
KADER RiSALESi 

Kader ve insanzn cuzf iradesi iki muhim meseledir. Bunlara dair 
birkm; szrrz dart "bahis" k;inde 

BiRiNCi BAHiS 

imanm k1s1mlanndan olan kader ve cuz! irade, islamiyet'in ve 
imanm son smmrn gosteren, hale ve vicdana dair birer meseledir. 
ilm! ve nazar! degildir. Yani, her §eyi, hatta amellerini ve nefsini 
Cenab-1 Hakk'a vere vere sonunda imtihan ve mesuliyetten kurtul-
mamas1 ic;in cuz! irade muminin 6nune c;1k1yor, ona "Sorumlu ve 
vazifelisin!" diyor. Sonra i§ledigi iyiliklerle ve faziletleriyle gururlan-
mamas1 ic;in kader kar§tsma gec;iyor ve ona "Haddini bi!, bunlan 
yapan sen degilsin!" diyor. 

Evet, kader ve cuz! irade, iman ve islamiyet'in son mertebesinde-
dir. .. Kader nefsi gururdan, cuz! irade ise sorumsuzluktan kurtarmak 
ic;indir, bu sebeple imana dair meseleler arasma girmi§lerdir. Yoksa 

"Hic.;bir §ey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarlan elimizde olma-
sm. Biz onu ancak belirli bir olc.;u ile indiririz." (Hier sliresi, 15/21) 
"Velhasil her bir §eyi apac.;1k bir Kitap'ta say1p doken biziz." (Yasin suresi, 36/12) 
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inatc;;1 nefs-i emmarelerin,3 i§ledikleri gunahlann sorumlulugundan 
kurtulmak ic;;in kadere yap1§malan, kendilerine nimet olarak verilen 
guzelliklerle ovunup gururlanmalan ve bunlan iradelerine dayandir-
malan, kader sirrma ve cuzi iradenin hikmetine tamamen z1tt1r. Bunlar 
ilm! meseleler degildir. 

Evet, manevi yonden ilerlememi§ avam tabaka tarafmdan her §ey 
kadere verilir. Fakat bu, gec;;mi§ zaman hadiseleri ve musibetler ic;;in-
dir, umitsizligin ve huznun ilac1d1r. Yoksa gunahlara ve gelecege dair 
degildir ki, haram zevklere girmeye ve tembellige sebep olsun. De-
mek, kader meselesi, insam imtihan ve sorumluluktan degil, kendisiyle 
ovtinmekten ve gururdan kurtarmak ic;;in iman esaslan arasma girmi§-
tir. Cuzi irade ise insanm fenahklarmm kaynag1d1r ve oyle g6rulmesi 
ic;;in iman esaslanna dahil edilmi§tir. Yoksa insanm, onu sahip oldugu 
gtizelliklerin kaynag1 bilip firavunla§mas1, kibirlenmesi ic;;in degildir. 

Evet, Kur'an'm buyurdugu gibi, insan fenahk ve gunahlanndan 
tamamen kendisi sorumludur. c;:unku gtinah1 isteyen odur. Gunah 
bir ttir tahrip oldugu ic;;in insan tek bir gunahla c;;ok §eyi y1k1p bozabi-
lir, muthi§ bir cezaya mustahak hale gelir. Bir kibritle bir evi yakmak 
gibi. .. Fakat insanm sevap ve iyilikleriyle ovunmeye hakk1 yoktur, 
onlarda pay1 pek azd1r. c;:unku iyiligi isteyen ve gerektiren, Cenab-1 
Hakk'm rahmeti; yaratan ise O'nun kudretidir. istemek, cevap ve se-
bep; hepsi Hak'tand1r. insan yalmz dua, iman, §UUr ve Allah'm nzas1 
ile onlara sahip olur. Gunah1 ya tabiab geregi ya da iradesiyle isteyen 
ise insanm nefsidir. Nas1l ki, baz1 maddeler gune§in beyaz, guzel 1§1-
gmdan karanr ve c;;urur. Siyahhk, o maddenin tabiatma aittir; fakat 
onu, ic;;inde pek c;;ok fayda saklayan ilah! bir kanunla yaratan yine 
Hak'br. Demek, sebep olan ve isteyen nefistir ki, sorumluluk onundur. 
Cenab-1 Hakk'a ait olan yaratma, var etme ise ba§ka guzel neticeleri 
ve meyveleri bulundugu ic;;in guzeldir, hay1rd1r. 

i§te §U s1rdand1r ki: $erri i§lemek §erdir, §errin yarablmas1 ise §er 
degildir. Mesela, pek c;;ok faydas1 bulunan yagmurdan zarar goren 
tembel bir adam, "Yagmur rahmet degil." diyemez. Evet, yaratmakta, 
var etmekte az bir zarar ile beraber c;;ok hay1r vard1r. Kuc;;uk bir zarar 
ytizunden pek c;;ok hayn terk etmek ise buyuk bir §er olur. Bu sebeple 

Nefs-i emmare: insam daima kotii!Uge sevk eden nefis. 
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o kuc;uk zarar, hayir hi.ikmi.ine gec;er. Cenab-1 Hakk'm yaratmasmda 
§er ve c;irkinlik yaktur, anlar kulun amellerine ve kabiliyetine aittir. 

Hem nas1l ki Allah'm takdir ettigi kader, neticeleri ve meyveleri 
itiban ile §erden ve c;irkinlikten uzakhr, yi.icedir. Aym §ekilde, sebepleri 
itiban ile de zulumden ve c;irkinlikten annmI§hr. <;unku kader hakiki 
sebeplere bakar, adildir. insanlar ise gorunii§teki sebeplere gore hu-
kiim verir; kaderin, adaletin ta kendisi olan hukmiinu takdir edemez, 
zulme du§erler. Mesela, hirs1z almad1gm halde hakim seni mahkum 
edip hapse att1. Fakat senin kimsenin bilmedigi gizli bir cinayetin var. 
i§te kader, seni a cinayetin ic;in mahkum edip adaletle hi.ikmetmi§tir. 
Hakim ise i§lemedigin bir hirs1zhktan dalay1 mahkum ettigi ic;in zul-
metmi§tir. i§te, kaderin ve Cenab-1 Hakk'm adaleti ile insanm i§ledigi 
zulum tek bir hadisede iki yonden g6ri.inuyor. Ba§ka ornekleri de bu-
na k1yasla. Demek, kader ve Cenab-1 Hakk'm yaratmas1; ba§1 ve sanu, 
as1l ve tali yonleri, sebep ve neticeleri itiban ile §erden, c;irkinlikten ve 
zulumden uzakhr, yucedir. 

Eger denilse ki: "Madem insanm ciizi iradesinin yaratma kabi-
liyeti yak ve elinde bir emr-i itibari, yani farazi bir §ey alan gayret et-
mekten ba§ka bir §ey bulunmuyar. Nasd oluyar da, Kur'an-1 Mucizii'l 
Beyan'da insan, yerlerin ve goklerin Hahk'ma kar§l asi ve du§man 
alarak tarif ediliyar? Nic;in Cenab-1 Hak insandan c;ak §ikayet ediyar, 
asi insanlara kar§l mi.imin kullanna yard1m edecegini, yard1m ic;in me-
leklerini taplayacagm1 bildiriyar ve insana c;ak onem veriyar?" 

Cevap: <;unku kiifi.ir, isyan ve gunah; tahriptir, yakluga sebeptir. 
Hakikatte var almayan farazi bir §ey c;ak buyuk tahribata, say1s1z §eyin 
yak almasma sebebiyet verebilir. Nasd ki, biiyi.ik bir geminin dumenci-
si vazifesini terk etse gemi batar ve butun murettebatm gayretleri neti-
cesiz kahr. Bullin a tahribat, bir tek vazifenin ihmalinden kaynaklamr. 
Aynen oyle de, kufi.ir ve giinah, yakluk ve tahrip cinsinden aldugu ic;in, 
cuzi irade, farazi bir §eyle anlan tahrik edip mi.ithi§ neticelere sebebiyet 
verebilir. Gerc;i kufi.ir bir fenahkhr, gunahhr fakat aym zamanda biillin 
kainah klymetsizlikle ve gayesizlikle itham etmek, har g6rmek, Cenab-1 
Hakk'm birligine deli! alan biitun varhklan yalanlamak ve O'nun biillin 
isimlerinin tecellilerini degersiz gostermek, anlarla alay etmektir. Bu 
yiizden Cenab-1 Hakk'm biillin kainat, varhklar ve isimlerinin tecellileri 
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adma kafirlerden §iddetle §ikayeti ve onlan deh§etli tehdit etmesi hik-
metin ta kendisidir. Kafirlere ebedi azab1 tam adalettir. 

Madem insan kilfur ve isyanla tahrip yoluna gider ve az bir gayretle 
pek c;ok §ey yapar. 0 halde milminler, buna kar§l Cenab-1 Hakk'm yil-
ce yard1mma c;ok muhtac;t1r. C::unki.i on kuwetli adam bir evi koruyup 
tamir ederken, haylaz bir c;ocugun o evi ate§e vermeye c;ah§mas1 kar-
§lsmda onun velisine, belki padi§ahma milracaat etmeye, yalvarmaya 
mecbur kahrlar. Aynen bunun gibi, milminler de boyle edepsiz asilere 
kar§l dayanmak ic;in Cenab-1 Hakk'm yard1mma c;ok muhtac;tir. 

K1sacas1: Eger kaderden ve insanm cilzi iradesinden bahseden 
adam, Rabbinin huzurunda bulunma §Uurunda kamil iman sahibi bir 
milmin ise kainab ve nefsini Cenab-1 Hakk'a verir, O'nun idaresin-
de bilir. 0 vakit kaderden ve cilzi iradeden bahsetmeye hakk1 olur. 
Nefsinin ve her §eyin sahibini Cenab-1 Hak bildigi ic;in cilzi iradesine 
dayanarak kulluk sorumlulugunu ilstlenir. Giinahlarmm kaynagmm 
kendisi oldugunu kabul edip Rabbinin her tilrlil kusur ve noksandan 
uzakhg1m ilan eder. Kulluk dairesinde kahp ilahi teklifi, kulluk vazifesi-
ni ilsti.ine ahr. Faziletleriyle ve i§ledigi sevaplarla gururlanmamak ic;in 
kadere bakar, 6vilnmek yerine §ilkreder. Ba§ma gelen musibetlerde 
kaderi gorilr, sabreder. 

Gafil bir adamm ise kaderden ve cilzi iradeden bahsetmeye hak-
k1 yoktur. C::unkil onun nefs-i emmaresi, gaflet ve dalaletin sevkiyle 
kainattaki her §eyi sebeplere verir, Allah'm mahm onlara payla§bnr. 
Kendisini de varhgmm sahibi zanneder. Yapbg1 giizel §eyleri kendinden 
ve sebeplerden bilir, sorumlulugu ve kusuru ise kadere atar. 0 vakit, ne-
ticede Cenab-1 Hakk'a verilmesi gereken cilzi irade ve en son bakilacak 
kader bahsi manas!Z olur. Bu, kaderin ve insamn iradesinin var olU§ hik-
metine tamamen zit ve sorumluluktan kurtulmak ic_;in nefsin bir hilesidir. 

iKiNCi BAHiS 

Alimlere has4 HN>iYE ince bir ilmi ara§tlrmadir. 
Som: Kader ile insamn cilzi iradesi nasil bir arada bulunabilir? 

4 HN>iYE Bu iltinci bahis, c;ok derin ve anla§dmas1 zor "kader s1rn" hakkmdad1r. Biitiin 
hakikat ehli alimlerce kelam ilminin inanca dair en miihim ve tart1§mah meselele-
rinden kabul edilir. Risa/e-i Nur bu meseleyi tam halletmi§tir. 
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Cevap: Yedi bak1mdan ... 
Birincisi: Kainatm intizam ve denge diliyle hikmetine, adaletine 

§ahitlik ettigi Hakim ve Adil Zat, elbette insana mukafat veya ceza 
vesilesi olacak, mahiyeti bilinmeyen bir cuzi irade vermi§tir. 0 Adil-i 
Hak!m'in pek c;:ok hikmetini bilmedigimiz gibi, insanm cuz! iradesinin 
de kaderle nas1l bir arada bulunabilecegini bilmememiz, bunlann var 
olmad1gm1 gostermez. 

ikincisi: ister istemez herkes kendinde bir irade hisseder, onun 
varhgm1 vicdanen bilir. Bir §eyin mahiyetini bilmek ayn, var oldugunu 
bilmek ayndir. Pek c;:ok §eyin varhg1 bizce apac;:1k oldugu halde, mahi-
yeti mec;:huldur. .. i§te cuzi irade de bunlar arasmda sayilabilir. Her §ey 
bizim bilgimizle smirh degildir. Bir §eyi bilmememiz, onun yokluguna 
deli! olamaz. 

Ufi.inci.isi.i: Cuz! irade, kadere zit degildir. Hatta kader, onun 
varhgm1 destekler. <;unku kader, Allah' m smirs1z ilminin bir c;:e§ididir. 
Cenab-1 Hakk'm sonsuz ilmi, irademizi de ku§atmi§hr. Oyleyse kader, 
iradeyi dogruluyor, onun varhgm1 c;:urutmuyor. 

Dordi.inci.isi.i: Kader, bir c;:e§it ilimdir. ilim ise bilinene baghdir. Bir 
§eyin nasil olacag1yla ilgilidir. Y oksa bilinen §ey, ilme bagh degildir. 
Yani ilmin kanunlan, bilineni, haric! varhg1 noktasmda idare etmek 
ic;:in esas degildir. <;unku bilinen §eyin kendisi ve haric! varhg1, iradeye 
bakar ve kudrete dayamr. Hem ezel, gec;:mi§ zaman silsilesinin bir ucu 
degildir ki, e§yanm varhgmda esas tutulup ona gore bir mecburiyet 
dli§U.nulsi.in. Aksine o; gec;:mi§i, §imdiki zamam ve gelecegi birden ku-
§atan, onlara yi.iksekten bakan bir ayna gibidir. Oyleyse mi.imkinat 
dairesi ic;:inde uzay1p giden zamanm gec;:mi§ tarafmda bir uc;: hayal edip 
ona "ezel" diyerek e§yay1 bir di.izenle o ezel ilminin sm1rlannda ve in-
sanm kendisini de onun d1§mda farz etmek, ona gore degerlendirmek 
hakikat degildir. 

Bu smm sana ac;:1lmas1 ic;:in §U misale bak: Senin elinde bir ayna ol-
dugunu varsayahm. Sag tarafm gec;:mi§, sol tarafm gelecek farz edilse, o 
ayna yalmz kapasitesi kadanm gosterebilir, iki taraf1 ancak s1rayla yan-
s1hr, c;:ogunu gosteremez. Hem ayna ne kadar a§ag1da olursa o kadar 
az gosterir, yi.iksege c;:1khkc;:a yans1tt1g1 daire geni§ler. Gitgide iki taraf1 
tamamen ve birden gosterebilir hale gelir. 0 ayna, §U vaziyetteyken 
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onda gorunen mesafelerde gen:;ekle§en hadiselerin birbirinden once 
mi soma m1, birbiriyle uyumlu mu zit m1 oldugu soylenemez. 

i§te kader, Cenab-1 Hakk'm ezeli ilmindendir ve o ezeli ilim, hadi-
sin tabiriyle, ezelden ebede kadar olmu§ ve olacak her §eyi "nazar-1 
aladan", yani en yuce makamdan, birden gorur, ku§atir. Biz ve hu-
kumlerimiz, onun d1§mda olamay1z ki, kader sadece gec;mi§i gbsteren 
bir ayna gibi olsun. 

Be§incisi: Kader, bir hadisenin sebep ve neticesiyle de ilgilidir. 
Yani, "$u netice, §U sebeple meydana gelecek." hukmunu ic;erir. Oy-
leyse, "Madem filan adamm filan vakitte olmesi mukadderdir. Kendi 
cuzi iradesiyle tufegini ate§leyen adamm ne kabahati var? Ate§ etme-
seydi diger adam yine olecekti." denilmemelidir. 

Soru: Nic;in denilmesin? 
Cevap: <.;unku kader o adamm olmesini, berikinin tufegiyle belir-

lemi§tir. Eger tufekle ate§ edilmedigini varsaysan, kaderin bu hadi-
seyle ilgili olmad1gm1 kabul etmi§ olursun. 0 zaman adamm olmesi 
hakkmda neyle hukum vereceksin? Ya Cebriye mezhebi gibi sebebin 
ve neticenin ayn birer kaderi oldugunu kabul edersin ya da Mutezile 
mezhebi gibi kaderi inkar edersin. Her iki halde de Ehl-i Sunnet ve 
Cemaat'i birak1p dalalet yoluna girmi§ olursun. 

Oyleyse biz hak ehli deriz ki: "Ttifekle ate§ edilmeseydi o adam oltir 
mtiydti, bilemeyiz." Cebriye mezhebindekiler der ki: "Ate§ edilmeseydi 
yine olurdu." Mutezile ise §6yle der: "Ate§ edilmeseydi adam olmezdi." 

Altmc1s1:5 HA$iYE Ctizi iradenin temel hususiyeti olan meyletmek, 
Maturidi mezhebince bir emr-i itibaridir, yani farazidir ve kula veri-
lebilir. Fakat E§ari mezhebi ona mevcut nazanyla baktig1 ic;in meyli 
kula isnat etmemi§tir. E§ari mezhebince o meyildeki tasarruf bir emr-i 
itibaridir. Oyleyse o meyil, o tasarruf izafidir, gbrecedir; mutlak olarak 
gorunen bir varhg1 yoktur. Emr-i itibari, bir §eyin varhg1 ic;in §art olan 
butun sebepleri gerektirmez ki, o sebeplerin var olmas1 ic;in ltizum, 
zorunluluk ve vticub meydana gelip iradeyi ortadan kaldirsm. Belki o 
emr-i itibarinin sebebi, daha ustun bir vaziyet alsa o i§ gerc;ekle§ebilir. 
Oyleyse insan iradesiyle onu o anda terk edebilir. Kur' an o anda diye-
bilir ki, "$u §erdir, yapma!" 

5 HA$iYE Gayet dikkatli alimlere has bir hakikattir. 
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Evet, eger kul kendi amellerini yaratabilseydi ve bir §ey var etme-
ye gucu olsayd1, iradesi ortadan kalkardi. <;unku kelam ilminde ve 
felsefede, j 0 kaidesince, "Bir §ey vacip olmazsa vucuda 
gelmez." gbri.i§i.i, yerle§mi§ hukumlerdendir. Yani, bir §ey var olmas1 
gereken butun sebepler bir araya geldikten sonra vucuda gelebilir. 
0 sebepler, o neticeyi zorunlu olarak gerektirir. 0 vakit ortada irade 
kalmaz. 

Soru: "T ercih bila-mureccih muhaldir", yani bir §eyde tercihi ge-
rektiren bir ustunluk olmadan tercih yapilabilir demek akil d1§1d1r. Hal-
buki insanm fiillerine, bir §eyi yapmasma veya bazen yapmamasma 
emr-i itibari diyoruz. Bu da, tercihi gerektiren bir sebep olmadan da 
bir §eyin digerlerinden ustun tutulabilmesini, tercih edilebilmesini ge-
rektirir. Bu ise kelam ilminin en onemli esaslanndan birini y1kar. 

Cevap: "Tereccuh bila-mureccih muhaldir" ,6 yani bir §eyin, 
bir sebep olmadan, tercih edilebilecek ba§ka §eylere ustun olmas1 
imkans1zd1r. T ercihi gerektiren bir sebep olmadan ustunluk mumkun 
degildir. Y oksa tercihi gerektiren bir sebep olmadan tercih yapilabilir 
demek caizdir ve bu mi.imkundur. irade bir sifathr, onun geregi ve 
vazifesi boy le bir i§i gormektir. 

Soru: Madem katli yaratan Hak'hr. Ni<;in cinayeti i§leyene katil de-
nir? 

Cevap: <;unku sarr ilmi kaidelerine gbre ism-i fail, izafi olan mas-
tardan hlretilir. Yoksa kesin olan ve o mastarla meydana gelen fiilden 
turetilmez. Mastar, yapilan i§tir; katil unvamm da cinayeti i§leyen ahr. 
Mastarm neticesi olan fiili Cenab-1 Hak yarat1r. Mesuliyeti hissettiren 
bir §ey, fiilden turetilmez. 

Yedincisi: insamn cuzl iradesi ger<;i zay1ft1r, bir emr-i itibandir, 
farazidir. Fakat Cenab-1 Hak ve Hakim-i Mutlak, insanm o zay1f, sm1rh 
iradesini kendi kulli iradesine baglam1§, bir §art-1 adi, yani basit bir §art 
yapm1§hr. Manen der ki: "Ey kulum, iradenle hangi yolu istersen seni 
o yolda gotururum. Oyleyse sorumluluk sana aittir." 

T e§bihte hata olmasm, mesela iradesiz bir <;ocugu omzuna aldm ve 
tercihinde serbest b1rak1p "Nereye istersen seni oraya goturecegim." 

6 T ereccuh ayn, tercih ayndir; <;ok fark var. 
7 Dilbilgisi, gramer. 
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dedin. <;ocuk yiiksek bir daga i;1kmak istedi, sen de onu gollirdiin. 
Sonra c;ocuk ii§iidii yahut dii§tii. Elbette "Sen istedin!" diyerek onu 
azarlayacak, iistiine de bir tokat vuracaksm. i§te Hakimlerin Hakimi 
Cenab-1 Hak, sonsuz zay1f olan kulunun iradesini kendi kiilll iradesine 
basit bir §art yapar, O'nun kiilli iradesi bu basit §arta bakar. 

Soziin Ozii: Ey insan! Sende gayet zay1f, fakat eli giinahta ve tah-
ripte gayet uzun; sevapta ve iyilikte ise gayet k1sa, smtrh bir irade var. 
0 iradenin bir eline duay1 ver ki, haytr ve iyilikler zincirinin bir meyvesi 
olan cennete yeti§sin ve bir i;ii;egi olan ebedi saadete uzansm. Diger 
eline tevbe ve istigfan ver ki, giinah ve i;irkinliklerden i;ekilsin ve o la-
netlenmi§ agacm bir meyvesi olan cehennem zakkumuna yeti§mesin. 

Demek, dua ve tevekkiil hayra kuwetli bir meyil verdigi gibi, istig-
far ve tevbe de §erre meyli keser, haddi a§maya engel olur. 

BAHiS 

Kadere, yani "her §eyin Cenab-1 Hakk'm takdiriyle" olduguna 
inanmak, imanm esaslarmdandtr. Kaderin varhgma <lair kesin deliller 
hadde hesaba gelmez. E}u iman esasm1, onun ne kadar kuwetli ve 
geni§ oldugunu basit ve ai;1k bir §ekilde, bir "mukaddime" ile goste-
recegiz. 

Mukaddime8 

Kainatta her §eyin var olmadan once ve var olduktan sonra yazild1-
gm1 9 '":"'l::? J_, l.J7.4 'ij 'ij gibi pek i;ok Kur' an ayeti ai;1ki;a 

denilen, ku'dretin §U biiyiik kitab1 da, Kur'an'm bu 
hiikmiinii diizen, denge, intizam, tasvir, her §eyi siisleme ve birbirin-
den aytrma gibi yarabh§ kanunlanyla tasdik ediyor. Evet, kainat kita-
bmm manzum kelimeleri ve vezinli ayetleri, her §eyin yaz1h olduguna 
§ahittir. 

Yarablmadan once her §eyin takdir edilmi§ ve yaz1h olduguna, bii-
tiin tohumlar, kokler, i;ekirdekler, miktarlar ve suretler birer §ahittir. 

Giri§. 
"Ya§ ve kuru hii;bir §ey yoktur ki ai;1k, apai;1k bir kitapta bulunmasm." (En'am 
suresi, 6/59) 
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Zira her tohum ve c;ekirdek, kaf nun10 tezgahmdan c;1kan latif birer ha-
zinedir ki, her birine kaderle c;izilen bir program yi.iklenmi§tir. Cenab-1 
Hakk'm kudreti, o kader programma g6re, zerreleri c;ah§tinp o tohum-
cuklarm i.isti.inde koca kudret mucizeleri bina eder. Demek, bir aga-
cm gec;irecegi bi.iti.in haller c;ekirdeginde yaz1h vaziyettedir. Fakat o 
tohumlar maddece basittir ve birbirinin aymd1r; g6ri.ini.i§te onlarda bir 
§ey yoktur. 

Hem her §eydeki muntazam miktar, kaderin varhgm1 ac;1kc;a gos-
terir. Evet, hangi canhya bakilsa, onda gayet hikmetli ve sanath bir 
kahptan c;ikmI§ gibi bir miktar, bir §ekil bulundugu gori.ili.ir. 0 can-
lmm o miktan, o sureti, o §ekli almas1 ic;in ya harika ve son derece 
girift, maddi bir kahp bulunmahd1r ya da kaderden gelen olc;i.ili.i, ilmi, 
manevi bir kahpla Ezell Kudret o sureti, o §ekli ona bic;ip giydirir. 
Mesela, §U agaca, §U hayvana dikkatle bak! Cans1z, sag1r, k6r, §U-
ursuz, birbirinin benzeri olan zerreler o canlmm bi.iyi.iyi.ip geli§mesi 
ic;in hareket eder. Meyvelerin yerini ve faydalan tamr, bilir, g6ri.ir 
gibi baz1 egri bi.igri.i sm1rlarda dururlar. Sonra ba§ka bir yerde, bi.iyi.ik 
bir gayeyi takip eder gibi yollanm degi§tirirler. Demek ki zerreler, 
kaderden gelen manevi bir miktara gore ve onun manevi emriyle 
hareket eder. 

Madem kaderin gozle gori.ilen maddi §eylerde bu kadar tecellisi 
var. Elbette varhklann giydigi suretler ve hareketleriyle zaman ic;inde 
meydana gelen haller de bir kader programma g6redir. 

Evet, bir c;ekirdekte kaderin iki tecellisi bulunur. Biri, irade ve ya-
ratih§ kanunlannm unvam olan "Kitab-1 Mi.ibin" den haber veren ve 
ona i§aret eden ac;1k tecellidir. Digeri ise Cenab-1 Hakk'm emirlerinin 
ve ilminin bir unvam olan "imam-1 Mi.ibin" den haber verip ona i§aret 
eder, nazari bir tecellidir. 

Birincisi, o c;ekirdekte sakh bulunan agacm maddi mahiyeti, halleri 
ve yap1s1d1r ki, daha sonra gozle g6ri.ilecektir. 

ikincisi ise o c;ekirdekten yaratilacak agacm alacag1 vaziyetler ve 
§ekiller ile hareketleri ve tesbihatid1r. 0 tecellide "tarihc;e-i hayat" de-
nilen ve her vakit degi§en tav1rlar, vaziyetler, §ekiller, fiiller ve o agacm 
dallan, yapraklan gibi, kadere ait intizamh birer olc;i.i bulunur. 

10 Arap<;:a :_} ("Kun": "01") emrinin harfleri. 
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Madem kaderin en hasit §eyde hoyle tecellisi var. Bu, elhette her 
§eyin, o §ey var edilmeden once yazdd1gm1 ifade eder ve az hir dik-
katle anla§ihr. 

Her §eyin, var olduktan sonra ha§mdan gec;en hallerin yazdd1gma 
delil ise Kitah-1 Muhin ve imam-1 Muhin'i haher veren, alemdeki hii-
tun meyveler ve insanlann Levh-i Mahfuz'a i§aret eden haf1zalandtr. 
Bunlar hirer §ahit, hirer emaredir. 

Evet, her hir meyvenin ve hiillin agacm kaderle helirlenmi§ hayat 
program1, onun kalhi hukmiindeki c;ekirdeginde yaz1hyor. Ba§mdan 
gec;enlerle heraher haz1 gec;mi§ zaman hadiseleri de insanm hafizasm-
da oyle hir Surette yaz1hr ki, adeta hardal tanesi kadar ktic;tik 0 haf1-
zada, kudret eli ve kader kalemiyle, amel defterinden kuc;iik hir senet, 
hesap vaktinde amellerini onunla habrlamas1 ic;in insamn eline veril-
mi§, aklmm cehine konulmu§tur. Hem insan tam tatmin diye 
bu gelip gec;ici diinya karga§asmda Kadir-i Hakim'in, iizerlerinde fani 
§eylerin suretlerini resmedip bakile§tirdigi aynalar vardir. Hem beka 
alemine bakan pek c;ok levha vardir ki, her §eyin kaydm1 tutan sonsuz 
ilim sahibi Haf1z-1 Alim, onlarda fani §eylerin manalanm yaz1yor. 

Kisacasi: Madem en basit ve en a§ag1 hayat mertebesi olan bit-
kilerin hayah, kaderin diizenine bu derece tabidir. Elhette en yuksek 
varhk derecesi olan insan hayah, butun teferruahyla, kader cetveliyle 
c;izilmi§tir ve kader kalemiyle yaz1hyor. Evet, nas1l ki yagmur damlala-
n hulutlardan haber verir, stzmblar bir su kaynagm1 gosterir, senetler 
ve ciizdanlar hiiyiik bir defterin varhgma i§aret eder... Aynen oyle 
de, canhlarda §U §ahit oldugumuz maddi diizenin, yani apac;1k kader 
tecellisinin ve manevi, hayati intizamm, yani nazari kader tecellisi-
nin s1zmtdan, damlalan, senetleri, ciizdanlan hiikmiindeki meyveler, 
spermler, tohumlar, c;ekirdekler, suretler, §ekiller; Kitab-1 Mubin deni-
len, iradenin ve yaratd1§ kanunlannm defterini ve imam-1 Mubin de-
nilen, Allah'm ilminin hir divam olan Levh-i Mahfuz'u ac;1kc;a gosterir. 

Netice: Madem her hir canlmm huyiiyiip boy atma zamanmda, 
zerrelerin egri hiigrti smirlara gidip durdugunu, yolunu degi§tirdigini 
gozumuzle goruyoruz ve o sm1rlarm sonunda hirer hikmeti, birer fay-
day1 netice veriyorlar. Ac;1kbr ki, o canlmm sureti kader kalemiyle c;izil-
mi§tir. i§te §ahit oldugumuz apac;1k kader tecellisi, o canlmm manevi 
hallerinde dahi kader kalemiyle c;izilmi§ muntazam, hikmetli, meyve 
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veren sm1rlar oldugunu gosterir. Kudret faildir, kader tezgahttr. ilahl 
kudret, 0 mana kitabmt 0 tezgah i.izerinde yazar. 

Madem maddl ve manevl kader kalemiyle belirlenmi§ meyveli 
ve hikmetli smtrlar bulundugunu kesin bir §ekilde anhyoruz. Elbette 
her bir canlmm hayah boyunca alacag1 §ekiller ve gec;:irecegi haller 
de o kader kalemiyle c;:izilmi§tir. (i.inki.i her canlmm hayah, bir di.izen 
ve olc;:i.iyle devam ediyor; o canh, suret degi§tiriyor, farkh §ekiller ah-
yor. Madem boyle bi.iti.in canhlarda kader kalemi hi.ikmeder; elbette 
alemin en mi.ikemmel meyvesi, yeryi.izi.ini.in halifesi11 ve en bi.iyi.ik 
emanetin ta§1y1c1s1 olan insanm hayat yolculugu, her §eyden c;:ok ka-
derin kanununa tabidir. 

Eger desen: Kader bizi boyle baglamt§ ve hi.irriyetimizi ortadan 
kaldtrmt§hr. Serbestligi ve rahatc;:a dola§may1 §iddetle arzulayan kalbe 
ve ruha bir agtrhk, bir s1kmh vermez mi? 

Cevap: Katiyen ve asla! S1kmh vermedigi gibi, sonsuz bir hafiflik, 
bir rahathk, reyhan kokulu ve emniyetli bir sevinc;:, bir nur verir. insan 
kadere inanmazsa, ki.ic;:i.ik bir dairede az bir serbestlik ve gec;:ici bir hi.ir-
riyet ic;:inde di.inya kadar agtr bir yi.iki.i zavalh ruhunda ta§tmaya mec-
bur kahr. (i.inki.i o, kainatm bi.iti.ini.iyle alakadard1r. Gayeleri ve istek-
leri sonsuzdur. Kudreti, iradesi ve ozgi.irli.igi.i, arzulannm milyonda bi-
rini kar§ilamaya yetmedigi ic;:in c;:ektigi manevl s1kmtmm agtrhgmm ne 
kadar deh§etli ve korkutucu oldugu anla§thr. i§te kadere iman, bi.iti.in 
o agtrhg1 kader gemisine atar, ruh ve kalbin tam bir ferahhkla serbest-
c;:e gezmesine, yi.ikselmesine imkan verir. Yalmzca nefs-i emmarenin 
smtrh ozgi.irli.igi.ini.i ortadan kaldmr, firavunlugunu, kendi kendisine 
malik oldugu zanmm ktrar, keyfince hareket etmesine engel olur. 

Kadere iman o kadar lezzetli ve saadet vericidir ki, tarif edilmez. 0 
lezzete ve saadete §U temsille yalmzca i§aret edecegiz: 

iki adam, bir padi§ahm payitahtma gider ve hayret verici §eylerin 
bulundugu hususi sarayma girerler. Onlardan biri padi§ah1 tammaz, 
zorba bir htrs1z gibi oraya yerle§mek ister. Fakat saraym ve bahc;:esinin 
gerektirdigi idare, gelir kaynaklanm saglamak, makineleri i§letmek ve 
harikulade canhlann erzakm1 vermek gibi zahmetli i§leri g6ri.ir, si.irekli 
1zdtrap c;:eker. 0 cennet gibi bahc;:e ona bir cehennem olur. 0 htrs1z, 

11 Bakara suresi, 2/30. 
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edepsiz adam her §eye am, hic;:bir §eyi idare edemez. Vaktini tasala-
narak gei;irir. Sonra da cezalandmhp hapse ahhr. 

ikinci adam ise padi§ah1 tamr, kendini onun misafiri bilir. 0 saray-
daki ve bahc;:edeki buti.in i§lerin bir kanunla gerc;:ekle§tigini, her §eyin 
bir programla, kolayca i§ledigini anlar. Zahmet ve kulfetleri padi§ahm 
kanununa btrak1p safa ile o cennet gibi bahi;enin bi.iti.in lezzetlerinden 
istifade eder. Padi§ahm merhametine ve idare kanunlannm gi.izelligi-
ne gi.ivenerek her §eyi ho§ hayahm tam bir lezzet ve saadet i<;in-
de gei;irir. i§te hadis-i §erifinin s1rnm anla. 

DORDUNCU BAHiS 

Soru: Birinci Bahis'te, kadere <lair her §eyin gi.izel ve hayirh oldu-
gunu ispat ettin. Ondan gelen §errin bile hayir, c;:irkinligin bile gi.izel 
oldugunu gosterdin. Halbuki §U di.inyadaki rnusibetler ve belalar bu 
hi.ikrni.i i;uri.ituyor. 

Cevap: Ey §efkatinin fazlahgmdan §iddetli bir elerni hisseden nefsirn 
ve arkada§trn! Bullin gi.izelliklerin ve kernalatm varhga doni.ik olrnas1 ve 
bi.ihln gi.inahlann, rnusibetlerin, kusurlann kaynagmm yokluk olrnas1; 
varhgm mutlak hayir, yoklugun ise rnutlak §er olduguna delildir. 

Madern yokluk, rnutlak §erdir. 0 halde, yoklukla neticelenen ve-
ya onu hissettiren haller de §erri ii;erir. Bu yi.izden, varhgm en parlak 
nuru olan hayat, <;e§itli vaziyetler i<;inde yuvarlamp kuvvet buluyor, 
zit hallere bi.iri.ini.ip safla§tyor ve turli.i keyfiyetler ahp istenen netice-
leri veriyor. Hayah ihsan eden Zat' m isirnlerinin nakt§lanm gi.izelce 
gosteriyor. i§te §U hakikattendir ki, canhlarm rnaruz kald1klan elem, 
rnusibet, zorluk ve bela gibi haller sayesinde hayatlannda varhk nuru 
yenilenir, yokluk karanhg1 uzakla§tp hayatlan saf hale gelir. <;unki.i 
durgunluk, si.ikCmet, si.ikut, atalet, istirahat ve tekdi.izelik, birer yokluk 

Hatta en bi.iyi.ik lezzet bile tekdi.izelik ic;:inde hic;:e iner. 
K1sacas1: Madem hayat, Cenab-1 Hakk'm gi.izel isirnlerinin nakt§-

lanm gosterir. 0 halde, hayatta insanm ba§ma gelen her §ey gi.izeldir. 
Mesela gayet zengin, pek i;ok sanatta son derece usta bir sanatkar, 
eserlerini ve k1yrnetli servetini gosterrnek ic;:in basit, rniskin bir adama 

12 "Kadere iman eden, gam ve huzunden emin olur." el-Kudai, Milsnedil'§-$ihdb 
1/187; ed-Deylemi, el-Milsned 1/113; el-Munavi, Feyzu'l-Kadir 3/187. 
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bir i.icret kar§thgmda modellik vazifesi gordi.iri.ir. Bir saatte dikip si.isle-
digi gomlegi ona giydirir, iistiinde tiirlii §ekiller verir. Her c:;e§it sanahm 
gostermek ic:;in gomlegi keser, degi§tirir, uzabp k1salttr. Acaba iicretle 
c:;ah§an o miskin adamm §U zata, "Bana zahmet veriyorsun, egilip kal-
dtrmakla, beni giizelle§tiren bu gomlegi kesip k1saltmakla giizelligimi 
bozuyorsun." demeye hakk1 var m1dir? "Merhametsizlik, insafs1zhk et-
tin." diyebilir mi? 

i§te bunun gibi, her §eyi sanath, benzersiz bir §ekilde yaratan Sani-i 
Ziilcelal, gtizel isimlerinin naki§lanm gostermek ic:;in canhlara giydirdigi 
goz, kulak, akil, kalb gibi duyu ve latifelerle siislu viicut gomlegini c:;e-
§itli haller i<:;inde c:;evirir, degi§tirir. Elemler ve musibetler, O'nun baz1 
isimlerinin tecellilerini gosteren, hikmet panlt1lan ic:;inde bir k1s1m rah-
met nurlandir. 0 rahmet nurlannda ince giizellikler vard1r. 

HATiME 

Eski Said'in asi, kendini begenmi§, gururlu, kibirli, riyakar nefsini 
susturan ve teslim olmaya mecbur eden Be§ Fikra'dir. 13 

Birinci F1kra: Madem e§ya var ve sanathd1r. Elbette bir ustas1 
vard1r. Yirmi ikinci Soz' de kesin bir §ekilde ispat edildigi gibi, eger her 
§eyin tek bir Zat'a ait oldugu kabul edilmezse, o vakit her bir §eyin 
varhgm1 ac:;1klamak, biitiin e§yanmki kadar zor ve agir olur. Eger her 
§ey tek bir Zat'a verilse, o zaman biitiin e§yamn varhgm1 izah etmek 
tek bir §ey kadar kolayla§IL 

Madem yerleri ve gokleri bir Zat yapmI§, yaratmt§hr. Elbette, o c:;ok 
hikmet sahibi ve sanatkar Zat, yerlerin ve goklerin meyvesi, neticesi ve 
gayesi olan canhlan yaratmay1 da ba§kalarma birakmayacak, hikmeti-
ni bozmayacakbr. Onlan ba§ka ellere teslim edip butun hikmetli i§leri-
ni manas1z hale getirmeyecek, onlann k1ymetini hic:;e indirmeyecek, 0 

varhklann §iikiir ve ibadetlerini ba§kasma vermeyecektir. 
ikinci Ftkra: Ey gururlu nefsim! Sen tiztim agacma benzersin. 

Kendinle oviinme! c;:unkii salk1mlanm o agaca kendisi degil, ba§kas1 
takmt§hr. 

F1kra: Sen, ey riyakar nefsim! "Dine hizmet ettim." diye 
gururlanma. 

13 F1kra: Madde, bolum, paragraf. 
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14?.LlJ\ ill hadisinin sirrmca, tertemiz ol-
ic;in belki kendini o gunahkir adam bilmelisin. Hizmetini ve 

kullugunu, sana verilen nimetlerin §likru, yarahh§mm vazifesi, geregi 
ve sende g6runen ilahi sanatm neticesi bi!! Kibir ve riyadan kurtul! 

Dordiincii F1kra: Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen, Cenab-1 
Hakk'1 bi! ve tam. C::unku butt.in varhklann hakikati, O'nun Hak ismi-
nin panlhlan, isim ve s1fatlannm tecellileridir. Maddi-manevi, cevheri-
arazi15 her bir §eyin, her bir insanm hakikati, Allah'm birer isminin 
nuruna ve hakikatine dayamr. Yoksa asils1z, onemsiz birer surettirler. 
Yirminci Soz'un sonunda bu sirdan bir parc;a bahsedilmi§tir. 

Ey nefis! Eger §U dunya hayatma arzuyla baglamr ve olumden 
kac;maya c;ah§trsan kesinlikle bi! ki, hayat zannettigin §ey yalmz ic;in-
de bulundugun dakikadir. 0 dakikadan onceki butt.in hayatm ve o 
zaman ic;indeki dunyaya ait her §ey, o dakikada olmli§tlir. 0 daki-
kadan sonraki butt.in hayatm ve onun ic;indekiler ise henuz yoktur, 
hic;tir. Demek, guvendigin maddi hayat yalmz bir dakikad1r. Hatta 
varhgm hakikatini ara§hnp bilen bir k1s1m zatlar dunya hayah ic;in, 
"Bir a§iredir, 16 belki k1sac1k bir and1r." demi§ler. i§te bu sirdandir ki, 
baz1 veli zatlar, dunyanm kendisine bakan yonuyle var olmad1gma 
hukmetmi§ler. 

Madem hakikat boyledir. Nefsin arzularma bagh olan maddi hayah 
birak! Kalb, ruh ve sirrm hayat derecesine c;1k, ne kadar geni§ bir hayat 
daireleri oldugunu gar! Senin ic;in olu olan gec;mi§ ve gelecek, o hayat 
mertebesinde canh ve mevcuttur. 

Ey nefsim! Madem oyle, sen de kalbim gibi agla, bagir ve de ki: 

Foniyim, Joni olanz istemem. Acizim, aciz olanz istemem. 
Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, ba§kas1nz istemem. 
isterim, fakat baki bir yor isterim. 

Zerreyim, fakat bir Ebedf Giine§ isterim. 
Tamamen bir hi<;;im, fakat bu mevcudat1 her §eyiyle isterim. 

14 "Muhakkak ki Allah, bu dini gilnahkar biriyle de gilc;lendirir." (Buhari, cihdd 182) 
15 Bir §eyin degi§mez ozil ve gelip gec;ici olan k1sm1. 
16 Saniye dakikanm, salise de (aslen) saniyenin 60'da biridir. Bunun onuncu seviyesi 

olan a§ire de dakikanm 60 ilzeri 9' da biridir. 
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Be§}nci Ftkra: Bu k1s1m kalbe Arapc;:a geldigi i<;in oyle yaz1ld1. 
11.:r.Si iii\ zikrindeki otuz O.<; tefekkO.r mertebesinden birine i§arettir. 
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18. )1 JL;ll_ 
17 Sadece bi.iyi.ikli.ikte degil, konuda e§i ve benzeri olmayan, ba§ka bir §ey 

kendisiyle k1yas bile edilemeyecek yegane bi.iyi.ik, Allah't1r. 
18 Allah en bi.iyi.ikti.ir. (i.inki.i 0 oyle bir Kadir, Alim, Hakim, Kerim, Rahim, Cerni! 

ve Nakka§-1 Ezeli'dir ki, ki.ill ve ci.iz olarak bu kainatm sayfalarmm ve tabakalannm 
hakikati, ki.illi ve ci.izi olarak varhk ve beka itiban ile varhklann hakikatleri ancak 
O'nun kaza ve kaderinin, di.izene koymasmm ve takdirinin ilim ve hikmetle 

O'nun ilim ve hikmet pergeliyle, sanah ve yard1m1yla tasvir ve idare edilen 
nakt§lan; O'nun sanat, itina, tezyin ve nurland1rmasmm, mucize elinin li.ituf ve 
keremle si.islemeleri; rahmet ve nimetiyle ortaya koyup kendini ta-
mtmasmm, sevdirmesinin, ikram ve li.itfunun tath O'nun co§kun rahmet, 
nimet, §efkat ve rahmetinin cemal ve kemalle yarathg1 meyveleridir. Aynalann 
faniligi ve mazharlann ak1p gitmesiyle beraber, onlarda tecelli eden ebedi gi.izellik 



YiRMi AmNcr Soz 577 

19!1.-:. , 0 , , 

baki kalarak, mevsimlerin, as1rlann ve c;aglann gec;mesiyle; gelip giden mahh1kat, 
giinler ve y11lar boyunca nimetinin devamma §ahitlik etmesiyle cemal ve kemalinin 
panltilanndan ba§ka bir §ey degildir. 
Evet, miikemmel eser, akil sahipleri ic;in miikemmel fiile, miikemmel fiil anlay1§ 
sahipleri ic;in ac;1kc;a miikemmel vasfa, miikemmel vas1f zorunlu olarak miikem-
mel icraat ve vas1flara, o da §iiphesiz kendisine yaki§an biitiin hususiyetlerle zatin 
kemaline delildir. Bu, gerc;ek ve kesindir. Evet, aynalarm faniligi ve varhklann ge-
c;ip gitmesiyle beraber tecellilerin ve feyizlerin devam etmesi; biitiin bu goriinen 
giizelliklerin, mazharlann miilkii olmad1gma en ac;1k delildir. Bu, Vacibii'l-ViicO.d 
ve Baki-i VedO.d'un giizelliginin, durmadan tazelenen ihsanlarmm en ac;1k ispahdir. 

19 Allah1m, Efendimiz Muhammed'e (aleyhissaldtii vesselam), onun al ve ashabma, ezel-
den ebede Senin ilmindeki varhklar say1smca salat ve selam et. 



ZEYL20 

Bu kuqilcilk ilavenin buyilk 6nemi var. Herkese faydalzdzr. 
insam Cenab-1 Hakk'a ula§hracak yollar pek ve butun hak 

yollar Kur'an'dan ahnmi§hr. Fakat onlann baz1s1 digerlerinden daha 
k1sa, daha emniyetli ve daha geni§tir. 0 yollar benim dar kav-
ray1§1mla Kur'an'dan anlad1g1m, "acz, fakr, §e.fkat ve tefekkur" 
yoludur. 

Evet, acz de a§k gibi, belki ondan daha emniyetli bir yoldur ki, 
kulluk vas1tas1yla insam Allah tarafmdan sevilme makamma kadar g6-
tlirur. 

Fakr, insam Cenab-1 Hakk'm Rahman ismine ula§hnr. 
a§k gibi, belki daha keskin ve daha geni§ bir yoldur ki, 

insam Rahim ismine kavu§turur. 
Tefekkur de a§k gibi, hatta daha zengin, daha parlak, daha geni§ 

bir yoldur ki, insam Allah'm Hakim ismine goturur. 
Bu yo!, "tarik-i hafi" denilen ve sessiz zikir yapilan, i§e nefisle mu-

cadeleden ba§lanan tarikatlar gibi on ad1mdan degil, "tarik-i cehri-
ye" denilen ve yuksek sesle zikir yapilan, i§e tabiat putunu kirmakla 
ba§lanan tarikatlar gibi nefsin yedi mertebesine ahlan ad1mlardan da 
degil; sadece dart mertebeden ibarettir. Tarikattan ziyade hakikattir, 
§eriatt1r. Yanh§ anla§1lmasm, aczini, faknm ve kusurunu Cenab-1 Hak 
kar§ismda gormek demektir, yoksa insanlara g6stermek degildir. 

$u k1sa yolun esas1, sunnete uymak, farzlan i§lemek ve buyuk gu-
nahlan terk etmektir. Bilhassa namaz1 tadil-i erkanla21 k1lmak ve ardm-
dan tesbihah yapmakhr. , 

Birinci mertebeye 22pl 1)) -JJ ayeti i§aret ediyor. 

20 Zeyl: i!ave 
21 Tadil-i erkan: Namaz1 buhln rukun ve esaslanrn usulunce yerine getirerek eda 

etmek. 
22 "Oyleyse nefislerinizi temize 9karmaym, kendinizi hatas1z gi:irmeyin." (Necm 

suresi, 53/32) 
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ikinci mertebeye l)}S '1) ayeti, , 
mertebeye 

ayeti, dordi.inci.i mertebeye ise 2s;;_p-j js ayeti i§aret edi-
yor. 

Bu dart mertebenin k1saca izah1 §Udur: 

Birinci mertebede: 

pt 1)) yU ayetinin i§aret ettigi gibi, nefsi temize .. 
(ilnki.i insan, yarad1h§1 geregi nefsini sever. Hatta once ve bizzat, yal-
niz onu sever, her §eyi nefsine feda eder. Nefsini ibadete lay1km1§ gibi 
metheder, ay1plardan uzak g6ri.ip temize 9kanr. Elden geldigince ku-
surlan kendine yak1§hrmaz ve kabul etmez. Nefsini taparcasma, §id-
detle savunur. Hatta f1tratma yerle§tirilmi§, Hakiki Mabud'u hamd ve 
tesbih etmesi kendisine verilmi§ donamm ve kabiliyetleri nefsi 
kullanarak .:i;J1 Jo ayetinin tehdidine muhatap olur. Sadece 
kendini g6ri.ir, kendlne gilvenir, kendini begenir. 

i§te bu mertebede nefsin as1I temizligi, onu temize 

ikinci mertebede: 

i"+' 1) JS '1 j ayetinin ders verdigi gibi, insan 
kendini unutmu§, kendinden haberi yok. Oli.imi.i bile ba§kasma yak1§-
tmr. Fanil@ ve yoklugu g6rse i.isti.ine almmaz. Zahmet ve hizmet s1ra-
smda nefsini unutmak, ilcret alma ve lezzetlerden istifade etme vaktin-
de ise kendini dil§ilnmek, §iddetle savunmak ve mi.ihim gormek 
nefs-i emmarenin geregidir. 

Nefsin bu makamdaki temizligi, annmas1, terbiyesi §U halin z1dd1y-
Ia mi.imki.indi.ir. Yani, nefsi haz ve ihtiraslarda unutrnak, oli.imde ve 
hizmette ise di.i§ilnmek. .. 

23 "Allah'1 unutup da Allah'm da kendilerine, kendilerini unutturdugu kimseler gibi 
olmaym!" (Ha§ir suresi, 59/19) 

24 "Sana gelen her iyilik Allah'tand1r. Ba§ma gelen her fenahk ise nefsindendir." 
(Nisa suresi, 4/79) 

25 "O'nun Vechi (ZatJ ve nzas1) d1§mda her §ey yok olup gitmeye mahkumdur." (Ka-
sas suresi, 28/88) 

26 "(Baksana) §U kendi heva ve heveslerini ilah edinen kimseye!" (Furkan suresi, 
25/43; Casiye suresi, 45/23) 
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mertebede: 
,.., _; 1 -"' 

27 4 ;.i1 ayetinin ders 
verdigi gibi, neffs tabiah geregi, iyiligi daima kendinden bilip ovi.ini.ir 
ve kibre girer. Bu mertebede insan, nefsinde yalmz kusuru, noksanhg1, 
aczi ve fakn g6riip bi.iti.in gi.izelliklerin ve faziletlerin kendisine Fahr-1 
Zi.ilcelal tarafmdan ihsan edilmi§ nimetler oldugunu anlar; ovi.inmek 
yerine §i.ikreder, kendini begenmek yerine hamd, eder. 

mertebede nefsin temizligi, ::; e:Gi Ji sirr1yla, kemalini 
kusurda, kudretini aczde, zenginligi fakrda bilmektir. 

Dordiincii mertebede: 

j Js ayetinin ders verdigi gibi, nefis kendini ser-
best, tek ba'§ma ve -bizzat mevcut bilir. 0 sebeple bir tiir rububiyet 
dava eder, Mabud'una kar§I di.i§manca bir isyan i<;;ine girer. 

i§te nefis, §U hakikati anlamakla bu halden kurtulur: 
Her §ey, nefsinde mana-y1 ismiyle, yani kendisine bakan yoni.iyle 

fanidir, kay1phr, sonradan olmadir, oliidi.ir. Fakat mana-y1 harfiyle, 
yani Sanatkarma, Yarahc1sma bakan yoni.iyle, Sani-i Zulcelal'in isim-
lerine ayna olmas1 ve vazifesi itiban ile §ahittir, gozle gori.ili.ir, vi.icuda 
getiricidir, mevcuttur. 

Bu makamda nefsin temizligi §6yledir: Varhkta yokluk, yoklukta 
varhk bulur. Yani kendini varhgmm sahibi bilse, kendine k1ymet verse 
kainat kadar bi.iyiik bir yokluk karanhg1 i<;;inde kahr. Kendi varhgma 
gi.ivenip Hakiki Yarahc1'y1 unutsa, ate§ bocegi gibi kendi §ahsi, zay1f 
l§tg1yla sonsuz yokluk karanhklannda ve aynhklar i<;;inde bogulur. Fa-
kat benligini ve gururu b1rak1p bizzat nefsinin hi<;; oldugunu ve aslmda 
Hakiki Yarahc1'nm bir tecelli aynas1 bulundugunu gorse bi.iti.in mev-
cudah ve sonsuz bir varhg1 kazamr. Zira bi.iti.in varhklann, isimlerinin 
cilvelerine mazhar oldugu Vacibu'l-Vucud Zat'1 bulan, her §eyi bul-
mu§tur. 

27 "Sana gelen her iyilik Allah'tand1r. Ba§ma gelen her fenahk ise nefsindendir." 
(Nisa suresi, 4/79) 

28 "Nefsini maddi ve manevi kirlerden anndiran, kurtulu§a erer." suresi, 91/9). 
29 "O'nun Vechi (Zati ve nzas1) di§mda her §ey yok olup gitrneye mahkumdur." (Ka-

sas sD.resi, 28/88) 
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HATiME30 

$u acz, fakr, §efkat ve tefekktir yolundaki dart mertebenin izah1, 
hakikatin ilmine, §eriatm hakikatine, Kur'an'm hikmetine dair yirmi 
alt! adet Soz'de yapilm1§hr. Burada yalmz bir iki noktaya k1saca i§aret 
edecegiz. 

Evet, bu yo! daha k1sadir, c:;i.inki.i dart mertebedir. Acz yolunun yol-
cusu, elini nefisten c:;ekse dogrudan dogruya Kadir-i Zi.ilcelal'e y6nelir. 
Halbuki en keskin yo! olan a§km yolcusu, nefisten elini c:;eker, mecazi 
bir sevgiliye yap1§1r. Ancak onun yoklugunu gordtikten sonra Hakiki 
Sevgili'ye gider. 

Hem bu yo! daha emniyetlidir. <:;unki.i bu yolda nefsin hakka ayk1-
n, mi.ibalagah, yalan iddialan bulunmaz. insan, nefsinde acz, fakr ve 
kusurdan ba§ka bir §ey bulamaz ki haddini a§sm. 

Hem bu yo! c:;ok daha umumidir, geni§ bir caddedir. <:;unki.i bu 
yolun yolcusu, vahdet-i vi.icud me§rebindekiler gibi, daimi huzuru ka-
zanmak ic:;in kainatI yokluga mahkum zannedip '91 y y ':f hi.ik-
mi.ine varmaya veyahut vahdet-i §Uhud ehli gibi, dalmi huzur ic:;in 
kainah mutlak bir unutu§ perdesinde hapse mahkum kabul edip :J 

'91 demeye mecbur olmuyor. Belki Kur'an onu ebedi yok-
luktaO' ve hapisten ac:;1kc:;a bag1§lad1g1 ic:;in bu yolun yolcusu da varhk-
lan kendileri hesabma hizmetten azlederek Fatir-1 Zi.ilcelal hesabma 
kullamyor. Her §eyi Cenab-1 Hakk'm gi.izel isimlerinin tecellilerine 
mazhar ve onlann aynas1 olmakla vazifeli g6ri.iyor. Varhklara mana-
y1 harfi ile, yani Yaraticilanm g6steren yi.izlerine bak1p mutlak gaflet-
ten kurtularak daima O'nun huzurunda olma §UUrunu kazamyor. Her 
§eyde Cenab-1 Hakk'a bir yo! buluyor. 

Kisacas1, varhklara kendileri hesabma, yani mana-y1 ism! ile bak-
m1yor. 

30 Sonsoz 
31 Vucud-u Vacib'e nispeten ba§ka §eylere var denilmemeli. .. Onlar varhk unvanma 

lay1k degildir. 
32 Gorunen sadece O' dur. 


