diye sevmem." (En' am suresi, 6/76) 
75 Buradaki Fars<;a beyitler, On Yedinci Soz'un ikinci Makam1'nda yazild1gmdan bu-

raya ahnmamI§tlr. 


