
Bu soz Uf mevk1ftan, yani duraktan olu§ur. 
Yirmi ikinci Soz'un Sekizinci Lem'asznz izah eden bir ilavedir. $u 

alemdeki varlzklarzn Cenab-1 Hakk'zn birligine §ahitlik ettikleri elli be§ 
lisandan (ki Katre Risalesi'nde onlara i§arette bulunulmu§tu) birinci 
lisanzn bir tefsiridir. Ve 1 G.:i 'J iii1 ;)l.5 j ayetinin pek i;;ok 
hakikatinden temsil sureti giydirilmi§ bir hakikattir. 

BiRiNCi MEVKIF 

Bir Ramazan gecesinde tevhidi, Allah'm birligini ifade eden §Ube-
yanm on bir ctimlesinin her birinde bir tevhid mertebesi ve mtijde 
bulundugunu ve 0 mertebelerden yalmz 34J' ':I soztindeki manay1 
herkesin anlayacag1 basit bir temsille, hayall bir mtinazara tarzmda, 

"Eger gokte ve yerde, Allah'tan ba§ka ilahlar bulunsayd1 oralann nizam1 bozulur-
du." (Enbiya suresi, 21/22) 
"Allah'tan ba§ka ilah yoktur. 0 birdir. Ortag1 yoktur. Mtilk tamamen O'nundur. 
Ezelden ebede her ttirlti hamd ve ovgti, §tiktir ve minnet O'na mahsustur ve O'na 
lay1ktir. Hayati veren de, alan da O'dur. 0, ezeli ve ebedi hayat sahibidir. Btittin 
iyilil<ler O'na aittir; 0, yap1lan her hayn kaydeder ve kar§1hgm1 verir. O'nun her §e-
ye gticti yeter ve hi<;bir §ey O'na agir gelmez. Donti§ yalmz O'nad1r." (Bkz. Tirmizi, 
deavdt 36; Nesai, mendsik 163; ibni Mace, ticdrdt 40, mendsik 84). 
Ortag1 yoktur. 
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e§yanm ha! diliyle soyledigini kelimelere dokmek suretiyle soylemi§-
tim .. Bana hizmet eden k1ymetli karde§lerimin ve mescit arkada§lan-
mm arzu ve istekleri uzerine o hayali konu§may1 yaz1yorum. ;>oyle ki: 

Her §eyi tabiata ve sebeplere verenlerin, Allah'a ortak ko§an her 
<:;e§it kafirin ve dalalet ehlinin varsayd1klan, O'na §irk ko§tuklan her 
§ey adma bir §ah1s farz edelim. 0 farazi §ah1s, alemdeki varhklardan 
birine rab olmak istiyor ve hakiki malik oldugunu iddia ediyor. 

i§te bu iddiadaki §ah1s, once en kuc:;uk varhk olan bir zerreye rast 
gelir. Onun rabbi ve hakiki sahibi oldugunu zerreye tabiat ve felsefe 
diliyle soyler. 0 zerre de hakikatin ve Rabbanl hikmetin diliyle der ki: 
"Ben say1s1z vazife goruyorum. E§siz bir sanatla yaratilm1§ her varhga 
ayn ayn girip i§liyorum. Sende bana butun o vazifeleri gordurecek ilim 
ve kudret varsa.. hem ken dim gibi had ve hesaba gelmez zerrelerle 
beraber gezip4 HA$iYE i§ g6ruyoruz; eger emsalim olan buhln o zerreleri 
de istihdam edip emrin altma alacak bir hukmun ve iktidann varsa .. 
hem kusursuz bir intizam ile bir parc:;as1 oldugum varhklara, mesela 
kandaki alyuvarlara hakiki malik olabilir ve onu idare edebilirsen; i§-
te o zaman benim rabbim oldugunu iddia et, beni Cenab-1 Hak'tan 
ba§kasma isnat et. Y oksa sus! Bana rab olamad1gm gibi mudahalede 
de bulunamazsm. <;:unku vazifelerimizde ve hareketlerimizde o kadar 
mukemmel bir intizam var ki, sonsuz bir hikmet ve ku§ahc1 bir ilim 
sahibi olmayan, bize parmak kan§hramaz. Eger kan§sa, kan§hracakhr. 
Halbuki senin gibi ruhsuz, aciz, kor ve iki eli tesaduf ve tabiat gibi iki 
k6run elinde olan bir §ah1s, hic:;bir §ekilde bize el uzatamaz." 

0 iddia sahibi §ah1s ise maddecilerin dedikleri gibi der ki: "Oyleyse 
sen kendi kendine malik ol! Neden ba§kasmm hesabma c:;ah§hgm1 soy-
luyorsun ?" Zerre ona cevaben §6yle der: "Eger gune§ gibi bir akhm, 

4 HA$iYE Evet, zerrelerden gezegenlere kadar hareket eden her §ey, Cenab-1 Hakk'm 
kendilerindeki sa.mediyetinin ve birliginin mtihriinti gosterdikleri gibi, hareketleriyle 
de gezdikleri her yeri O'nun birligi namma zapt ederler. Oranm, kendi maliklerinin 
mtilktine dahil oldugunu ilan ederler. Hareket etmeyen varhklar ise bitkilerden sa-
bit y1ld1zlara kadar birer vahdaniyet muhru hukmundedir ki, bulunduklan mekanm 
Ytice Yarahcilannm bir mektubu oldugunu gbsterirler. Demek ki, her bir bitki, her 
bir meyve birer vahdaniyet ve vahdet mtihrtidtir; mekanlannm ve vatanlarmm, 
vahdet namma Yarahcilannm bir mektubu oldugunu gbsterirler. Kisacas1: Her bir 
§ey, hareketiyle btittin e§yay1 Cenab-1 Hakk'm birligi namma zapt eder. Demek ki, 
btittin yild1zlan elinde tutamayan, bir tek zerreye rab olamaz. 
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onun 1§1g1 gibi engin bir ilmim, s1cakhg1 gibi geni§ bir kudretim, l§lgm-
daki yedi renk gibi ku§atlc1 duygulanm ve gezdigim her yere, i§ledigim 
her varhga bakan birer yi.izi.im, birer gozi.im bulunsayd1 ve her §eye 
sozi.im ge<:;seydi, belki senin gibi ahmakhk yap1p kendi kendime malik 
oldugumu iddia ederdim. Haydi defol git, sen bende i§ bulamazsm!" 

i§te Allah'a ortak ko§anlarm vekili, zerreden i.imidini kesince alyu-
varlardan medet umarak kandaki alyuvarlardan birine rast gelir. Ona 
sebepler adma, tabiat ve felsefe diliyle der ki: "Ben senin rabbin ve 
malikinim." 0 alyuvar, yani yuvarlak kirm1z1 varhk, ona hakikatin ve 
ilahi hikmetin diliyle §6yle cevap verir: 

"Ben yalmz degilim. Eger mi.ihri.imi.iz, memuriyetimiz ve di.izenimiz 
aym olan kan ordusundaki bi.iti.in benzerlerime sahip olabilirsen ve 
gezdigimiz, tam bir hikmetle <:;ah§tinld1g1m1z bi.iti.in beden hi.icreleri-
ne hi.ikmedecek ince bir hikmetin ve bi.iyi.ik bir kudretin varsa gos-
ter. Eger gosterebilirsen belki iddianda bir mana bulunabilir. Halbuki 
senin gibi bir sersem, elindeki sagir tabiat ve kor kuvvetle, degil bize 
sahip olmak, zerre kadar bile kan§amaz. <;unki.i bizdeki di.izen o kadar 
mi.ikemmeldir ki, ancak her §eyi goren, i§iten, bilen ve yapan bir Zat 
bize hi.ikmedebilir. Oyleyse sus! Vazifem o kadar mi.ihim ve i<:;inde 
bulundugum di.izen o kadar kusursuz ki, senin boyle karmakan§Ik soz-
lerine cevap vermeye vaktim yok." Ve onu kovar. 

Soma o iddiac1 §ah1s alyuvan kandiramad1g1 i<:;in gider, bedendeki 
hi.icre denilen odac1ga rast gelir. Felsefe ve tabiat diliyle ona: "Zerreye 
ve alyuvarlara soz ge<:;iremedim, belki sen sozi.imi.i dinlersin. <;unki.i 
sen gayet kii<:;iik bir menzil gibi birka<:; §eyden yapilmi§sm. Oyleyse 
ben seni yapabilirim. Sen benim eserim ve hakiki mi.ilki.im ol." der. 
Hi.icre ona cevaben, hikmet ve hakikat diliyle der ki: 

"Ben ger<:;i kii<:;iici.ik bir §eyim. Fakat pek bi.iyi.ik vazifelerim, pek 
ince mi.inasebetlerim ve hem bedenin her hi.icresiyle hem de bi.iti.ini.iyle 
baglanm var. Mesela, atar ve toplardamarlara, sinir sistemine, vi.icuda 
gerekli g1dalan ay1ran, fazlasm1 d1§an atan, o g1dalan bedene dag1tip 
suret veren uzuvlara kar§I ince ve mi.ikemmel vazifelerim bulunur. Eger 
bi.iti.in bedene, bi.iti.in damarlara, sinirlere ve uzuvlara §ekil verip onla-
n di.izenleyecek, <:;ah§hracak kudretin ve ilmin varsa .. benim emsalim, 
sanat ve mahiyet bak1mmdan karde§im olan bi.iti.in beden hi.icrelerini 
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idare edecek tesirli kudretin, ku§at1c1 hikmetin varsa goster, sonra beni 
yapabilecegini iddia et! Yoksa haydi git! Alyuvarlar bana erzak getiri-
yor, akyuvarlar ise bana hucum eden hastahklara kar§l koyuyor. i§im 
var, beni me§gul etme. Hem senin gibi adz, ruhsuz, sag1r, kor bir §ah1s 
bize hic;bir §ekilde kan§amaz. <;unku bizde o kadar ince, nazik ve mu-
kemmel bir duzen5 HA:?iYE var ki; eger bize hukmeden, mutlak Hakim, 
Kadir ve Alim bir Zat olmazsa intizam1m1z bozulur, vazifelerimiz kan§ir." 

Sonra o §ah1s, hucreden de umidini keser. Bir insanm bedenine 
rast gelir. Vine kor tabiatm ve serseri felsefenin diliyle, tabiatc;1larm 

5 HAsivE Her §eyi hikmetle ve sanatla var eden Sani-i Hakim, insan bedenini gayet 
muntazam bir §ehir gibi yaratm1§tlr. Damarlarm bir k1sm1 telgraf ve telefon telleri 
vazifesi gortir. Bir k1sm1 da <;;e§melerin borulan htikmtinde, ab-1 hayat olan kanm 
dola§1mm1 saglar. Kanm ii;;inde de iki k1s1m ktirecik yaratilm1§tlr. Bir k1smma alyu-
varlar denir ki, bedenin hticrelerine erzak dag1ttr, ilahl bir kanunla onlara besin 
yeti§tirir (tticcarlar ve erzak memurlan gibi). Diger k1smma ise akyuvarlar denir ki, 
otekilere nispeten daha azdtrlar. Vazifeleri, hastahk gibi dti§manlara kar§1 vticudu 
asker gibi savunmaktir. Ne vakit mtidafaaya girseler mevlevi gibi iki donti§ hareke-
tiyle stiratli, acayip bir vaziyet ahrlar. 
Bizzat kanm ise iki umumi vazifesi var. Biri, beden hticrelerindeki tahribatJ tamir 
etmek; digeri, hticrelerin enkaz1rn toplay1p bedeni temizlemektir. Atar ve toplarda-
marlar admda iki k1s1m damardan biri temiz karn getirir, dag1tJr; temiz kanm mec-
ras1d1r. Oiger k1sm1 ise enkaz1 toplayan kirli kanm mecras1dtr, karn nefesin geldigi 
akcigere gonderir. 
Sani-i Hakim, havada da iki unsur yaratm1§tlr. Biri azot, digeri oksijendir. Oksijen, 
nefes ii;;inde kana temas ettigi vakit, karn kirleten yogun unsur olan karbonu keh-
ribar gibi kendine i;;eker. ikisi birbirine kan§Ir. Buhar olup karbon dioksit denilen 
zehirli gaz halinde bir maddeye donti§tir. Hem vticut s1cakhgm1 saglar, hem de 
karn temizler. c;unkti Sani-i Hakim, oksijen ile karbona kimya biliminde "a§k-1 
kimyevi" tabir edilen §iddetli bir mtinasebet vermi§tir. 0 iki unsur birbirine yakm 
oldugu vakit, o ilahi kanunla birle§ir. ilmen sabittir ki, birle§melerinden s1cakhk 
meydana gelir. c;unkti o birle§me, bir ttir yanmad1r. 
Bu smm hikmeti §Udur: 0 iki unsurun her birinin zerrelerinin ayn ayn hareketleri 
var. Birle§me vaktinde her iki unsurun zerreleri birbirine kan§lr. Ayrn anda hareket 
ederler. Boylece bir hareket bo§ta kahr, i;;tinkti birle§meden once iki hareketken, 
§imdi iki zerre bir oldu, her iki zerre tek zerre htikmtinde hareket etmeye ba§lad1. i§-
te diger hareket, Sani-i Hakim'in bir kanunuyla s1cakhga donti§tir. Zaten "Hareket 
ls1y1 dogurur." kaidesi, yerle§mi§ bir kanundur. Bu sirra binaen insan bedenindeki 
vticut lSISl bu kimyevi birle§meyle sagland1g1 gibi, kandaki karbon almd1g1 ii;;in kan 
da temiz olur. i§te nefes vticuda girdigi vakit, vticudun hem ab-1 hayatm1 temizli-
yor, hem hayat ate§ini tutu§turuyor. c;1ktig1 vakit ag1zda Cenab-1 Hakk'm kudret 
mucizeleri olan kelimeleri meyve veriyor. J);.ii J }.>.i 0-4 (SanatJ 
kar§1smda ak1llarm hayrete dti§ttigu Allah, her ttirlti kusur ve noksandan uzakhr, 
yticedir.) 
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dedikleri gibi: "Sen benimsin. Seni yapan benim veya sende hissem 
var." der. insan bedeni cevaben, hakikat ve hikmet lisamyla ve kendi-
sindeki intizamm ha! diliyle der ki: 

"Eger bi.illin benzerlerimi, yi.izlerindeki kudret mi.ihri.i ve yarahh§ 
imzas1 bir olan bi.iti.in insanlann bedenlerini her §eyiyle idare edecek 
kudretin ve ilmin varsa.. sudan ve havadan tut, bitki ve hayvanla-
ra kadar benim erzak1mm mahzenlerine sahip olacak bir servetin ve 
hakimiyetin varsa .. k1hflan oldugum gayet geni§ ve yi.iksek ruh, kalb, 
ak1l gibi manevi latifeleri benim gibi dar, basit bir zarfa yerle§tirerek 
kusursuz bir hikmetle vazifelendirip ibadet ettirecek sonsuz bir kudre-
tin ve hikmetin varsa goster, sonra 'Ben seni yaphm.' de. Yoksa sus! 
Hem bendeki mi.ikemmel di.izenin ve yi.izi.imdeki birlik mi.ihri.ini.in §a-
hitligiyle, benim Sani'imin gi.ici.i her §eye yeter, 0 her §eyi bilir, g6ri.ir 
ve i§itir. Senin gibi sersem bir acizin parmag1 O'nun sanatma kan§a-
maz, zerre kadar mi.idahale edemez." 

Allah' a ortak ko§anlann vekili, bedende de parmak kan§hracak yer 
bulamaz ve gider, bu kez bi.iti.in insanhga rast gelir. Kalbinden der ki: 

bu dagm1k, karmakan§Ik cemaat ic;ine, onlann iradelerine ve 
toplum hayatlanna kan§hg1 gibi, belki ben de yarahh§lanna ait hallere 
kan§abilirim, parmak kan§hracak bir yer bulurum. Ve orada bir yer 
bulunca beni kovan bedene ve beden hi.icresine de s6zi.imi.i gec;iri-
rim.'' Onun ic;in insan lliri.ine yine sagir tabiatm ve sersem felsefenin 
diliyle der ki: "Siz c;ok kan§Ik bir §ey gibi g6ri.ini.iyorsunuz. Ben sizin 
rabbiniz, malikinizim veyahut sizde bir hissem var." 0 vakit insan, hak 
ve hakikat lisamyla, hikmet ve intizamm diliyle cevap verir: 

"Eger bi.iti.in yeryi.izi.ine giydirilen ve bizimle beraber bi.illin hayvan 
ve bitkilerin yi.iz binlerce ti.iri.inden, rengarenk atk1 ve iplerden tam 
bir hikmetle dokunan ve dikilen gomlegi, yeryi.izi.ine serilen ve yi.iz 
binlerce canh ti.iri.inden dokunan, gayet nakt§h bir §ekilde yarahlan 
kilimi yapacak ve her an kusursuz bir hikmetle yenileyip tazeleyecek 
kudretin ve hikmetin varsa .. eger meyvesi oldugumuz yeryi.izi.ini.i ve 
c;ekirdegi oldugumuz alemi idare edecek ve ya§amam1z ic;in gereken 
maddeleri hikmet dengesiyle kainatm her yerinden bize g6nderecek 
ku§ahc1 bir kudretin ve hikmetin bulunuyorsa .. ve yi.izlerimizdeki kud-
ret mi.ihri.i aym olan bi.iti.in gec;mi§ ve gelecek emsalimizi yaratacak 
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iktidara sahipsen, belki ancak o zaman benim rabbim oldugunu iddia 
edebilirsin. Yoksa sus! Benim llin1mdeki karmakan§tkhga bak1p par-
mak kan§brabilecegini zannetme! c;unkii intizam1m1z mukemmeldir. 
0 karmakan§ik zannettigin haller, kudretin kader kitabma gore kusur-
suz bir diizenle <_;ogaltt1g1 nilshalardir. c;unkii bizden <;ok a§ag1 olan ve 
nezaretimiz altmda bulunan hayvan ve bitkilerin miikemmel intizam1 
g6steriyor ki, bizdeki kan§tkhklar, diizenli ve hikmetli bir llir yaz1dir. 

Hi<; miimkiin miidiir ki, bir kilimin her tarafma yayilan bir atk1 ipini 
sanatla yerle§tiren, o kilimin ustasmdan ba§kas1 olsun ... Bir meyvenin 
yarabc1s1, onun agacm1 yaratandan ba§kas1 olsun ... Cekirdegi mey-
dana getiren, o <;ekirdegin bulundugu cismin yarahc1smdan ba§kas1 
olsun ... Hem senin goziin kordur, yiiziimiizdeki kudret mucizelerini, 
mahiyetimizdeki yarahh§ harikalanm gormilyorsun. Eger gorsen an-
larsm ki: Benim Sani'im oyle bir Zat'hr ki, hi<;bir §ey O'ndan gizlene-
mez, O'na nazlanamaz, agir gelmez. Yild1zlan yaratmak O'nun i<;in 
zerreleri yaratmak kadar kolaydir. Bir bahan bir <;i<;ek kadar kolayhkla 
yarabr. 0, koca kainatm <;ekirdegini benim mahiyetime kusursuz bir 
diizenle yerle§tiren Zat't1r. Boyle bir Zat'm sanatma senin gibi bir ruh-
suz, adz, kor ve sagir parmak kan§hrabilir mi? Oyleyse sus! Defol git!" 
Ve sonra onu kovar. 

Ardmdan o iddia sahibi §ah1s gider, yeryiiziine serilmi§ o geni§ ki-
lime, zemine giydirilen gayet suslu, nak1§h gomlege sebepler adma, 
tabiat ve felsefe diliyle der ki: "Seni istedigim gibi idare edebilirim, 
sana malikim veya sende hissem var." 

0 vakit o gomlek, o hak ve hakikat adma, hikmet diliyle 
o §ahsa cevap verir: "Eger seneler ve as1rlar say1smca yeryiiziine giydi-
rilip sonra intizamla <;1kanlan, ge<_;mi§ zamamn ipine asilan ve yeniden 
giydirilecek olan, tam bir diizen i<;inde kader dairesinde programlan 
ve bi<;imleri <;izilen, tayin edilen, gelecek zamanm §eridine takilan ve 
muntazam, hikmetli, ayn ayn nak1§lan bulunan biillin o gomlekleri, 
kilimleri dokuyacak, yaratacak kudretin ve sanatm varsa .. diinyamn 
yarahh§mdan k1yamete, hatta ezelden ebede kadar uzanacak hikmetli 

6 HN>iYE 0 kilim hem canhdir hem de dtizenli bir hareket halindedir. Nak1§lar1 kusursuz 
bir hikmet ve intizamla her vakit degi§ir. Taki onu dokuyan Ustasmm isimlerinin 
c;e§itli tecellilerini ayn ayn gostersin. 
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ve kudretli iki manevi elin varsa .. bi.itii.n atk1lanmdaki bi.iti.in naki§lan 
dokuyacak, f ertleri var edecek kusursuz bir intizam ve hikmetle tamir 
edip yenileyecek iktidann ve hikmetin varsa .. hem modelimiz hi.ik-
mi.indeki, bizi giyen ve kendine pec;:e ve c;:ar§af yapan yerkureyi elinde 
tutup yaratabilirsen, i§te o zaman benim rabbim oldugunu iddia et. 
Yoksa haydi di§anya! Burada kendine yer bulamazsm. Hem bizde 
oyle bir vahdet ve ehadiyet mi.ihru var ki, bi.itun kainati idaresi altmda 
tutamayan, her §eyi her haliyle, hareketiyle birden gormeyen, say1s1z 
i§i beraber yapamayan, her yerde ham ve nazir, mekandan munezzeh 
olmayan ve sonsuz bir hikmete, ilme ve kudrete sahip bulunmayan, 
bize sahip olamaz ve mi.idahale edemez." 

Sonra o §ah1s, "Belki yerkureyi kandmp orada kendime bir yer 
bulurum." der. Gider, yine sebepler adma ve tabiatm 
diliyle der ki: "Boyle serseri gibi gezdiginden, sahipsiz oldugunu gos-
teriyorsun. Oyleyse sen benim olabilirsin." 0 vakit yerkure, hak adma 
ve hakikat diliyle, gok guri.iltusu gibi bir seda ile ona §6yle der: "Halt 
etme!.. Ben nasil serseri, sahipsiz olabilirim? Benim elbisemi ve elbise-
min ic;:indeki en ki.ic;:i.ik bir noktay1, bir ipi intizams1z m1 buldun, hikmet-
siz ve sanats1z m1 gordun ki, bana sahipsiz ve serseri diyorsun? Eger 
senelik hareketimle yakla§ik yirmi be§ bin senelik8 HAsiYE bir mesafede, 
bir senede gezdigim ve tam bir denge ve hikmetle hizmetimi, vazife-
mi gordugi.im o bi.iyuk dairenin hakiki sahibi olabilirsen .. karde§lerim 
hukmundeki benim gibi vazifeli gezegenlere ve onlarm gezdikleri bu-
tun dairelere, imam1m1z olan ve kendisine bagh bulundugumuz, rah-
metin cazibesiyle tak1h oldugumuz gune§i yaratip yerine yerle§tirecek, 
beni ve diger gezegenleri sapan ta§l gibi ona baglayacak, kusursuz bir 
intizam ve hikmetle dondurup istihdam edecek sonsuz bir hikmetin 
ve kudretin varsa bana rab oldugunu iddia et, yoksa haydi cehennem 
7 Sozun Kzsasz: Zerre, o iddia sahibini alyuvarlara havale eder. Alyuvarlar onu 

hucreye, hucre insan bedenine, insan bedeni butun latifeleriyle insan hlrune, in-
san her hlrlu canhdan dokunan yeryuzu gomlegine, yeryuzu gomlegi yerkureye, 
yerkure gune§e, gune§ ise ytld1zlara havale eder. Her biri der ki: "Git, benden 
yukandakine sahip olabilirsen sonra gel beni zapt etmeye <;;ah§. Eger onu maglup 
edemezsen beni de ele gei;;iremezsin." Demek, butun yild1zlara sozunu ge<;;ireme-
yen, bir tek zerreye bile rab oldugunu iddia edemez. 

8 HAsiYE Bir dairenin yakla§Ik yani;;ap1, yuz seksen milyon kilometre olsa, o daire yakla-
§Ik yirmi be§ bin senelik mesafe olur. 
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ol, git! Benim i§im var, vazifeme gidiyorum. Hem bizlerdeki ha§metli 
intizam, deh§etli hareketler ve hikmetli itaat g6steriyor ki, bizim Usta-
m1z, zerrelerden yild1zlara ve giine§lere kadar biitiin varhklann itaatkar 
birer asker gibi emirlerine uydugu bir Zat'tir. 0, bir agac1 meyveleriyle 
tanzim edip donattig1 gibi, gune§i de gezegenlerle kolayca duzene ko-
yan bir Haki:m-i Ziilcelal ve Hakim-i Mutlak'tir." 

0 iddiac1 §ah1s, yeryuzunde de yer bulamad1g1 ic:;in gider gune§e, 
kalbinden der ki: "Bu c:;ok biiyiik bir §eydir, belki ic:;inde bir delik bu-
lup bir yo! ac:;anm. Boylece yerkiireyi de kendime boyun egdiririm." 
Giine§e §irk adma ve §eytanla§mI§ felsefenin diliyle, Mecusilerin de-
dikleri gibi der ki: "Sen bir sultansm, kendi kendine maliksin, istedigini 
yaparsm." Giine§ ise hak adma ve hakikatin lisamyla, ilahi: hikmetin 
diliyle cevap verir: 

"Ha§a, yiiz bin defa ha§a ve kella!.. Ben itaatkar bir memurum. 
Efendimin misafirhanesine I§Ik veren bir mumum. Bir sinege, hatta 
bir sinegin kanadma dahi gerc:;ekten sahip olamam. <;unkii sinegin 
viicudunda 6yle manevi: cevherler ve g6z, kulak gibi antika sanatlar 
var ki, onlar benim diikkammda yok, iktidar dairemin d1§mdad1r." ve 
o iddiac1 §ahs1 azarlar. 

Sonra adam <loner, firavunla§mI§ felsefenin diliyle der ki: "Madem 
kendine malik degilsin, bir hizmetkarsm; 0 halde sebepler adma be-
nimsin." 0 vakit giine§, hak ve hakikat adma ve kullugunun lisamyla 
kar§ihk verir: "Ben 6yle birine ait olabilirim ki, 0 ancak emsalim biitiin 
ulvi yild1zlan yaratan, goklere kusursuz bir hikmetle yerle§tiren, tam bir 
ha§metle dondiiren ve miikemmel §ekilde siisleyen bir Zat olabilir." 

Sonra o §ah1s kalbinden §6yle der: "Y1ld1zlar hem c:;ok hem de da-
gm1k, karmakan§Ik g6riiniiyorlar. Belki onlarm i<:;inde miivekkillerim 
adma bir §ey kazamnm." ic:;lerine girer, onlara sebepler ve Allah'a 
ortak ko§tugu §eyler adma, kufiirde c;;ok ileri gitmi§ felsefenin diliyle, 
y1ld1zlara tapan kimselerin dedikleri gibi der ki: "Sizler c:;ok dagm1k 
oldugunuzdan ayn ayn hakimlerin hiikmii altmda bulunuyorsunuz." 
0 vakit butiin y1ld1zlar adma bir y1ld1z cevap verir: 

"Ne kadar sersem, akils1z, ahmak ve korsun ki, yiiziimiizdeki vah-
det ve ehadiyet miihriinii g6rmiiyor, anlam1yorsun. Bizdeki yiice, ku-
sursuz diizeni ve kullugumuzun kanunlanm bilmiyorsun. Bizi ba§1bo§ 
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zannediyorsun. Bizier oyle bir Zat'm sanati ve hizmetkarlany1z ki, 0, 
denizimiz olan gokleri, agac1m1z olan kainati ve gezip dola§hg1m1z §U 
sonsuz uzay1 idaresi altmda tutan Vahid-i Ehad' dtr. Bizier donanma 
elektrik lambalan gibi, O'nun rubO.biyetinin kemalini gosteren nurani 
§ahitler ve rububiyetinin saltanatm1 ilan eden t§tkh delilleriz. Her bir 
ki.imemiz O'nun saltanat dairesinde; ulvi, si.ifli, di.inyevi, berzaha ve 
ahirete ait bi.iti.in menzillerde saltanatmm ha§metini gosteren ve t§tk 
veren nurani hizmetkarlanz. 

Evet, her birimiz o Vahid ve Ehad Zat'm kudretinin birer mucize-
si.. yarahh§ agacmm muntazam birer meyvesi.. O'nun birliginin nur-
lu delilleri.. meleklerin birer menzili, birer binegi, birer mescidi.. yi.ice 
alemlerin birer lambas1, birer gi.ine§i.. rububiyet saltanatmm birer §a-
hidi.. uzaym birer si.isi.i, birer saray1, birer c;ic;egi.. gok denizinin nurani 
birer bahg1 ve gokyi.izi.ini.in gi.izel birer gozi.iyi.iz. 9 HA$iYE Hem hepimizde 
si.ikunet ic;inde bir sessizlik, hikmet ic;inde bir hareket, ha§met ic;inde 
bir ziynet, intizam ic;inde bir yarat!h§ gi.izelligi ve olc;i.ili.i, mi.ikemmel bir 
sanat bulundugundan; Yi.ice Sani'mizin birligini, ehadiyetini, samedi-
yetini ve cemal, celal, kemal vas1flanm bi.iti.in kainata say1s1z dille ilan 
ederiz. Boyle oldugu halde, bizim gibi son derece saf, temiz, itaatkar 
hizmetkarlan karmakan§tkhk, di.izensizlik, vazifesizlik, hatta sahipsizlik-
le itham ettiginden tokada mi.istahaksm." 

Yild1z, o iddiacmm yi.izi.ine -§eytan ta§lar gibi10 oyle bir tokat vurur 
ki, onu yild1zlar katmdan ta cehennemin dibine gonderir. Ve bera-
berindeki tabiat111 HA$iYE evham derelerine, tesadi.ifi.i yokluk kuyusuna, 
Allah'a ortak ko§tugu §eyleri imkans1zhk ve muhal karanhgma ve din 
kar§th felsefeyi a§agilann en a§ag1s1 olan "esfel-i safilin" mertebesinin 

9 HA$iYE Cenab-1 Hakk'm hayret verici sanat eserlerine bakan, onlan seyreden ve sey-
rettiren i§aretleriz. Yani gokler, say1s1z gozle yeryuzundeki ilahi sanat harikalanm 
seyreder gibi gorunuyor. Gokyuzundeki melekler gibi, y1ld1zlar da hayret verici 
§eylerin mah§eri olan yeryuzune bak1yor ve §UUr sahiplerini dikkatle baktmyorlar, 
demektir. 

10 Bkz. Mulk suresi, 67/5; Saffat suresi, 37/6-8. 
11 HA$iYE Fakat bu du§U§ten soma tabiat tevbe etti. Hakiki vazifesinin tesir ve bir §ey 

yaratmak olmad1gm1, belki kabul ve yaratmaya vesilelik oldugunu anladi. Ve ken-
disinin, ilahi kaderin bir hlr defteri -fakat degi§en bir defteri-, Rabbani kudretin 
bir c;e§it program1 ve Kadir-i Zulcelal'in bir nevi fitri §eriati ve kanunlar mecmu-
as1 oldugunu bildi. Tam bir acz ve itaat ile kulluk vazifesini takmdi. ilahi f1trat ve 
Rabbani sanat ismini aldi. 
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dibine atar. 0 yild1zla beraber butiin y1ld12lar, 0t5 ) 
12Gj · J' mukaddes fermamm okur ve "Bir sinegin gokle-
rin kandillerine, Cenab-1 Hakk'm mulkunde ve icraatmda ortaga bir 
sinek kanad1 kadar bile yer yoktur ki, bir §ey kan§abilsin." diye ilan 
ederler. 

*** 

ayetinin ezelf bagzndan bir <;;i<;;ege i§aret eden Arap<;;a k1s1mlard1r . 

.. ;j_ '.?; its- J;.. 
,,. ,,,. o ,... o ,....o )I o.Jl 

c; I\ , •\J..jl '-l..i.IJ ..L!.:.:i, . e; -r:,,.J 

Ltili 
.. ,:./ -' '. :;;_ J..dl .?2". .\_:: -r ; .) .Y.- -r--' , r 

.. iL.::i .. , ..r. ,Y..J 

.. ,: 01-1-:A. ts,,. .1.A\ l.:.>. 1- Jil'i.o '. ·\ L Jt;;. ,j' .) J . . i.:;;) • .) , .) • ,Y..J • . • .. .. ,... ,,.,. ,,.,. 

··:!- J.; .;_,j_) 
12 "Eger gokte ve yerde, Allah'tan ba§ka ilahlar bulunsayd1 oralarm nizam1 bozulur-

du." (Enbiya suresi, 21/22) 
13 "Si.ibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hak-

k1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32) 
14 Allah1m! Yaratt1gm varhk filemlerinde senin birligini pm! pm! yans1tan ve yine 

kainat sahnesinde birligini gi.iri.il gi.iri.il ilan eden Efendimiz Hazreti Muhammed'e 
(sallallilhu aleyhi ve sellem) ve bi.itiln aline, ashabma salat ve selam eyle, amin ... 

15 "i§te bak, Allah'm rahmetinin eserlerine, olmil§ topraga nasil hayat veriyor!" (Rum 
suresi, 30/50) 
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··Cf- Cf- LSL;.A _; _; 

. . .. ? _Ll J.IJ. :f 
_Ll". o'\/ 0 ' lJ ..GJ.s o '\'' lJ ..GJ.s y .r. .r. i.7" . .r r r i..r- • .f':" i 

k1smm terciimesi: 
<;;ic;ek ac;m1§ her bir agac; adeta giizelce yazilm1§ manzum bir kasi-

dedir ki, o kaside sonsuz ha§met sahibi Yuce Fabr'a ac;ik ovgiileri §ai-
rane bir ha! diliyle soyliiyor. Veyahut c;ic;ek ac;m1§ her bir agac;, bakan 
ve bakhran binlerce goziinii ac;m1§br ki, Sani-i Ziilcelal'in ne§rolup ser-
gilenen sanat harikalanna bir iki gozle degil, belki binlerce gozle bak-
sm ve dikkat sahiplerini de bakbrsm. Veyahut c;ic;ek ac;an her bir agac;, 
umumi bayram olan bahardaki hususi bayrammda, resmi gec;it gibi 
bir anda ye§illenmi§ dallanm en siislii nak1§larla bezemi§ ki, Ha§metli 
Sultan'1 ona ihsan ettigi hediyeleri, liituflan ve nuranl eserlerini seyret-
sin. Hem o agac; Cenab-1 Hakk'm sanatmm sergisi olan yeryiiziinde ve 
bahar mevsiminde, O'nun rahmetinin giizelliklerini, naki§lanm halkm 
nazanna sunsun, yarabh§ hikmetini insanhga ilan etsin. incecik dalla-
nnda ne kadar miihim hazineler ve Rahman'm ihsanlannm meyvele-
rinde ne derece miihim defineler bulundugunu gostermekle Cenab-1 
Hakk'm kusursuz kudretini bildirsin. 

16 Farsc;a k1smm terciimesi: "Haya! g6riiyor ki, bu agac;lar meleklere ceset olmwi. 
Binlerce semavi ney ile beraber. Onlarm neylerinden akil, Hayy olan Allah'm 
medih ve ovgusiinii i§itiyor. Yapraklan birer di! olup daima ya Hayy, ya Hayy 
manas1yla 'Hu Hu' zikrini c;ekiyor. Sanki her §ey beraber 'La ilahe illallah' diyor. 
Daima ya Hak deyip hayat hakk1 istiyorlar. Ba§tan ba§a ya Hayy ve Allah diyor-
lar." 

17 "Gokten bereketli bir SU indirdik." (Kaf suresi, 50/9) 
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Birinci Mevkd' a Kiic;:iik Bir Zeyl18 

_); .... ,.. / ,.. / ,.. ,,, ,.. _); 

4J Ll>G_.ij --4 
Bu ayetin bir manada tercumesi olan i.SY ' ;:.s _;k1 p 

J G cumlesinin tercumesidir. Yani ayet-i kerime dikkatleri 
g6gun ziynetli ve guzel yuzune c;eviriyor. Ta ki, insan, dikkat nazan 
ile g6kyuzunde fevkalade sukO.net ic;indeki sessizligi g6rup onun bu 
vaziyeti bir Kadir-i Mutlak'm emriyle ald1gm1 anlasm. <;unku ba§1bo§ 
olsaydilar, adeta ic; ic;e duran 0 deh§etli, say1s1z g6k cisimlerinin, 0 

gayet buyuk kllrelerin c;ok suratli hareketleriyle 6yle bir gurultu c;1kar-
malan gerekirdi ki, kainatm kulagm1 sagir ederdi. Hem bir zelzeleyle 
6yle bir kan§Ikhk olurdu ki, kainat1 dag1tird1. Yirmi mandanm yan ya-
na, aym anda hareket etmesinin ne kadar gurulhl ve kan§1khga sebep 
oldugu malum. Halbuki baz1 y1ld1zlann yerkureden bin defa daha bu-
yuk ve top gullesinden yetmi§ defa daha suratli oldugunu astronomi 
s6yluyor. i§te o g6k cisimlerinin sukO.net ic;indeki sessizliginden Sani-i 
Zulcelal'in, Kadlr-i Zulkemal'in kudretinin derecesini, yild1zlann O'na 
nasil boyun egdigini, itaat ettigini anla ... 

J ;>- Hem ayet g6kyuzundeki hikmetli hareketi g6rmeyi 
emrediyor. Evet, o gayet hayret verici ve muazzam hareketler, gayet 
ince ve geni§ bir hikmet ic;inde meydana gelir. Nasil ki bir fabrikanm 
c;arklanm ve dolaplanm hikmetle donduren bir sanatkar, fabrikanm 
buyuklugu ve duzeni derecesinde sanatm1 ve maharetini g6sterir. 

18 Zeyl: ilave 
19 gu ayeti dinle. 
20 "Hie:; ilzerlerind2ki goge bakmazlar m1? Bak1p da Bizim onu nasil saglamca bina 

edip si.isledigimizi, onda en ufak bir c:;atlak, dengesizlik olmad1gm1 dil§ilnmezler 
mi?" (Kaf suresi, 50/6) 
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Aynen oyle de, koca gune§i, gezegenlerle beraber bir fabrika gibi ku-
sursuzca i§leten ve o muthi§, buyuk kureleri sapan ta§lan ve fabrika 
i;arklan gibi gune§in etrafmda donduren bir Kadlr-i Zulcelal'in kudre-
tinin ve hikmetinin derecesi o olc;ude ac;1ga 9kar, gorunur. 

J; J; Yani gokyuzunde oyle ha§metli bir 
ve ziynetli bir tebessum var ki, Sani-i Zulcelal'in ne kadar 

muazzam bir saltanata, ne kadar guzel bir sanata sahip oldugunu 
bildirir. Donanma gunlerindeki say1s1z elektrik lambas1, sultanm 

derecesini ve medeniyet yolunda ne kadar ilerledigini 
gosterdigi gibi, koca gokler de o ha§metli, ziynetli y1ld1zlanyla Sani-i 
Zulcelal'in sanatmm mukemmelligini ve guzelligini dikkat nazarlan-
na oyle gosterir. 

iJI f r,tb?I f Hem diyor ki: Gokyuzundeki 
mahluklann intizamm1, ince oli;uler ii;inde sanatla yarahlm1§ varhk-
lann dengesini ve ahengini gor ve onlann Sani'inin nastl sonsuz bir 
kudrete ve hikmete sahip oldugunu bi!, anla. Evet, onlar, say1s1z kui;uk 
cismi veyahut hayvanlan bir vazife ii;in i;ekip i;eviren ve hususi bir 
dengeyle, her birini belli bir yola sevk eden bir Zat'm iktidar ve hikme-
tinin derecesini ve hareket eden cisimlerin O'na nastl boyun egdigini 
bildirirler. Koca goklerin o mUthi§ sonsuzlugu, say1s1z y1ld1zlan ve o 
y1ld1zlann da deh§etli buyuklukleriyle ve gayet §iddetli hareketleriyle 
beraber hudutlanm zerre kadar ve bir saniye bile a§mamalan, vazife-
lerinden dakikanm a§iresi21 kadar bile geri kalmamalan, Yuce Sani'in 
rububiyetini ne kadar ince, has bir dengeyle icra ettigini dikkat nazar-
lanna gosterir. Hem §U ayet gibi Amme suresinde ve ba§ka ayetlerde 
bildirilen, Cenab-1 Hakk'm gune§i, ay1 ve y1ld1zlan kendine boyun eg-
dirmesinin22 i§aret ettigi gibi, 

0 / ,:; ,,/"' 0 )I ; _) )I ,,,.,,,.0,,. / )I 0 ,,. )I / / '.>\.. &L 1; _ · e1;.1' 1;_ L:..,a_. 1;-: \' , ., ·-'!'"" ,<..f':"' 

Yani: Gokyuzunun ziynetli tavanma gune§ gibi l§lk ve 1s1 veren 
bir lambay1 takmak.. onu, gece-gunduz c;izgileriyle, kl§-yaz sayfala-
rmda Samed Yarahcmm birer mektubu olan eserlerini yazmas1 ic;in 
bir nur hokkas1 hukmune getirmek.. yuksek minare ve kulelerdeki 

21 Saniye dakikanm, salise de (aslen) saniyenin 60'da biridir. Bumm onuncu seviyesi 
olan a§ire de dakikanm 60 uzeri 9' da biridir. 

22 Bkz. YO.nus sO.resi, 10/5; Ra'd sO.resi, 13/2; ibrahim sO.resi, 14/33 ... 
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buyuk saatlerin parlayan akrepleri gibi, gok kubbede ay1 zamanm bu-
yuk saatine bir akrep yapmak.. birbirinden farkh hilaller suretinde her 
geceye adeta ayn bir hilal b1rakarak sonra donup onlan toplamak, 
menzillerinde tam bir dengeyle, ince bir hesapla hareket ettirmek.. 
gok kubbede parlayan, tebessum eden yild1zlarla gogun guzel yuzu-
nu yald1zlamak; elbette sonsuz bir rububiyet saltanatm1 gosterir. 
sahiplerine, O'nu bildiren muhte§em bir uluhiyetin i§aretleridir. Aki! 
sahiplerini imana ve tevhide davet eder. 

Bak kainat kitabznzn rengarenk sayfaszna 
Kudretin altzn kalemi, gar ne tasvir eylemi§. 

Kalmamz§ karanlzk bir nokta, s;:e§m-i di/23 erbabzna 
Sanki ayet/erini Huda, nurla tahrir eylemi§. 24 

Bak, ne hikmet mucizesidir, yuzu bir deli/ a/an kainat; 
Bak, ne yuce bir seyirdir feza-y1 kainat; 

Dinle de y1/d1zlann §U §irin hutbesini, 
Nurlu nagmesini hikmet, bak nas1/ beyan ey/emi§. 

Hep beraber nutka gelmi§, hak lisamyla derler: 
Bir Kadfr-i ZU/cela/'in ha§met/i saltanatzna, 

Nurlu birer deliliz, Sani'in varhgzna 
Hem vahdete hem kudrete §ahitleriz biz! 

$u zeminin yuzunu yald1zlayan 
Nazenin mucizeleri gibi melek seyramna. 

$u semanzn yeryuzune bakan, cennete dikkat eden 
Binlerce dikkatli gozleriz biz! 

Tuba-y1 hilkatten25 semavat §Ikkzna, 
Samanyolunun dallanna, 

Bir Cemfl-i Zulcela/'in hikmet eliyle tak1/m1§, 
Binlerce guzel meyveyiz biz! 

23 Kalb gozil. 
24 Tahrir eylemek: Yazmak. 
25 Yarahh§ agac1. 
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$u semavat ehline birer mescid-i seyyar, 26 

Birer heme-i devvar, 27 birer ulvf yuva, 

Birer misbah-1 nevvar, 28 birer gemi-i cebbar, 29 

Birer tayyareyiz biz! .. 

Bir Kadfr-i Zulkemal'in, bir Hakfm-i Zu/celal'in 
Birer kudret mucizesi, birer sanat ve hilkat harikasz, 

Hikmetin ve hilkatin nadir birer misali, 
Birer nur a/emiyiz biz ... 

Boyle yuz bin dille yuz bin deli/ gosteririz, 
i§ittiririz insan of an insana. 

Kor olasz dinsiz gozu, gormez a/du yi1zi1mi1zi1, 
Hem i§itmez sozumuzu, hak soy/eyen ayetleriz biz ... 

Muhrumuz bir, imzamzz bir, 
Rabbimize itaatkanz; 

T esbih eder, zikrederiz abidane. 30 

Samanyolunun buyuk halkaszna mensup meczuplanz biz ... 

26 Goklerin, Allah' a secde halindeki meleklerle dolu olduguna dair bkz. Tirmizi, zuhd 
9; ibni Mace, zuhd 19. 

27 Donen birer ev. 
28 Nurlu kandil. 
29 Bilyilk gemi. 
3° Kulluga yakt§Ir §ekilde. 



iKiNCi MEVKIF 

Bu Mevk1f'ta i.i<;: "maksat" var 

Birinci Maksat 

Allah' a §irk ko§anlann ve hak yoldan sapm1§larm, bir y1ld1zm toka-
d1yla yere serilen vekili, zerrelerden y1ld1zlara kadar hic;bir yerde §irke 
zerre kadar yer bulamad1gmdan, o iddiasmdan vazgec;ti. Fakat c:ey-
tan gibi, zihinleri Cenab-1 Hakk'm birligine dair §iiphede b1:-akmak, 
ehadiyete ve vahdete dair ii<; miihim soruyla miiminleri vesveseye 
dii§iirmek istedi. 

Birinci Soru: Dinsizligin lisarnyla diyor ki: "Ey Allah'm birligine 
inananlar! Ben kendi vekillerim adma bir §ey bulamad1m, hic;bir var-
hktan iddiam1 destekleyecek bir hisse c;ikaramad1m, davam1 ispat ede-
medim. Fakat siz, sonsuz bir kudrete sahip Vahid ve Ehad bir Zat'm 
varhgm1 ne ile ispathyorsunuz? Neden O'nun kudretine ba§ka ellerin 
kan§masm1 miimkiin gormiiyorsunuz?" 

Cevap: Yirmi lkinci Soz' de kesin bir §ekilde ispat edilmi§tir ki, 
biitiin varhklar, biitiin zerreler, biitiin y1ld1zlar; her biri Vacibii'l-
Vucud'un, Kadir-i Mutlak'm varhgmm viicubiyetine32 nurlu birer de-
lildir. Kainattaki silsilelerin her biri, O'nun birligini kesin bir §ekilde 
ispatlar. Kur'an-1 Hakim bunu say1s1z delille ispat ederken herkes ic;in 
en ac;ik delilleri daha c;ok zikreder. Mesela: 

3v.CU1 j)j _):/]1j 

... 1,\t, ..JJ\;;.I' · -:...\'' .wt.JI'. , Y .J r-::-::- , .J u-f.) .J , Y"""""' , , -

31 "De ki: 0, Allah birdir. Allah Samed'dir (her §ey O'na muhta<;, 0 ise hi<;bir §eye 
muhta<; degildir)." (ihlas sO.resi, 112/1-2) 

32 Vacip, zorunlu, varhg1 kendinden olma. 
33 "Onlara 'Gokleri ve yeri kim yaratmt§hr?' diye soracak olsan, elbette 'Allah!' diye-

ceklerdir." (Zumer sO.resi, 39/38) 
34 "O'nun varhgmm ve kudretinin delillerinden biri de: Gokleri ve yeri yaratmas1, 

lisanlanmzm ve renklerinizin farkh olmas1dir." (Rum sliresi, 30/22) 
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gibi pek <;ok ayetle Kur'an-1 Hakim, goklerin ve yerin yarabh§ml 
Cenab-1 Hakk'm birligine apac,;1k bir delil olarak gosteriyor. $uur sahi-
bi herkes goklerin ve yerin yarahh§mda Hahk-1 Ziilcelal'i tasdik etmeye 
mecburdur ki, :ti1 j)) der. 

Birinci Mevk1f'ta nas1l bir zerreden ba§lad1k, ta y1ld1zlara ve goklere 
kadar her tabakada tevhid miihriinii gosterdik. Kur'an-1 Hakim boyle 
ayetleriyle, y1ld1zlardan ve goklerden zerrelere kadar her yerde §irki 
kovar. $u hakikate i§aret ederek manen der ki: 

Elbette gokleri ve yeri boyle muntazam yaratan bir Kadir-i 
Mutlak' m, benzersiz sanatiyla yaratt1g1 dairelerinden biri olan giine§ 
sistemi, ac,;1kc,;a O'nun idaresindedir. 

Madem o Kadir-i Mutlak, giine§i gezegenleriyle beraber hiikmii 
altmda tutuyor, di.izene koyuyor, emirlerine boyun egdiriyor, idare 
ediyor.35 Elbette gi.ine§ sisteminin bir parc,;as1 olan, gi.ine§e bagh di.in-
ya da O'nun hi.ikmi.i ve idaresi altmdad1r.36 Madem di.inya hi.ikmi.i 
altmda, tedbir ve idaresindedir; o halde ac,;1kc,;a, yeryi.izi.inde yaz1lan, 
sanatla yaratilan ve yerin meyveleri, gayeleri hiikmi.inde olan varhk-
lar da O'nun rubO.biyeti ve terbiyesindedir. Madem biitiin yeryi.iziine 
serilen ve serpilen, zemini yald1zlayan, si.isleyen, her zaman tazele-
nen, gelip giden ve yeryi.izi.ini.in kendileriyle dolup bo§ald1g1 bi.iti.in 
varhklar O'nun kudret elindedir ve ilmine dahildir, adalet ve hikmeti-
nin terazisiyle olc,;i.ili.ip di.izene koyulur. Madem her varhk tiiri.i O'nun 
kudret elindedir. Elbette alemin kiic,;i.ik birer ornegi, kainattaki ti.irlerin 
bilanc,;olan ve alem kitabmm ki.ic,;iici.ik fihristleri hi.ikmiinde olan, her 
varhk tiiriini.in muntazam, mi.ikemmel, ki.i<;iik fertleri de, ac,;1kc,;a O'nun 
rubObiyet ve yaratma dairesindedir, idaresi ve terbiyesindedir. Ma-
dem her bir canh, idaresi ve terbiyesi altmdad1r. Elbette o canlmm 
viicudunu te§kil eden hi.icreler, alyuvarlar-akyuvarlar gibi ki.irecikler, 
uzuvlar ve sinirler de, a<;1k<;a O'nun ilim ve kudreti altmdad1r. Madem 
her bir hi.icre ve kandaki her bir ki.irecik O'nun emrinde, tasarrufu da-
iresindedir ve kanunlanyla hareket eder. Elbette bi.itiin bunlarm temel 
maddesi olan, hepsindeki sanath nak1§lara ve dokumalara mekik ve 

35 Bkz. Ra'd suresi, 13/2; ibrahim suresi, 14/33; Nahl suresi, 16/12; Hae suresi, 
22/18; Ankebut suresi, 29/61; Yasin suresi, 36/38. 

36 Bkz. Bakara suresi, 2/29; Hae suresi, 22/65; Zumer suresi, 39/67. 
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yay hiikmiindeki zerreler de zorunlu olarak O'nun kudret elinde ve 
ilim dairesindedir; O'nun emri, izni ve kuvvetiyle muntazaman hare-
ket eder, vazifelerini mukemmel §ekilde gorurler. 

Madem her bir zerrenin hareketi ve vazife gormesi, O'nun kanunu, 
izni ve emriyledir. Elbette simalann §ahsiligi, her insanm yiiziinde onu 
herkesten ayirt edecek bir alamet bulunmas1 ve yiizler gibi sesler ve 
diller arasmda da farklar olmas1, apa9k bir §ekilde O'nun ilim ve hik-
metiyledir. i§te en yakm ve uzak 6rnekleri zikrederek bu silsileye i§aret 
eden §U ayete bak: 

/ 1 ,,.. ,.. ,... " .i.U1 ;)1 \\ .. ,;»\rl' ... :.k' <Gd '. , , '-:?, .J r";"""';" , .J v:c _) .J , r--- iY7" , , -

0 halde deriz ki: Ey Allah' a §irk ko§anlann vekili! i§te kainat silsilesi 
kadar kuvvetli §U deliller tevhid yolunu, Allah'm birligini ispat eder ve 
bir Kadir-i Mutlak'1 gosterir. 

Madem goklerin ve yerin yaratih§I Sani ve Kadir bir Zat' 1, o Zat' m 
sonsuz kudretini ve o sonsuz kudretin nihayetsiz derecede mukemmel 
oldugunu gosterir. O'nun, elbette kendisine ortak ko§ulan §eylerden 
mutlak bir istignas1 var; yani hic;bir §ekilde ortaga, yard1mc1ya ihtiyac1 
yoktur. Boyle oldugu halde neden bu karanhk yolda gidiyorsunuz? 
Ne zorunuz var ki, o yola giriyorsunuz? Hem O'nun ortaga hie; ihtiya-
c1 bulunmamas1 ve kainattaki icraatm, sozde ortaklardan mutlak bir 
§ekilde miistagni olmas1yla beraber; uluhiyeti gibi, rububiyetinde ve 
yaratmasmda da ortaklann bulunmas1 imkans1zdir, var olmalan akla 
s1gmaz. C:unkii goklerin ve yerin Sani'indeki kudretin hem mukemmel 
hem sonsuz oldugunu ispat ettik. Eger ortag1 bulunsayd1, smirh bir 
ba§ka kudretin o sonsuz ve mukemmel kudreti maglup edip bir yer 
tutmas1, ona son vermesi ve onu manen aciz birak1p o hadsiz kudrete 
bir smir koymas1 gerekirdi. Hic;;bir mecburiyet olmadan, smirh bir §eyin 
sonsuz bir §eye, sonsuz oldugu halde nihayet vermesi ve onu smirh 
hale getirmesi gerekirdi ki, bu, muhallerin en akla s1gmaz olam ve 
imkans1zhgm en katmerlisidir. 

37 "O'nun varhgmm ve kudretinin delillerinden biri de: Gokleri ve yeri yaratmas1, 
lisanlanmzm ve renklerinizin farkh olmas1d1r. Elbette bunda, bilen ve anlayan kim-
seler it;in ibretler vard1r." (Rum suresi, 30/22) 
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Hem o sozde ortaklar, "kendilerine hi<:; ihtiya<:; bulunmayanlar" ve 
"bizzat varhg1 imkans1z olanlar" d1r. Yani onlara hie:; ihtiyac:; olmad1g1 
gibi, varhklan da ihtimal d1§1d1r. Boyle oldugu halde onlarm varhgm1 
iddia etmek temelsiz ve zorakidir. Yani aklen ve mantiken o iddiay1 
gerektirecek bir sebep olmad1g1 i<:;in manas1z sozler hukmundedir. Bu-
na usu! ilminde "tahakkuml" denir. Yani manas1z, temelsiz bir iddia-
d1r. Kelam ve usu! ilminin kaidelerindendir ki: 

38 • •tJI .:_\I 'f (.):'."'... u- (5-'; _r.:"-' / / / / J.-, 
/ / 

39 U1 -: .98 '1, v.:-::::-' l/.- '-:?/ • .J 

Yani: "Bir delilden, bir emareden dogmayan bir ihtimalin 6nemi 
yoktur. Kesin bilgiye §ilphe dti§ilrmez. Kesinle§mi§ hukmu sarsmaz." 
Mesela, aslmda Baria Denizi'nin (yani Egirdir Golu'nun) pekmez ha-
line gelmesine veyahut yaga donil§mesine imkan ve ihtimal vard1r. 
Fakat madem o imkan ve ihtimal bir emareden dogmuyor, o halde 
golun varhgma ve su olduguna dair kesin bilgimize tesir etmez, bizi 
§ilphe ve vesveseye dti§ilrmez. 

i§te, her varhga, kainatm her k6§esine sorduk: Birinci Mevk1f'ta 
gosterildigi gibi zerrelerden yild1zlara kadar ve ikinci Mevk1f'ta g6-
ruldugu gibi goklerin ve yerin yaratih§mdan insanlann simalarmdaki 
§ahsl farkhhklara kadar neye sorulduysa, hal diliyle Cenab-1 Hakk'm 
birligine §ahitlik etti ve tevhid muhrunu gosterdi. Sen de gordun ... 
Oyleyse kainattaki varhklarda, uzerine bir §irk ihtimalinin kurulacag1 
hi<:;bir emare yoktur. Demek, §irk iddias1 delilsiz, zoraki, manas1z ve 
temelsiz oldugundan o iddiada bulunmak ba§tan a§ag1 cehalettir ve 
ahmakhgm ta kendisidir. 

i§te inkarc1lann vekilinin buna kar§l diyecegi bir §ey kalm1yor. Yal-
mz diyor ki: "Kainattaki sebeplerin s1ras1, duzeni ve her §eyin bir 
sebebe bagh olmas1 Allah'm icraatmda ortaklann bulundugunun i§a-
retidir. Demek, sebeplerin hakiki tesiri vardtr ve tesirleri varsa Cenab-1 
Hakk'm icraatma ortak olabilirler." 

Cevap: Cenab-1 Hakk'm iradesinin ve hikmetinin geregi olarak ve 

38 Bkz. Mecelle s. 24; el-Milceddidi, Kavdidil'/-F1kh s. 105; Omer Nasuhi Bilmen, 
Hukuk-i islamiye ve Ist1/ahdt-1 Frkhiyye Kamusu 1/279. 

39 Bkz:: el-Milceddidi, Kavdidil'l-f1kh s. 105. 
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isimlerinin tecellilerini gostermek istemesiyle, her hadise sebeplere 
baglanmt§tlr. Her §ey, bir sebep neticesinde meydana gelir. Fakat pek 
c;;ok yerde ve farklt Soz'lerde ac;;1kc;;a ispat ettigimiz gibi, "Sebeplerde 
hakiki yaratma kabiliyeti yoktur."40 ;>imdilik yalmz §U kadanm deriz 
ki: Sebepler ic;;inde, ac;;1kc;;a en ktymetli, iradesi ve tasarruflan en geni§ 
olan, insandir. insanm da en ac;;1k iradi filleri ic;;inde en c;:ok gorunen-
leri yemek, konu§mak ve dll§llnmektir. Bu uc;; fiil de gayet muntazam, 
hayret verici, hikmetli birer silsileden olu§ur. Onlarm insanm iradesine 
birakilan k1sm1 ise ancak yuzde birdir. Mesela yemekte, beden huc-
relerinin beslenmesinden tut, neticelerinin meydana gelmesine kadar 
olan i§ler silsilesi ic;;inde insanm iradesine verilen yalmz ag1zdaki di§-
lerin degirmenini hareket ettirip yemegi c;:ignemektir. Ve konu§mak 
fiilinde yalmz havay1 harflerin c;:1k1§ yerlerinin kahplanna sokup c;;1kar-
maktir. Ag1zdaki bir tek kelime bir c;:ekirdek gibiyken, bir agac;; hukmu-
ne gec;;er. Havada milyonlarca aym kelimeyi meyve verir. Milyonlarca 
dinleyenin kulaklanna girer. i§te bu misali sumbule, insanm hayali an-
cak yeti§ebilirken iradesinin k1sac1k eli nasil yeti§sin? 

Madem sebepler ic;:inde en §erefli, aziz ve iradeye en c;:ok sahip olan 
insanm, hakiki yaratma fiilinde boyle eli baghdir. 0 halde cans1z var-
hklar, hayvanlar, ba§ka unsurlar ve tabiat nas1l hakiki tasarruf sahibi 
olabilir? 0 sebepler yalmzca birer zarftir, Cenab-1 Hakk'm benzersiz bir 
§ekilde yaratt@ varhklara birer k1hf ve Rahmani hediyelere birer tab-
lac1dirlar. Elbette bir padi§ahm hediyesinin kab1, hediyenin sanld1g1 
mendil veyahut hediyeyi getiren asker, o padi§ahm saltanatma ortak 
olamaz; onlan ortak kabul eden, sac;;malam1§ olur. Aynen oyle de, 
gbrunll§teki sebeplerin ve vas1talann Cenab-1 Hakk'm rububiyetinde 
hic;:bir §ekilde hissesi bulunamaz. Onlann, kulluk hizmetinden ba§ka 
nasipleri yoktur. 

ikinci Maksat 

Allah'a ortak ko§anlann vekili, §irk iddiasm1 hic;:bir §ekilde ispat 
edemediginden ve ispat etmekten umidi kestiginden, Allah'm birligine 
inananlarm yolunu §llphe ve kuruntularla bozmak ister. 

ikinci bir soru sorar: Ey tevhid ehli! Siz diyorsunuz ki: 

40 Bkz. Enfal suresi, 8/17; Saffat suresi, 37/96. 
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® .:1;..i iul _,;. Ji Alemin Hahk'1 birdir; Ehad'dir, birliginin 
tecellisi her bir varhkta ayn ayn goriililr; Samed'dir,42 0 hic,;bir §eye 
muhtac,; olmad@ halde her §ey O'na muhtac,;hr. Her §eyin yarahc1s1 
O'dur.43 Zatma ait ehadiyetiyle beraber dogrudan dogruya her §eyin 
dizgini ve anahtan O'nun elindedir.44 Her §eyin kaderini elinde tutar,45 

icraatmda bir i§ digerine mani olmaz.46 Bullin e§yada, biillin halleriyle 
bir anda tasarruf edebilir.47" Boyle hayret verici bir hakikate nas1l ina-
mlabilir? Bir tek Zat, say1s1z yerde say1sIZ i§i zahmetsizce nasd yapar? 

Cevap: Bu soruya gayet derin ve ince, gayet yilksek ve geni§ 
olan bir ehadiyet ve samediyet sm1yla cevap verilebilir. insanm akh 
ise o sma ancak bir temsilin diirbilnilyle bakabilir. Cenab-1 Hakk'm 
Zat'mda ve sifatlarmda e§i ve benzeri yok.48 Fakat mesel ve temsil 
yoluyla icraatma bir derece bakdabilir.49 i§te biz de maddl temsillerle o 
sma i§aret edecegiz. 

Birinci T emsil: On Altmc1 Soz' de ispat edildigi gibi: Bir zat, ay-
nalar vas1tas1yla kiilliyet kazamr. Bir tek fert iken, say1s1z yerde aym 
anda bulunan kiilll bir §ah1s hiikmilne gec,;er. Evet, nas1l ki cam ve 
su gibi maddeler cismanl §eylere ayna olur ve bir tek cismanl §ey, o 
aynalarda kiilliyet kazamr. Oyle de, nuranl §eyler ve ruhaniler ic,;in 
misal alemindeki hava ve esir gibi baz1 maddeler ayna hiikmilne ge-
c,;er, §im§ek ve hayal h1zmda birer seyahat vas1tas1 §eklini alir. Boylece 
o nuranl ve ruhani varhklar o tertemiz aynalarda, o latif menzillerde 
hayal hlZlyla gezerler. Bir anda binlerce yere girerler. Nuranl olduklan 
ic,;in ve yans1malan onlann ayms1 hiikmilnde, hususiyetlerine sahip 
bulundugu ic,;in cismani varhklann aksine, her aynada, her yerde bizzat 
41 "De ki: 0, Allah birclir. Allah sameclclir (her §ey O'na muhtai;, 0 ise hii;bir §eye 

muhta<; clegilclir.)." (ihlas suresi, 112/1-2) 
42 ihlas suresi, 112/1-2. 
43 Bkz. En'am suresi, 6/102; Ra' cl suresi, 13/16; Zilmer suresi, 39/62; Mil'min suresi, 

40/62. 
44 Bkz. Maicle suresi, 5/120; En'am suresi, 6/59; Hier suresi, 15/21; Yasin suresi, 

36/83; Zilmer suresi, 39/63; $0.ra suresi, 42/12; Millk suresi, 67/1. 
45 Bkz. HO.cl suresi, 11/56. 
46 Bkz. HO.cl suresi, 11/107; Rahman suresi, 55/29; Burlie suresi, 85/16. 
47 Bkz. Af-i imran suresi, 3/26. 
48 Bkz. $0.ra suresi, 42/11. 
49 Bkz. Nahl suresi, 16/60. 
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bulunuyor gibi hukmederler. Maddi ve yogun cismani varhklarm yan-
s1malan ve misalleri ise kendi cismani varhklannm ayms1 olmad1g1 gi-
bi, aym hususiyetlere de sahip degildir, 610. say1hr. Mesela nurani olan 
gune§, bir tek varhk iken parlak §eyler vas1tas1yla bir kulli hukmune 
gec;er. Yeryuzundeki bo.tun parlak §eylere, hatta her su damlasma ve 
cam zerrecigine onlann kabiliyetine gore aksini, birer misali gune§i 
yerle§tirir. Gune§in s1cakhg1, I§tg1, I§tgmdaki yedi renk ve zatmm bir c;e-
§it misali, her bir parlak cisimde bulunur. Farz edelim, gune§in ilmi ve 
§UUru bulunsayd1, her ayna onun bir c;e§it makam1, tahh ve iskemlesi 
hukmunde olurdu. Her §eyle bizzat temas eder, §Uur sahibi her varhk-
la aynalan vas1tas1yla, hatta gozbebegiyle, onlar birer telefonmu§ gibi 
g6r0.§ebilirdi. Bir i§ digerine mani olmazd1. Bir g6r0.§me, otekine set 
c;ekmezdi. Boylece g(ine§ her yerde bulunmakla beraber hic;bir yerde 
bulunmazd1. 

Acaba bir Zat'm bin bir isminden yalmz Nur isminin maddi, kuc;uk 
ve cans1z bir aynas1 hukmundeki gune§ boyle bir tek varhk olmasma 
ragmen say1s1z yerde kulli i§lere mazhar ise, 0 Zat-1 Zulcelal, ehadiye-
tiyle beraber sonsuz i§leri bir anda yapamaz m1? 

ikinci Temsil: Kainat bir agac; hukmunde oldugu ic;in her bir agac; 
da kainatm hakikatlerine misal olabilir. i§te biz de odam1zm onundeki 
§U muhte§em, muazzam c;mar agacm1 kainatm kuc;uk bir misali kabul 
edip kainattaki ehadiyet cilvesini onunla gosterecegiz. $6yle ki: 

$u agacm en az on bin meyvesi var. Her bir meyvede en az yuzer 
tane kanath c;ekirdek bulunur. BO.tun bu on bin meyve ve bir milyon 
c;ekirdek, bir anda, beraber, bir sanata ve yaratma fiiline mazhard1r. 
Halbuki §U agacm as1l c;ekirdeginde, kokunde ve govdesinde cuz' i ve 
belirli maddi ve hayat dugumu tabir edilen; Cenab-1 Hakk'm iradesi-
nin bir cilvesi ve Rabbani emrin bir c;ekirdegi bulunur. Agacm merkezi 
yarahh§ kanunlannm merkezi her dalm ba§mda, her bir meyvenin 
ic;inde, her bir c;ekirdegin yamndadir ki, hic;birinin bir §eyi eksik kal-
madan, bir §ey digerine mani olmadan her i§ o kanunlarla yap1hr. Ve 
o bir tek irade tecellisi ve emri kanun l§lk, s1cakhk, hava gibi dag1hp 
gitmez. <:;unku gittigi yerlerle arasmdaki uzun mesafelerde ve c;e§itli 
varhklarda hic;bir iz birakmaz, hic;bir eseri g6rulmez. Eger yayilsayd1, 
izi ve eseri gorulurdu. Halbuki bizzat, bolunmeden ve yayilmadan her 
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birinde bulunur. 0 kulll i§ler, tecellisinin her varhkta ayn ayn gorul-
mesine ve mahiyetine zit degildir. Hatta denilebilir ki, o irade tecellisi, 
o emr! kanun, o hayat dugumu hem her birinin ic;inde bulunur hem 
de hic;bir yerde bulunmaz. Adeta o emri kanunun §U muhte§em agac;-
ta meyveler ve c;ekirdekler say1smca birer gozu, kulag1 vard1r. Belki 
agacm her bir k1sm1 o kanunun birer merkezi hukmundedir ki, uzun 
vas1talan perde olup bir mani te§kil etmez, hatta telefon telleri gibi onu 
agacm dallanna kolayca ula§hnp yakmla§hnrlar. 0 kanuna gore en 
uzak, en yakm gibidir. 

Madem ac;1kc;a goruldugu uzere, o Ehad ve Samed Zat'm irade gibi 
bir s1fatmm bir tek kuc;uk cilvesi, milyonlarca yerde milyonlarca i§e 
vas1tas1z sebep oluyor. Elbette Zat-1 Zulcelal'in, kudret ve iradesinin 
tecellisiyle yarahh§ agacmm butun k1s1m ve zerrelerini idare ettigine 
gozle gormli§ gibi inanmak gerekir. 

On Altmc1 Soz' de ispat ve izah edildigi gibi deriz ki, madem gune§ 
gibi aciz ve itaatkar mahluklar, ruhaniler gibi madde ile kay1th yan 
nurani varhklar, §U c;mar agacmm manevi nuru ve ruhu hukmundeki 
hayat dugumu ve tasarruf merkezi olan emri kanunlar ve irade te-
cellileri; nuraniyet sm1yla bir yerde iken ve bir tek §ey olduklan hal-
de, pek c;ok yerde bulunabilir ve -ac;1kc;a goruldugu uzere- pek c;ok 
i§i yapabilirler. .. Madde ile kay1th basit birer varhk olduklan halde, 
mutlak bir kulli hukmunu ahrlar. .. Ve bir anda smirh bir irade ile pek 
c;ok farkh i§i -ac;1kc;a- yerine getirirler. .. Sen de bunu goruyorsun ve 
inkar edemezsin. 

Acaba maddeden annmI§ ve yuce.. kaydm sm1rlanndan ve 
maddiligin, yogunlugun karanhgmdan munezzeh ve temiz .. bu tun §U 
nurlar ve nurani varhklar O'nun mukaddes isimlerinin kesif birer golge-
si olan .. butun varhk, hayat, ruhlar alemi, berzah alemi ve misal alemi 
guzelligine yan §effaf bir ayna olan .. s1fatlan ku§at1c1 ve icraati kulll olan 
bir tek Zat-1 Akdes'in her §eyi ic;ine alan iradesiyle, mutlak kudretiyle ve 
engin ilmiyle ac;iga c;1kan s1fat ve fiillerindeki, her varhkta tecelli eden 
ehadiyetinden hangi §ey saklanabilir?50 Hangi i§ O'na agir gelebilir?51 

50 Bkz. Bakara suresi, 2/284; Al-i imran suresi, 3/29, 118; ibrahim suresi, 14/38; 
Nern! suresi, 27/25; Ahzab suresi, 32/37, 54; Fussilet suresi, 41/40; Mumtahine 
suresi, 60/1; Hakka sO.resi, 69/18. 

51 Bkz. Bakara suresi, 2/255. 
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Neresi O'ndan gizlenebilir?52 Hangi fert O'ndan uzak kalabilir?53 Kim 
kulliyet kazanmadan O'na yakla§abilir?54 Bir §ey O'ndan saklanabilir 
mi?55 O'nun icraatmda bir i§, digerine mani olur mu?56 Bir yer O'nun 
huzurundan uzak kahr mi?57 ibni Abbas'm (radiyallahu anh) dedigi gibi, 
O'nun "her bir varhga bakan manevl birer gozu ve onlan i§iten manevl 
birer kulagi" bulunmaz mt? Varhk silsilesi O'nun emir ve kanunlarmm 
suratli akt§ma birer tel, birer damar hukmune gec;mez mi? Maniler, en-
geller O'nun tasarrufuna vesile ve vastta olmaz mt? Sebepler ve vastta-
lar strf gorunti§te birer perde degil midir? 0, hi<_;bir yerde bulunmadtgt 
halde her yerde bulunmaz mt? Bir yere ve mekana muhta<_; olur mu? 
Hi<; uzakltk, kti<_;tikluk ve varhk tabakalannm perdeleri O'nun yakm-
hgma, idaresine ve gormesine mani olabilir mi? Hem madd!, mum-
kun, kesif, saytca c;ok, kaytth, smirh varhklarm vastflan ve maddenin, 
imkanm, yogunlugun, <_;oklugun, kaytt altmda bulunmanm ve smirhh-
gm hususiyetleri, gerekleri olan ba§kala§ma, yenilenme, yer tutma ve 
bolunme gibi 6zellikler; maddeden annmt§, Vacibu'l-Vucud, Nurlarm 
Nuru, Vahid ve Ehad, kayttlardan ve smtrlardan munezzeh, kusurdan 
uzak ve noksandan yuce Zat-t Akdes'e yeti§ebilir mi? Acz O'na hi<; ya-
kt§tr mt? Kusur hi<; O'nun izzetinin etegine yakla§abilir mi? 

ikinci Maksat' m Hatimesi58 

Bir zaman ehadiyete <lair tefekkur ederken odamm yanmdaki <_;mar 
agacmm meyvelerine bakttm: Arap<_;a bir tefekkur silsilesi kalbime geldi. 
Nasti geldiyse 6yle, Arap<_;a olarak yaztp soma ktsa bir mealini soyleye-
cegim: 

,, , 1Ji' ,,: _r. / J . / '-'...: y- / / )_) . 3 J ('"-"-' 

52 Bkz. AI-i imran sO.resi, 3/5; ibrahim sO.resi, 14/38. 
53 Bkz. Bakara sO.resi, 2/115, 148, 186; Nisa sO.resi, 4/78; HO.d sO.resi, 11/61; Sebe 

suresi, 34/50; Vak1a suresi, 56/85; Hadid suresi, 57/4; Miicadele suresi, 58/7. 
54 Bkz. Mutaffifin sO.resi, 83/21. 
55 Bkz. AI-i imran sO.resi, 3/5; ibrahim sO.resi, 14/48. 
56 Bkz. Bakara suresi, 2/253; Al-i imran suresi, 3/27; Hud suresi, 11/107; ibrahim 

sO.resi, 14/27; Enbiya sO.resi, 21/23; Hae sO.resi, 22/14, 18; Burlie suresi, 85/16. 
57 Bkz. Bakara suresi, 2/115, 148, 255; AI-i imran suresi, 3/26, 129; Nisa sO.resi, 4/78; 

Maide sO.resi, 5/17-18; Fattr sO.resi, 35/13; Hadid sO.resi, 57/4; Miicadele sO.resi, 
58/7. 

58 Sonsoz 
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Bu Arapr;;a f1kranzn ba§l §Udur: 
,' :, .v' _ll , ,, : , Ji'> r , ,j , , , , , , , j .. , l.r" . 
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i§te bu Arapr;;a tefekkuriln kzsa bir meali: 
Bullin meyveler ve i<:;lerindeki tohumcuklar, Rabbanl hikmetin birer 

mucizesi.. ilahl sanatm birer harikast, rahmetin birer hediyesi.. Cenab-1 
Hakk'm birliginin birer maddl delili.. ahiretteki ilahl lutuflarm birer muj-
decisi.. O'nun kudretinin ku§attc1hgma ve ilminin enginligine dosdogru 
birer §ahit olduklan gibi, kesret aleminin her tarafmda ve §U aga<:; gibi 
<:;ogalmt§ bir <:;e§it ku<:;uk alemin etrafmda O'nun birliginin aynalandtr. 
Bakt§lan kesretten vahdete, yani insam Yarat1c1smdan uzakla§ttran sa-
y1s1z varhklann bulundugu alemden O'nun birligine <:;evirirler. Her biri 
hal diliyle der ki: "Dal budak salmt§ §U koca agacm i<:;inde dagtlma, 
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bogulma! 0 agac; her §eyiyle bizdedir. Onun kesreti, vahdetimize 
dahildir." Hatta her meyvenin kalbi hukmundeki her bir c;ekirdek de 
Allah' m birligine maddi birer ayna oldugu gibi, gizli, kalben yaphg1 zi-
kirle koca agacm ac;iktan zikrettigi butun isimleri zikreder, okur. 

Hem o meyve ve tohumlar vahdetin aynas1 olduklan gibi, kaderin 
ve kudretin gorunen, cisme burunmli§ i§aretleridir. Kader ve kudret 
o kelimelerle manen §6yle der: "Nasti ki §U agacm say1s1z dah buda-
g1 bir tek c;ekirdekten gelir ve §U agacm sanatkannm yaratmasmdaki, 
suret vermesindeki birligi gosterir. Sonra o agac;, dal ve budak sala-
rak boy ahp butun hakikatini bir meyvede toplar. Butun manasm1 bir 
c;ekirdege yerle§tirir. Onunla Hahk-1 Zulcelal'inin yaratmasmdaki ve 
idaresindeki hikmeti gosterir. Aynen oyle de, §U kainat agac1, varhgm1 
bir vahdet kaynagmdan ahr, onunla idare edilir. Ve kainatm meyvesi 
olan insan, §U say1s1z varhklar ic;inde Yarahc1smm birligini gosterdigi 
gibi, kalbi de iman gozuyle c;okluk ic;inde birlik s1rnm gorur." 

Hem o meyveler ve tohumlar, Rabbani hikmetin ince i§aretleridir. 
Hikmet, onlarla §UUr sahiplerine §U manay1 ifade ediyor: "Nast! ki, 
§U agaca bakan kulli nazar ve idare, geni§ligi ve umumiyetiyle bir tek 
meyveye bakar. <;unku o meyve, agacm kuc;uk bir misalidir. Hem o 
agacm varhk sebebi o meyvedir. Hem o kulli nazar ve umumi idare, 
bir meyvenin ic;indeki her bir c;ekirdege de bakar. <;unku c;ekirdek, 
agacm butun manasm1, programm1 ta§tyor. Demek, agac1 idare eden, 
c;ekip c;eviren Zat, o idare ile alakah butun isimleriyle, agacm varhgmm 
ve yarahh§mm gayesi olan her bir meyveye bakar. Hem §U koca agac;, 
o kuc;uk meyveler ic;in bazen budamr, tazelenmesi ic;in baz1 dallan ke-
silir. Daha guzel, kahc1 meyveler vermesi ic;in a§ilamr. Aynen oyle de, 
§U kainat agacmm varhgmm ve yaratlh§mm gayesi, o agacm meyvesi 
olan insand1r. Ve o meyvenin c;ekirdegi olan insanm kalbi, kainatm 
YaratJc1smm en nurlu, en ku§ahc1 aynas1d1r. i§te bu hikmettendir ki, 
insan gibi ki.ic;uci.ik bir varhk, ha§r i.i ne§r gibi muazzam inkilaplara 
vesile olmu§tur. Hem kainatm y1ktlmasma ve degi§tirilmesine sebeptir. 
Onun buyuk bir mahkemede hesap vermesi ic;in dunya kap1s1 kapamp 
ahiret kap1s1 ac;1hr." 

Madem ha§ir bahsi gec;ti. Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm ha§rin is-
patma dair beyanlarmdaki ac;1khk ve tathhkla beraber heybeti ve 
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ifade kuvvetini g6steren bir hakikat nuktesini s6ylemenin yeri geldi. 
.$6yle ki: 

Bu tef ekkurun neticesi §Unu gosteriyor: 
insanm hesap verecegi bir mahkemenin kurulmas1 ve ebedl saa-

deti kazanmas1 ic;;in gerekirse blitun kainah tahrip edecek ve yeniden 
diriltecek bir kudret g6runuyor ve vardir. Fakat olumden sonra diri-
li§in mertebeleri var. Bir klsmma iman farzdir, onlan bilmek §arthr. 
Diger klsm1, ruhen ve fikren ilerlemenin derecelerine gore gorunur 
ve bilinmesi gerekir. Kur'an-1 Hakim, en basit ve kolay olan merte-
beyi kesin ve kuvvetli bir §ekilde ispat etmek ic;;in en geni§ ve en bu-
yuk ha§ir dairesini ac;;acak bir kudreti gosteriyor. i§te herkese imanm 
laz1m oldugu ha§ir mertebesi §Udur: insanlar 6ldukten sonra ruhlan 
ba§ka makamlara gider, cesetleri c;;urur. Fakat insanm cesedinden bir 
c;;ekirdek, bir tohum hukmundeki "acbuzzeneb" tabir edilen kuyruk 
sokumu kemigi, kuc;;uk bir kls1m olarak baki kahr. Cenab-1 Hak ha-
§irde insan bedenini ondan diriltir ve ruhunu o bedene gonderir. 59 

i§te bu mertebe o kadar ac;;1ktir ki, her baharda milyonlarca 6rnegi 
goruluyor. 

i§te bazen §U mertebeyi ispatlamak ic;;in Kur' an ayetleri 6yle bir 
daireyi g6sterir ki, buhln zerreleri yeniden diriltecek bir kudretin tasar-
ruflarma i§aret eder.60 Bazen de butun mah!O.kati fani aleme gonderip 
geri getirecek bir kudretin ve hikmetin eserlerini bildirir. 61 Bazen, ytl-
d1zlan dag1hp g6kleri parc;;alayabilecek bir kudret ve hikmetin tasar-
ruflanm ve eserlerini gosterir. 62 Bazen, butun canhlan 6ldurup birden 
bir seda ile yeniden diriltecek bir kudret ve hikmetin tasarruf ve te-
cellilerine i§aret eder.63 Bazen, butun yeryuzundeki canhlan ayn ayn 
59 Bkz. Buhari, tefsfru sure (39) 3; Muslim, fiten 141-143; Ebu Davud, sunnet 22; 

Nesai, cenaiz 117; ibni Mace, zuhd 32; Muvatta, cendiz 48; Ahmed ibni Hanbel, 
e/-Musned 2/322. 

60 Bkz. En'am suresi, 6/38; Fussilet suresi, 41/39; Ahkaf suresi, 46/33; Kaf suresi, 
50/41-44. 

61 Bkz. Yunus suresi, 10/3-6; Hier suresi, 15/23; Taha suresi, 20/55; Enbiya suresi, 
21/103-104; Hae suresi, 22/5/7; Mi.i'minun suresi, 33/78-80; Mti'min suresi, 
40/67-68; Duhan suresi, 44/37-40; Kaf suresi, 50/43-44; Necm suresi, 53/44; 
Hadid suresi, 57/1-2. 

62 Bkz. Sebe suresi, 34/9; Rahman sliresi, 55/37; Hakka suresi, 69/16; Mi.izzemmil 
suresi, 73/18; Mi.irselat suresi, 77/1-19; Tekvir suresi, 81/1-13. 

63 Bkz. Kehf suresi, 18/99; Nern! suresi, 27/87-88; Yasin suresi, 36/49-53; Sad sliresi, 
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ha§r i.i ne§redecek bir kudret ve hikmetin tecellilerini gosterir.64 Bazen, 
yerki.ireyi tamamen dag1tacak, daglan uc,;uracak, sonra da duzeltip 
daha guzel bir hale getirecek bir kudret ve hikmetin eserlerini bildirir. 
Demek, Cenab-1 Hak, ona inanmanm ve onu bilmenin herkese farz 
oldugu ha§ir mertebesinden ba§ka, pek c,;ok ha§ir mertebesini de o 
kudret ve hikmetle yaratabilir.65 Rabbani hikmet gerektirmi§se elbette 
insamn yeniden dirili§iyle beraber bi.iti.in bunlan da veyahut baz1 mi.i-
him misallerini de yapar. 

Bir soru: Diyorsunuz ki, "Sen Sozler' de temsil'i k1yaslamalan c,;ok 
kullamyorsun. Halbuki manbk ilmine gore temsili k1yas, §liphesiz bir 
bilgiyi ifade etmiyor.66 Oyle kesin olan meselelerde mantiki deliller 
laz1md1r. Temsili k1yas, f1k1h usulu alimlerince, kuwetli bir kanaatin 
kafi oldugu mlinaka§ah meselelerde kullamhr. Hem sen temsilleri baz1 
hikayeler suretinde zikrediyorsun. Hikaye hayali olur, hakikat degildir, 
gerc,;ege z1tt1r." 

Cevap: Mantik ilmine gore gen;i "T emsili k1yas §liphesiz bilgiyi ifa-
de etmiyor." denilmi§.67 Fakat temsili k1yasm bir tlirli var ki, mantik 
ilminin §liphesiz delillerinden c,;ok daha kuwetli ve manbgm birinci 
§eklinin birinci hukmunden daha kesindir. 0 k1s1m da §Udur: Basit bir 
temsil vas1tas1yla kulli bir hakikatin ucunu gosterip hukmli o hakikat 
uzerine kurar. 0 hakikatin kanununu, hususi bir maddede gosterir ki, 
o bliyi.ik hakikat bilinsin ve ba§ka 6rnekler ona k1yaslansm. 

Mesela: "Gune§ nuraniligi vas1tas1yla, tek bir varhk iken her parlak 
§eyin ic,;inde bulunur." temsiliyle bir hakikat kanunu gosteriliyor. 0 da 
§Udur: Nur ve nurani bir §ey ic,;in kay1t olamaz, uzak ve yakm birdir, az 
ve c,;ok e§itlir, mekan onu smirlayamaz. 

Hem mesela: "Agacm meyve ve yapraklanna bir anda, aym tarz-
da, kolayhkla ve mukemmel olarak bir tek merkezden, bir emri kanun 
ile §ekil ve suret verilmesi" bir temsildir, muazzam bir hakikatin ve 

38/15; Ziimer sO.resi, 39/68; Kaf sO.resi, 50/41-44; Hakka sO.resi, 69/13-16. 
64 Bkz. Fahr sO.resi, 35/9; Zuhruf sO.resi, 43/11. 
65 Bkz. TO.r sO.resi, 52/7-11; Vak1a sO.resi, 56/3-6; Hakka sO.resi, 69/13-14; Mearic 

sO.resi, 70/8-9; Miizzemmil sO.resi, 73/13-14; Miirselat sO.resi, 77/7-10. 
66 Bkz. el-Ciircani, :;>erhu'l-Mevakif 2/18; Ahmed Hamdi Muhtasar Mantik 

s.56; Mehmed Halis, Mfzanii'l-Ezhan s.161. 
67 Bkz. el-Ciircani, :)erhu'/-Mevakif 2/18; Ahmed Hamdi Muhtasar Mantik 

s.56; Mehmed Halis, Mfzanii'l-Ezhan s.161. 
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geni§ bir kanunun ucunu gosterir. 0 hakikati ve o kanunu kesin bir 
§ekilde ispat eder ki, koca kainat da §U agac; gibi o hakikat kanununa 
ve ehadiyet sirrma mazhardir, o kanunun i§ledigi bir meydand1r. 

i§te Sozler' deki btillin temsili: k1yaslar bu c;e§ittir. Manti gm kesin 
delillerinden daha kuwetli, daha §tiphesizdir. 

ikinci soruya cevap: Malumdur ki, belagat ilminde bir soztin ha-
kiki manas1, sirf kastedilen ba§ka bir manaya i§aret vas1tas1 olursa, ona 
"kinayeli soz" denir. Ve "kinayeli" tabir edilen bir soztin asil manas1, 
dogruluga veya yalana zemin olu§turmaz. Fakat kinayeli manas1, dog-
ruluk veya yalan sebebi olur. Eger kinayeli manas1 dogru ise o soz 
dogrudur. Asil manas1 yalan da olsa dogrulugu bozulmaz. Eger ki-
nayeli manas1 dogru degilse, asil manas1 dogru olsa bile 0 soz dogru 
degildir. Mesela, kinayeli orneklerden: yani, "K1hcmm 
kay1§1, bendi (bag1) uzundur." 68 Bu soz bir inscl'nm boyunun uzunlu-
guna kinayedir. Eger o adamm boyu uzunsa; k1hc1, kay1§1 ve bendi ol-
masa da bu soz yine dogrudur. Eger adamm boyu uzun degilse, uzun 
bir k1hc1, uzun bir kay1§1 ve bendi bulunsa bile bu soz dogru olmaz. 
<:;unkti burada kast edilen, as1l mana degildir. 

i§te Onuncu ve Yirmi ikinci Soz'lerdeki hikayeler gibi, diger 
Soz'lerdeki hikayeler de kinayelidir. Son derece dogru ve hakikate uy-
gun olan o hikayelerin sonlarmdaki hakikatler, o hikayelerin kinayeli 
manaland1r. Asil manalan, uzak hakikatleri dtirbtin gibi yakmla§hran 
birer temsildir. Nas1l olursa olsun, onlann dogruluguna ve hakkani-
yetine zarar vermez. Hem o hikayeler birer temsildir. Yalmz herkesin 
anlamasm1 kolayla§hrmak ic;in ha! dili sozle anlatilm1§ ve manevl §ah-
siyet, maddl bir §ah1s §eklinde gosterilmi§tir. 

U\:iincii Maksat 

Allah' a ortak ko§anlann vekili, ikinci sorusuna69 HA$iYE kar§I kesin, ik-
na edici ve itiraza yer birakmayan cevab1 ald1ktan sonra, §6yle tic;tincti 
bir soru soruyor: 

68 Bkz. el-Ciircani, Delailu'I-tcaz 1/66, 69, 203; ez-Zemah§erl, e/-Mustaksa 1/406; 
el-Kazvini, el-izah 1/301; el-Hamevi, Hizanetu'/-Edeb 2/263; 265. 

69 HA$iYE Bu, ikinci Maksat'm ba§mdaki sorudur. Hatime'nin sonundaki k1sac1k soru 
degildir. 
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Kur'an'da, f-.Jt gibi ifadeler, ba§ka yara-
bcdar, merhametli ilahlar bulundugunu akla getiriyor. Hem diyorsunuz 
ki: "Aiemin Hahk'mm sonsuz kemali var ki, biitiin kemal vasfdannm en 
yiice mertebelerini i<_;ine ahr." Halbuki e§yanm kemali, z1tlann varhg1yla 
bilinir. Mesela, elem olmazsa lezzet bir kemal olmaz, karanhk olmazsa 
l§lk goriinmez, aynhk olmazsa kavu§mak lezzet vermez ve bunun gibi. .. 

Cevap: Sorunun ilk k1smma be§ "i§aret" ile cevap verecegiz. 

Birinci i§aret 

Kur' an ba§tanba§a tevhidi ispat ettigi ve gosterdigi ic;in kesin bir 
delildir ki Kur'an-1 Haklm'in o tiirden ifadeleri sizin anlad1gm12 gibi 
degildir. 72 ifadesi, "Hahk1yet mertebelerinin en giizelin-
dedir." demektir ki, burada ba§ka bir yarabcmm varhgma hie; i§aret 
yok. Belki hahk1yetin, yani yarabc1hgm da ba§ka sifatlar gibi pek c;ok 
mertebesi var. ifadesi, "O, yarabc1hk mertebelerinin en 
giizelinde, sonuncusunda bir Hahk-1 Ziilcelfil'dir." demektir. 

ikinci i§aret 

gibi tabirler, yarabcmm birden fazla olduguna i§aret 
etmez; yarablanlann tiirlerine ve mertebelerine bakar. Yani "O, her 
§eyi, o §eye lay1k bir tarzda, en giizel mertebede yaratan Hahk'br." i§te 
§U manay1 73tll;, js- gibi ayetJer ifade eder. 

i§aret 

. \ -Ll.il w 
..,r .. - ' J .. - ' r. ' u 

70 "O, merhamet edenlerin en merhametlisidir." (A'raf sO.resi, 7/151; Yusuf sO.resi, 
12/64, 92; Enbiya sO.resi, 21/83). 

71 Mii'minO.n sO.resi, 23/14; Saffat sO.resi, 37/125. 
72 Mii'minO.n sO.resi, 23/14; Saffat sO.resi, 37/125. 
73 "(0 Allah ki), yarathg1 her §eyi giizel ve muhkem yaph." (Secde sO.resi, 3217) 
74 Mii'minO.n suresi, 23/14; Saffat sO.resi, 37/125. 
75 Sadece biiyiikliikte degil, hic;bir konuda e§i ve benzeri olmayan, ba§ka bir §ey 

kendisiyle k1yas bile edilemeyecek yegane biiyiik, Allah'hr. 
76 "O dogruyu egriden ay1rt edenlerin, hiikmedenlerin en hay1rhs1d1r." (En'am sO.resi, 

6/57) 
77 "ihsamndan ote ihsan olmayan, iyilik edenlerin en hay1rhs1. (el-Giimii§hanevl, 

Mecmuata'/-Ahzab (el-Cev§enii'l-Keblr duasmda) s. 231. 
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gibi tabirlerdeki klyaslamalar; Cenab-1 Hakk'm meydana gelen hadi-
selerdeki s1fat ve fiillerini, o s1fat ve fiillerin numunelerine sahip olan-
larla kar§Ila§hrmak ve ustun tutmak degildir. C,::unku biitun kainatta, 
cinlerde, insanlarda ve meleklerde bulunan kemal vas1flan, O'nun 
kemaline nispeten zay1f bir golgedir; nastl klyaslanabilir? Kiyaslama 
belki, insanlarm ve bilhassa gafillerin anlayi§ma g6redir. Mesela, nas1l 
ki bir asker, onba§1sma tam bir itaat ve hurmet gosterir, butun iyilikleri 
ondan g6rur, padi§ah1 az dli§iinur. Onu dii§linse de te§ekkiirunu yine 
onba§1ya sunar. hte boyle bir askere, "Yahu, padi§ah senin onba-
§mdan daha buyuktur. Yalmz ona te§ekkur et." denir. ;;imdi bu soz, 
gerc;ek padi§ahm ha§metli, hakiki kumandanhg1yla, onba§mm cuzl, 
gorunii§teki kumandanhgm1 k1yaslamak degildir. C,::unku boy le bir k1-
yaslama, birini otekine ushln tutmak manas1zdtr. Belki askerin neyi 
muhim gordugune ve irtibatma goredir ki, o, onba§1sm1 tercih eder, 
te§ekkurunu ona sunar, yalmz onu sever. 

i§te bunun gibi, yaratic1 ve nimetleri veren oldugu zannedilen goru-
nli§teki sebepler, gafillerin nazannda nimetlerin hakiki sahibi Cenab-1 
Hakk'a perde olur. Gaflet ehli onlara yapl§tr, nimet ve ihsanlan onlar-
dan bilir. Medihlerini, ovgulerini onlara sunar. Kur' an der ki: "Cenab-1 
Hak daha buyuktur,78 guzel ve asil Hahk, 79 Muhsin O'dur,80 O'na bak1-
mz, O'na te§ekkur ediniz."81 

Dordiincii i§aret 

K1yaslama ve ustun tutma, mevcut §eyler arasmda oldugu gi-
bi mumkun ve muhtemel, hatta farazl §eyler arasmda da olabilir. 
Nasti ki birc;ok mahiyette c;e§itli mertebeler bulunur. Aynen oyle 
de, Cenab-1 Hakk'm isimlerinin ve mukaddes stfatlarmm mahi-
yetlerinde de ak1l itiban ile say1s1z mertebe bulunabilir. Halbuki 
Cenab-1 Hak, o stfat ve isimlerinin mumkun ve tasavvur edilebilir 
buhln mertebelerinin en mukemmelinde, en guzelindedir. BU.tun 

78 Bkz. En'am sO.resi, 6/100; A'raf suresi, 7/190; Yunus sO.resi, 10/18; isra sO.resi, 
17/43; Nern! suresi, 27/63; Rum suresi, 30/40. 

79 Bkz. Mu'minO.n sO.resi, 23/4; Saffat suresi, 37/25. 
so Bkz. Secde suresi, 32/7. 
81 Bkz. Bakara sO.resi, 2/152, 172; Nahl suresi, 16/114; AnkebO.t sO.resi, 29/17; Lok-

man suresi, 31/12, 14; Sebe suresi, 34/15. 
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kainat, kemalatiyla bu hakikate §ahittir. 82 i beyanm-
da, O'nun butun isimlerinin "en gtizel" olarak vas1flandmlmas1 bu 
manay1 ifade ediyor. 

Be§inci i§aret 

;>u k1yaslama ve ustun tutma, Cenab-1 Hakk'1 ba§ka §eylere denk 
tutma degildir. O'nun s1fatlannm iki <:;e§it tecellisi var. 

Biri: Vahidiyet (birlik) sirr1yla, vas1ta ve sebepler perdesi altmda, 
umumi kanunlanyla idaresidir. 

ikincisi: Ehadiyet, yani birliginin her §eyde tek tek g6rulen tecel-
lisinin s1rnyla, perdesiz, dogrudan dogruya, hususi bir teveccuh ile 
idaresidir. i§te ehadiyet s1rnyla, dogrudan dogruya olan ihsam, ya-
ratmas1 ve buyuklugu; vas1talann ve sebeplerin aynasmda gorunen 
ihsan eserlerinden, yaratmasmdan ve buyuklugunden daha buyuk, 
daha gtizel ve daha yuksektir, demektir. 

Mesela, nas1l ki bir padi§ahm -fakat veli bir padi§ahm- btihln me-
murlanm ve kumandanlanm sadece bir perde say1p btihln htiktim ve ic-
raati onun elinde farz ediyoruz. 0 padi§ahm idaresi ve icraatt iki <:;e§ittir: 

Birincisi: Umumi bir kanunla, g6rtini.l§teki memurlan ve kuman-
danlan vas1tas1yla ve makamlara g6re verdigi emirler, yaphg1 icraat-
lard1r. 

ikincisi: Umumi bir kanunla degil, gori.lnti§teki memurlanm da per-
de yapmadan, dogrudan dogruya verdigi, saltanatma yakt§tr ihsanlar 
ve gosterdigi icraat daha guzel, daha yuksektir denilebilir. 

Aynen oyle de, Ezel ve Ebed Sultani olan Kainatm Hahk1, ger<:;i va-
s1ta ve sebepleri icraatma perde yapmt§, rububiyetinin ha§metini gos-
termi§tir. Fakat kullannm kalbine adeta hususi birer telefon koymu§, 
sebepleri arkada birak1p dogrudan dogruya kendisine yonelmeleri i<:;in 
onlan has bir kullukla vazifelendirmi§tir, 0 S demeleri 
i<:;in yi.lzlerini kainattan Zat' ma <:;evirir. 

82 "En gii.zel isimler Allah' a mahsustur." (isra suresi, 17/110; Taha suresi, 20/8; Ha§ir 
suresi, 59/24) 

83 "(Haydi oyleyse deyiniz): Yalmz Sana ibadet eder, yalmz Senden medet umanz." 
(Fatiha suresi, 1/5) 
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ic:te , 't 85 · , , ,t 84 ''<t gibi ifadelerin manalan "' J' .r.-' 
§U hakikate de bak1yor. 

Bu "Maksat"ta sorulan sorunun ikinci k1smma be§ "remiz"87 ile 
cevap verecegiz: 

Birinci Remiz 

Soruda deniliyor ki: "Bir §eyin z1tt1 olmazsa kemali, yani mukem-
mel hali nas1l olabilir?" 

Cevap: Bu soruyu soran, hakiki kemalin ne oldugunu bilmiyor. 
Onu yalmz izafi bir §ey zannediyor. Halbuki bir §eyin kendisi d1§mdaki 
§eylere bakan ve onlara gore ortaya c:;ikan meziyetler, faziletler, Qstun-
lukler hakiki degildir, izafi ve zay1ftir. Eger butun o diger §eyler gozden 
kaybolsa o meziyetler de kaybolur. Mesela, s1cakhgm izafi lezzeti ve fa-
zileti, sogugun tesirine goredir. Yemegin izafi lezzeti, ac;hk duygusunun 
tesiriyledir. Berikiler kaybolsa, otekiler de azahr. Halbuki hakiki lezzet, 
muhabbet, kemal ve fazilet odur ki, ba§ka §eylerin tasavvuruna bina 
edilmesin, o §eyin kendinde bulunsun ve bizzat, kesin, yerle§mi§ bir 
hakikat olsun. Varhktaki lezzet, hayattaki lezzet, muhabbetteki, marifet-
teki, imandaki lezzet, bekadaki, rahmetteki, §efkatteki lezzet. . . Nurun 
guzelligi, gorme s1fatmm ve kelam s1fatmm guzelligi, keremin guzelligi, 
ahlak ve suret guzelligi. .. Zatm kemali, s1fatlarm ve fiillerin kemali gibi 
bizzat mevcut meziyetler, ba§ka §eyler olsa da olmasa da degi§mez. 

i§te Sani-i Zulcelal'in, Fahr-1 Zulcemal'in, Hahk-1 Zulkemal'in bu-
tun kemalati hakikidir, kendindendir; ba§ka §eyler ona tesir etmez, 
yalmz mazhar olabilir. 

ikinci Remiz 

Seyyid Curcani :;>erhu'l-Mevakzfta der ki: "Muhabbetin se-
bebi ya lezzet ve menfaat, ya cinsi meyil, ya kemaldir. <:;unku kemal, 

84 Sadece biiyiikh.ikte degil, hir,;bir konuda e§i ve benzeri olrnayan, ba§ka bir §ey 
kendisiyle k1yas bile edilerneyecek yegane biiyiik, Allah'tir. 

85 "O, rnerharnet edenlerin en rnerharnetlisidir." (A'raf sO.resi, 7/151; Yusuf sO.resi, 
12/64, 92; Enbiya sO.resi, 21/83) 

86 Mii'rninO.n sO.resi, 23/14; Saffat sO.resi, 37/125. 
87 Remiz: i§aret 
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bizzat sevilir."88 Yani, neyi seversen ya lezzeti ic;;:in ya menfaatin ic;;:in ya 
evlada meyil gibi bir cinsl yakmhk ic;;:in ya da o §eyde kemal oldugu ic;;:in 
seversin. Eger sebep kemal ise ba§ka bir sebep, ba§ka bir gaye gerek-
mez; o §ey bizzat sevilir. Mesela eski zamanlarda kemal sahibi insanlan 
herkes, onlara kar§t hic;;:bir alakalan olmad1g1 halde takdirle severmi§. 

i§te Cenab-1 Hakk'm burun kemalati, guzel isimlerinin butun merte-
beleri ve faziletleri, hakiki kemalat olduklarmdan bizzat sevilirler. "Mah-
buberun lizatiha" yani bizzat sevilendirler. Hakiki Sevgili ve Seven Zat-1 
Zulcelal, hakiki olan kemalatma, s1fat ve isimlerinin gfuelliklerine kendi-
ne lay1k bir tarzda muhabbet besler. Hem o kemalatm mazhan, aynas1 
olan sanatm1, sanatla yaratt1g1 varhklan ve onlarm guzelliklerini sever. 
Peygamberlerini ve evliyasm1, bilhassa Peygamberlerin Efendisi ve Ev-
liyanm Sultam olan Habib-i Ekrem'ini (sal/al/ahu a/eyhi ve sel/em) sever. 
Yani kendi glizelligini sevmekle o guzelligin aynas1 olan Habib'ini sever. 
Kendi isimlerini sevmekle o isimlerinin ku§atlc1 ve §Uurlu bir mazhan 
olan Habib'ini ve onun karde§lerini sever. Sanatm1 sevmekle o sanatm 
ilanc1s1 ve te§hircisi olan Habib'ini ve diger peygamberleri sever. Yarat-
t@ sanath varhklan sevmekle onlar kar§1smda "Ma§aallah, Barekallah, 
ne kadar glizel yapilm1§lar!" diyen ve onlan begenip takdir eden Ha-
bib'ini ve onun yolunda olanlan sever. Ve mahlukatmm guzelliklerini 
sevmekle o ahlak guzelliklerinin hepsini ku§atan Habib-i Ekrem'ine, 
ona uyanlara ve onun karde§lerine muhabbet eder. 

Remiz 

Butun kainattaki kemalat, bir Zat-1 Zulcelal'in kemalinin ayetleri 
ve cemalinin i§aretleridir. O'nun hakiki kemaline nispeten kainattaki 
butun guzellikler, kemal ve cemal, zay1f bir golgedir. hakikatin be§ 
deliline klsaca i§aret edecegiz. 

Birinci Delil: Nas1l ki mukemmel, muhte§em, nak1§h, suslenmi§ 
bir saray kusursuz bir ustahga, ince bir i§c;;:ilige ac;;:1kc;;:a delildir. Mukem-
mel bir fiil olan o i§c;;:ilik, o nakka§hk, zorunlu olarak mukemmel bir 
faile, bir ustaya, bir muhendise, "nakka§" ve "suret veren" gibi unvan 
ve isimleriyle i§aret eder. 0 mukemmel isimler §liphesiz o ustanm mu-
kemmel, sanatkarca s1fatlanm gosterir. 0 kusursuz sanat ve s1fatlar, 

88 el-Curcanl, $erhu'l-Mevdk1f 6/138. 
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o ustanm mukemmel kabiliyetine delildir. Ve o mukemmel 
kabiliyet, ister istemez 0 ustanm zatmm kemaline ve mahiyetinin yu-
celigine i§aret eder. 

Aynen oyle de: $u alem saray1, §U mukemmel, nakt§larla bezen-
mi§ eser, gayet mukemmel fiillere i§arettir. <;unku bir eserdeki 
mukemmellik, fiillerin kemalinden ileri gelir ve onu gosterir. Fiillerin 
kemali ise zorunlu olarak mukemmel bir Fail'e ve o Fail'in isimlerinin 
kemaline delildir. Yani eserlerine nispeten; O'nun her §eyi sonsuz il-
miyle idare eden "Mudebbir", her §eye istedigi sureti mukemmel bir 
§ekilde veren "Musawir", her §eyi hikmetle yapan "Hakim", sonsuz 
§efkat ve merhamet sahibi "Rahim", her §eyi e§siz sanahyla susleyen 
"Muzeyyin" gibi isimlerinin kemaline i§aret eder. isimlerin ve unvan-
larm kemali ise §liphesiz o Fail'in stfatlarmm mukemmelligine delil-
dir. Zira s1fat mukemmel olmazsa, s1fattan dogan isimler, unvanlar da 
mukemmel olamaz. Ve o s1fatlann kemali, Zat'ma ait hususi-
yetlerin kemaline i§aret eder. <;unku s1fatlann kaynag1, o hususiyet-
lerdir. Zat'ma ait hususiyetlerin kemali ise ilmelyakln89 ile o hususi-
yetlerin sahibi Zat'm kemaline delildir. Hem buna oyle lay1k bir Zat'm 
kemaline delildir ki, o kemalin t§tg1 icraatmm, s1fatlannm, isimlerinin, 
fiillerinin ve eserlerinin perdelerinden halde, §U kainatta yine 
bu kadar guzelligi, cemali ve kemali gosterir. 

i§te bu derece hakiki, Zat'ma ait kemal vas1flannm varhg1 kesin 
delillerle sabit olduktan soma, izafi olan, emsallerine ve z1tlarma us-
tunluk yonuyle ortaya kemalat ne kadar onemsiz ve sonuk kahr, 
anlarsm ... 

ikinci Delil: $u kainata ibret nazanyla bakt!d1g1 vakit, vicdan ve 
kalb yarnlmaz, dosdogru bir sezgiyle hisseder ki: Kainah bu derece 
guzelle§tiren ve turlu nakt§larla susleyen Zat' m sonsuz bir guzelligi ve 
kemali vardir ki, boyle yap1yor. 

Ufiincii Delil: Malumdur ki, muntazam, mukemmel ve 
guzel sanatlar, gayet guzel bir programa dayamr. Mukemmel ve guzel 
bir program ise mukemmel ve guzel bir ilmin, zihnin ve ruha ait guzel 
bir kabiliyetin delilidir. Demek ruhun manevl guzelligidir ki, ilim vas1-
tas1yla sahibinin sanatmda 9k1yor. 
89 Kesin bilgiye dayanarak, ilim yoluyla §lipheye yer birakmayacak §ekilde bilmek. 
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i§te §U kainat, sonsuz maddi guzellikleriyle, manevi ve ilmi guzel-
liklerin s1zmhland1r. 0 ilmi ve manevi guzellikler ve kemalat ise elbette 
hadsiz, daimi bir guzelligin, cemal ve kemalin cilveleridir. 

Dordiincii Delil: Malumdur ki, t§tk verenin t§tga sahip bulunma-
s1, nurlandtranm nurani olmas1 gerekir. ihsan zenginlikten, lutuf ise 
lutuf sahibinden gelir. Madem oyle, kainattaki bu kadar guzellik ve 
varhklardaki turlu kemal vas1flan, t§tgm gune§i gosterdigi gibi daimi 
bir Cerna!' i gosterir. 

Madem varhklar yeryuzunden kemalatm yans1malanyla buyuk bir 
nehir gibi parlar ge<;er. Bir nehir gune§in cilveleriyle parlad1g1 gibi, 
§U ak1p giden varhklar da guzellik, cemal ve kemalin yans1malany-
la ge<;ici olarak parlar. Arkalanndan gelenlerin aym parlamay1, aym 
yans1may1 gostermelerinden anla§thyor ki: Akan suyun kabarc1klann-
daki cilveler, guzellikler nasil kendilerinden degildir; gune§in t§tgmm 
guzelligi ve cilveleridir. Aynen oyle de, §U kainatm ak1§mda ge<;ici ola-
rak parlay an gilzellikler ve kemal vas1flan, bir Ebedi Gune§' in gilzel 
isimlerinin yans1malandtr. 

f Jf-5 f _r.)1 Jljj 

j jt di; fthi1 01 
/ / / / 

.. / / / 

Be§inci Delil: Malumdur ki, bir yere ii<; dart farkh yoldan gelenler 
ayrn hadiseyi nakletseler, bu, §Liphesiz bir bilgiyi ifade eder, yanh§hg1-
na ihtimal bulunmayacak derecede bir kesinlikle o hadisenin meyda-
na geldigini gosterir. 

i§te me§rep, yol ve kabiliyet bak1mmdan gayet farkl1, ayn asirlarda 
ya§affil§, hakikati delilleriyle bilen butun zatlarm farkh tabakalarmdan, 
evliyanm farkl1 tarikatlanndan, asfiyanm91 farkh yollanndan ve dini 
tamyan hakiki felsefecilerin farkl1 mezheplerinden olan bu tun ke§if, 
zevk, §Uhud ve mli§ahede ehli zatlar, ke§if, zevk, §UhO.d ve mil§ahade 

90 HA$iYE Evet, tecelli ve feyiz devam etmesine ragmen aynalarm yokluga gitmesi, mev-
cudatm yok olmas1, gi:inlnen guzelligin aynalara ait olmad1gma en ac;;ik delillerin-
dendir; Vacibu'l-Vi.icud'un, Baki-i Vucud'un maddilikten uzak, yuce guzelligine ve 
tazelenen ihsanma en a<;;1k delildir. 

91 Asfiya: Safiyet, takva ve kemal sahibi, peygamber varisi zatlar. 
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ile ittifak etmi§ler ki: Kainatm ve varhklarm aynasmda gorulen guzellik-
ler ve kemalat, Vacibu'l-Vucud bir tek Zat'm kemalinin ve guzel isim-
lerinin tecellileridir. i§te bu ittifak sarsilmaz, kesin bir delildir. 

Tahmin ederim ki, bu remizde inkarcilann vekili, i§itmemek ic;:in 
kulagm1 kapay1p kac;:maya mecburdur. Zaten karanhk kafalan yarasa 
gibi, bu nurlan gormeye tahammul edemez. Oyleyse bundan soma 
onlan pek de dikkate almayacag1z. 

Dordiincii Remiz 

Bir §eyin lezzeti ve guzelligi, daha c;:ok emsallerine ve z1tlanna degil, 
mazharlanna bakar. Mesela kerem, yani comertlik guzel ve ho§ bir s1-
fatt1r. Kerim bir zat, ba§ka kerem sahiplerine ustunlugu yonuyle ald1g1 
izafi lezzetten bin defa daha ho§ bir lezzeti, ikramda bulundugu insan-
lann lezzet duymalanyla, ferahlanyla ahr. Hem §efkat ve merhamet 
sahibi bir zat, §efkat gosterdigi mahh1klann rahat etmesi derecesinde 
hakiki bir lezzet duyar. Mesela bir annenin, evladmm mutlulugundan 
ve rahatmdan §efkat vas1tas1yla ald1g1 lezzet o derece kuvvetlidir ki, 
onlann rahah ic;:in ruhunu feda edecek dereceye gelir. Hatta o §efkatin 
lezzeti, civcivlerini korumak ic;in tavugu aslana sald1rt1r. 

i§te madem yuce vas1flar olan hakiki lezzet, guzellik, saadet ve kemal; 
akranlara ve z1tlara degil, belki mazharlanna ve kendisiyle alakah olan-
lara bak1yor. Elbette Hayy ve Kayyum, Hannan ve Mennan, Rahim ve 
Rahman olan Cerna! ve Kemal sahibi Zat'm rahmetindeki guzellik de 
rahmetine eri§enlere bakar. Merhametine, bilhassa baki cennette son-
suz ve hlrlu rahmet ve §efkatine mazhar olanlarm saadetlerinin derece-
sine, nimetlenmelerine ve ferahlarma g6re o Rahman ve Rahim Zat'm, 
kendine lay1k bir tarzda bir muhabbet, bir sevme gibi, O'na lay1k husu-
siyetlerle tabir edilen yuce, mukaddes, guzel, munezzeh manalan var-
d1r. "Lezzet-i kudsiye, a§k-1 mukaddes, ferah-1 munezzeh, mesruriyet-i 
kudsiye" tabir edilen, §er'i izin olmad1gmdan zikredemedigimiz gayet 
munezzeh, mukaddes hususiyetleri vardir ki, her birinin kainatta gor-
dugumuz ve varhklar arasmda hissettigimiz a§ktan, ferahtan ve sevinc;-
ten sonsuz derecede daha yuksek, yuce, mukaddes ve mtinezzeh ol-
dugunu pek c;ok yerde ispat ettik. 0 manalarm birer panlt1sm1 gormek 
istersen, §U temsillerin durbunuyle bak. 
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Mesela: Nasil ki comert, alicenap, §efkatli bir zat, gayet fakir, ac; ve 
muhtac; olanlar ic;in seyahat halindeki guzel bir gemisinde bir ziyafet 
hazJrlar, kendisi de seyreder. 0 fukaranm minnet duyarak nimetlere 
kavu§mas1, ac; olanlann mute§ekkir bir §ekilde lezzet almas1 ve muh-

onu overek memnuniyetleri, ikram etmeyi seven o zah ne de-
rece sevindirir, ne kadar ho§una gider, anlarsm. 

i§te kuc;ucuk bir sofranm hakiki sahibi olmayan ve bir dag1hm me-
muru hukmundeki bir insanm sevinci boyle ise cinleri, insanlan ve 
hayvanlan, sonsuz uzay denizinde seyahat ettiren bir gemisi olan koca 
yerkureye bindirip uzerine say1s1z yiyecek c;e§itlerinin bulundugu bir 
sofray1 onun uzerine sererek butun canhlan bir kahvalti turun-
den 0 ziyafete davet eden .. gayet mukemmel ve bu tun lezzetleri barm-
d1ran, daimi, ebedi bir beka yurdunda cennetleri, her birini birer nimet 
sofras1 kilarak hadsiz lezzet ve guzellikleri ic;inde bulunduran bir tarzda, 
sonsuz bir zamanda, nihayetsiz ve arzulu olan say1s1z kullanna 
hakiki yemek ic;in bir ziyafet sofras1 yapan Rahman ve Rahim Zat' a ait, 
tabir etmekten aciz oldugumuz muhabbetin mukaddes manalanm ve 
rahmetin neticelerini k1yaslayabilirsin. 

Hem Mesela: Mahir bir sanatkar, maharetini gostermeyi seven bir 
usta; guzel, plaks1z konu§an fonograf92 gibi bir sanat eseri icat ettikten 
sonra onu kurup tecrube ediyor ve herkese g6steriyor. 0 fonograf, 
sanatkannm dli§undugu ve istedigi neticeleri mukemmel §ekilde verse 
onun mucidi ne kadar iftihar eder, ne kadar memnun olur, bu onun 
ne derece ho§una gider... Kendi kendine "Barekallah" der. 

i§te kuc;ucuk bir insan, aslmda bir §ey var etmedigi halde, s1rf g6ru-
nli§teki bir sanatc;1g1 ile, bir fonografm guzelce i§lemesiyle boyle mem-
nun olursa ... Acaba koca kainah bir musiki, bir fonograf hukmunde 
yaratt1g1 gibi, yeryuzunu ve yeryuzundeki butun canhlan, bilhassa 
canhlar ic;inde insanm ba§ml oyle Rabbani bir fonograf ve ilahi bir 
musiki tarzmda yapan bir Sani-i Zulcelal'in o sanah kar§ismda insan 
hayretinden parmagm1 1sirmaz m1? 

i§te benzersiz bir sanatla yaratilm1§ butun o varhklar, kendilerinden 
beklenen butun neticeleri son derece guzel bir §ekilde gosterirler. On-
larm yarahh§ kanunlanna itaati hususi bir ibadet, kendilerine has bir 

92 Gramofon. 
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tesbihat ve hususi bir dua hukmtindedir. Onlardan gaye olan Rabbani 
maksatlardan ortaya c:;1kan, iftihar, memnuniyet ve ferahla tabir ede-
medigimiz mukaddes manalar, mtinezzeh hususiyetler 0 kadar yi.ice 
ve mukaddestir ki, btittin insanhgm akh birle§ip tek ak1l olsa yine on-
larm kunhune yeti§emez ve onlan kavrayamaz. 

Hem Mesela: Adaletli, hakk1 sahibine veren ve bundan zevk alan 
bir hakim, mazlumlann haklanm vermekten, te§ekkurlerinden ve za-
limleri cezalandmp mazlumlann intikamm1 almaktan nas1l memnun 
olur, bir zevk ahr. 

i§te Hakim-i Mutlak, Adil-i Bilhak ve Kahhar-1 Zulcelal'in, degil 
yalmz cin ve insanlarda, belki bi.iti.in varhklarda hakk1 sahibine ver-
mesinden, yani her §eye var olma ve hayat hakk1 ihsan etmesinden, 
her §eyin varhgm1 ve hayatm1 haddini a§anlara kar§l korumasmdan 
ve deh§etli varhklan haddi a§maktan ahkoymasmdan; bilhassa mah-
§erde, ahiret yurdunda cin ve insanlann hesaba c:;ekilmesinden ba§ka, 
bi.ittin canhlara kar§l adalet ve hikmetinin btiyi.ik tecellisinden gelen 
mukaddes manalan k1yaslayabilirsin. 

i§te §U i.i<:; ornek gibi, Cenab-1 Hakk'm bin bir isminin her birinde 
pek c:;ok gtizellik, cemal, fazilet ve kemal tabakas1 bulunmasmm yanm-
da, pek c:;ok muhabbet, iftihar, izzet ve buyukli.ik mertebesi vardir. i§te 
bundandir ki, VedO.d ismine mazhar olan Allah dostu muhakkikler, 
"Bi.ittin kainatm mayas1 a§ktir. Bi.iti.in varhklann hareketleri a§k iledir, 
varhklardaki c:;ekim, cezbe ve cazibe kanunlan a§ktandir." demi§ler. 
Onlardan biri demi§ ki: 

y.;.1y:;. ..;_,l? 
..;:_:,\ _;; J.IJ. Y.-y 

Yani: ilahi a§km tecellisinden ve o a§k §arabmdan herkes kabi-
liyetine gore mest olur. Malumdur ki, her kalb kendine ihsan edeni 
sever, hakiki kemale muhabbet duyar ve ytice bir guzellige bagla-
mr. Kendisiyle beraber, sevdigi ve §efkat besledigi zatlara da ihsan 
edeni daha da c:;ok sever. Acaba -daha once soyledigimiz gibi- her 
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bir isminde binlerce ihsan definesi bulunan ve biltiln sevdiklerimizi 
ihsanlanyla mesut eden, binlerce kemalatm ve cemal tabakasmm 
kaynag1 olan bin bir isimle mtisemma Cemil-i Ztilcelal'in, Mahbub-u 
Zillkemal'in sevilmeye ne derece lay1k oldugu ve biltiln kainatm, 
O'nun muhabbetiyle mest ve sarho§ olmasmm kainata ne kadar ya-
ra§bg1 anla§1lmaz m1? 

i§te §U sirdandir ki, VedO.d ismine mazhar bir kls1m evliya, "Cenneti 
istemiyoruz. ilahi a§km bir panlbs1 bize ebediyen yeter." demi§ler. 

Hem bundandir ki, hadiste buyruldugu gibi, "Cennette Cenab-1 
Hakk'm cemalini bir dakika gormek, biltiln cennet lezzetlerinin 
tistilndedir. "93 

i§te §U sonsuz a§km kemfili, vahidiyet ve ehadiyet dairesinde Zat-1 
Zillcelal'in isimleriyle ve yaratt1klanyla ortaya c;ikar. Demek ki, o dai-
renin d1§mda var zannedilen kemal, kemal degildir. 

Be§inci Remiz 

Be§ Nokta'dir.94 

Birinci Nokta: Allah'a ortak ko§anlarm vekili der ki, "Hadisler-
de dtinya lanetlenmi§,95 'cife' yani le§ ismiyle amlm1§.96 Hem btitiln 
veliler ve varhgm hakikatini bilen zatlar, dtinyay1 klymetsiz gorilyor, 
'fenadir, pistir' diyorlar. Halbuki sen, biltiln ilahi kemalata vesile ve 
delil olarak onu gosteriyor, ondan a§1kane bahsediyorsun?" 

Cevap: Dtinyanm ti<; ytizti var. 
Birinci ytizti: Cenab-1 Hakk'm isimlerine bakar. Onlann nak1§lanm 

gosterir. Mana-y1 harfiyle, yani Sahibini, Yarabc1sm1 gosteren mana-
s1yla o isimlere aynahk eder.97 Dilnyanm bu yilzti, Samed Yarabcmm 
birer mektubu olan say1s1z eseridir. i§te bu ytizti gayet gtizeldir. Nefrete 
degil, a§ka lay1kt1r. 

93 Bkz. Muslim, fmi'm 297; Tirmizi, cennet 16; ibni Mace mukaddime 13; Ahmed ibni 
Hanbel, el-Miisned 4/332-333. 

94 Burada sadece Birinci Nokta bulunmaktadir. ikinci Nokta ise bundan soma gelen 
Oi;uncii Mevkif'tan ibarettir. 

95 Bkz. Tirmizi, ziihd 14; ibni Mace, ziihd 3; Darimi, mukaddime 32. 
96 Bkz. ed-Deylemi, e/-Miisned 1/141-142; el-AclO.ni, Ke§fu'l-Hafd 1/492. 
97 Bkz. Bakara sO.resi, 2/164, 259; En'am sO.resi, 6/141; YO.nus sO.resi, 10/22,101; 

Ra'd sO.resi, 13/4; Nahl sO.resi, 16/11; Yasin sO.resi, 36/34; Fussilet sO.resi, 41/12; 
Casiye sO.resi, 45/5; RO.m sO.resi, 46/48-50; Hakka sO.resi, 69/6. 
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ikinci yuzU: Ahirete bakar, ahiretin ve cennetin tarlas1dir, rahmetin 
<;i<;ek bah<;esidir.98 Buda dunyanm onceki yuzu gibi guzeldir. K1ymet-
siz gorulmeye degil, sevilmeye lay1ktir. 

O<;uncu yuzu: insanm heveslerine bakan, gaflet perdesi olan ve 
ehl-i dunyanm hevesleri i<;in bir oyun yeri hukmundeki yuzudur. Bu 
yuz <;irkindir, <;linku fanidir, ge<;icidir, elemlidir, aldahr.99 Hadisteki 
tahkir ve hakikat ehlinin nefreti, dunyanm bu yuzunedir. 

Kur'an-1 Hakim'in kainattan ve varhklardan onem vererek bahsi 
ve onlann guzelliklerini beyan etmesi ise100 onceki iki yuzune bakar. 
Sahabenin ve diger Allah dostlarmm ragbet ettikleri, dunyanm o iki 
yuzudur. 

dunyaya k1ymet vermeyenler dart sm1ftir: 
Birincisi: Marifet ehlidir ki, Cenab-1 Hakk'1 bilmeye, O'nun sevgi-

sine ve ibadete set <;ektigi i<;in dunyaya k1ymet vermezler. 
ikincisi: Ahiret ehlidir ki, ya dunyanm zaruri i§leri onlan uhrevi 

amellerden ahkoydugu i<;in ya da gozle gbrur derecedeki imanlan ile 
cennetin kemal ve guzelliklerine nispeten dunyay1 <;irkin gbrdukleri 
i<;in ona k1ymet vermezler. Evet, guzel bir adam Hazreti Yusuf'la (aley-

hisselam) k1yaslansa yine <;irkin gorundugu gibi, dunyanm ne kadar 
k1ymetli guzelligi varsa cennetin guzelliklerine k1yasla hi<; hukmunde-
dir. 101 

Dunyay1 k1ymetsiz gorur, <;linku eline ge<;mez. Bu ise 
dunyaya duyulan nefretten degil, muhabbetten ileri geliyor. 

Dordi.inci.isi.i: Dunyaya k1ymet vermez, zira dunya eline ge<;er fa-
kat durmaz, gider. 0 da k1zar, teselli bulmak i<;in dunyay1 hor gorur. 
"Pistir" der. Buda dunya sevgisinden ileri gelir. Oysa dunyaya k1ymet 
vermemenin makbul §ekli odur ki, ahiret arzusundan ve marifetullaha 
duyulan a§ktan ileri gelsin. 

98 "Di.inya, ahiretin tarlas1d1r." manasmdaki hadis i"in bkz. el-Gazali, ihyilu U/Qmi'd-Dfn 
4/19; es-Sehavi, e/-Makils1du'/-Hasene s.497; Aliyyi.ilkari, el-Esrilru'l-Merfua s. 205. 

99 Bkz. En' am suresi, 6170; Tevbe suresi, 9/38; Yunus suresi, 10/7, 24; Kehf suresi, 
18/28; Ankebut suresi, 29/64; Fahr suresi, 35/5; Hadid suresi, 57/20. 

lOO Bkz. Bakara suresi, 2/22, 164; Al-i imran suresi, 3/109, 191; A'raf suresi, 7/96; 
Ra'd suresi, 13/13; Hier suresi, 15/16, 22; isra suresi, 17/44; Enbiya suresi, 21/79; 
Furkan suresi, 25/61; Rum suresi, 30/24; Ha§ir suresi, 59/l; Cum' a suresi, 62/1. 

101 Bkz. Nisa suresi, 4/77; Ra'd suresi, 13/26; Mi.i'min suresi, 40/39; A'la suresi, 87/16-17. 
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Demek, diinyaya k1ymet vermemenin makbul sureti, ilk iki k1s1m-
daki gibidir. Cenab-1 Hak bizi onlardan yapsm. Amin. 

102 Peygamberlerin Efendisi hurmetine duam1z1 kabul et Allah1m! 
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Bu mevkzf iki noktadzr, iki bahisten olu§Ur. 

Birinci Bahis 

8 ayetinin s1rrmca: Her §eyden, Cenab-1 
Hakk'a pencereler hi.ikmi.inde pek c;ok yo! var. Bullin varhklarm ve 
kainatm hakikati, Cenab-1 Hakk'm isimlerine dayamr. Her §eyin ha-
kikati O'nun bir veyahut birc;ok ismine bakar. E§yadaki sifat ve sa-
natlann da her biri O'nun bir isminin tecellisidir. Mesela hakiki felsefe 
"Hakim" ismine, hakikatli tip ilmi ismine, geometri "Mukaddir" 
ismine ve bunun gibi her bir ilim bir isme dayandzgz ve mi.ikemmel ha-
lini onda buldugu gibi, bi.itiin ilimler, insanhgm kemali ve kamil insan 
tabakalarmm hakikatleri de Cenab-1 Hakk'm isimlerine dayamr. Hatta 
evliyadan hakikati ara§tznp delilleriyle bilen zatlann bir k1sm1 demi§ ki: 
"E§yanm hakikati, Cenab-1 Hakk'm isimleridir. E§yanm mahiyeti ise o 
hakikatlerin golgeleridir." Hatta bir tek canlmm yalmzca di§ yi.izi.inde 
Allah'm yirmi kadar isminin naki§larmm cilveleri gori.inebilir. ince, 
pek bi.iyi.ik ve geni§ hakikati bir temsille anlay1§1m1za yakla§tzrmaya 
c;ah§acag1z. Birkac; farkl1 elekle elemek suretiyle tahlil edecegiz. Ne ka-
dar uzun anlatsak yine k1sadir. 0 yi.izden usanmamak gerek. ki: 

Nasil gayet mahir ressam ve heykeltzra§ bir zat, gayet gi.izel bir c;i-
c;ekle cins-i latif olan gi.izel bir insan sureti ve heykeli yapmak iste-
se, once o ikisinin ana §ekillerini baz1 hatlarla tayin eder. Bunu bir 
di.izene gore ve olc;i.isi.ini.i belirleyerek yapar. Geometri kaidelerince 
smirlanm c;izer. Bu di.izen ve olc;i.i belirleme, o suretin ve heykelin bir 
hikmet ve ilim ile yap1ld1gm1 gosterir ki, tanzim ve smir c;izme fiilleri, 
ilim ve hikmet pergeliyle cloner. Oyleyse o fiillerin arkasmda, ilim ve 
hikmet manfilan hi.ikmeder. Demek ki, ilim ve hikmet pergeli, kendini 
gosterecektir. i§te kendini gostermesiyle, o sm1rlar ic;inde goz, kulak, 

103 "Hic;bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." 
(isra sO.resi, 17/44) 
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burun, yaprak ve incecik puskulcukler gibi §eylerin tasvirine ba§lar. 
$imdi goruyoruz ki, ic;indeki pergelin hareketleriyle belirlenen uzuvlar, 
sanatkarca ve inayet eden bir zata yakt§lr §ekilde tasvir ediliyor. Oy-
leyse 0 ilim ve hikmet pergelini c;eviren sanat ve inayet manalan var, 
ona hukmediyorlar ve kendilerini gosterecekler. 

i§te bu yuzden o tasvir, guzellige ve ziynete kabiliyet gosteriyor. 
Oyleyse sanat ve inayeti harekete gec;iren, guzelle§tirme ve susleme 
iradesidir. Demek bunlar hukmediyor ki, o zat suslemeye ve nurlan-
dirmaya ba§lad1. 0 tasvire bir tebessum ve canhhk sureti verdi. Elbet-
te §U guzelle§tirme ve nurJandtrma manas1m ortaya <;tkaran, Jutuf ve 
kerem manas1dir. Evet, o iki mana, onlarda o derece hukmeder ki, 
adeta o <;ic;ek cisme burunmli§ bir lutuf, o heykel de cisimle§mi§ bir 
keremdir. 

$imdi bu kerem ve lutuf manasm1 harekete gec;iren, "kendini sev-
dirme ve tamtma" manalandir. Yani kendini huneriyle tamtmak ve 
halka sevdirmek manalan perde arkasmda hukmeder. Bu tamtma ve 
sevdirme, elbette merhamete meyilden ve nimet verme iradesinden 
geliyor. Madem rahmet gosterme ve nimet verme iradesi arkada huk-
mediyor. Oyleyse o zat, o heykeli her c;e§it nimetle donatacak, susle-
yecek, o c;ic;egin suretini de bir hediyeye takacaktir. 

i§te o heykelin ellerini, kucagm1 ve ceplerini k1ymetli nimetlerle dol-
durdu ve o c;ic;ek suretini de bir mucevhere takt1. Demek ki, bu rahmet 
ve nimet verme iradesini i§leten, merhamet ve §efkat gostermedir. Ya-
ni ac1ma ve §efkat etme manas1, rahmeti ve nimeti harekete gec;irir. Ve 
hie; kimseye ihtiyac1 olmayan o mustagni zattaki merhamet ve §efkat 
gosterme manasm1 faal hale getiren, elbette 0 zattaki manevl cemal 
ve kemaldir ki, gbrunmek ister. Ve o cemalin en §irin k1sm1 olan mu-
habbet ve en tatl1 k1sm1 olan rahmet ise sanat aynasmda gbrunmek ve 
kendilerine arzu duyanlarm gozleriyle kendilerini gormek ister. Yani 
cemal ve kemal bizzat sevildiklerinden, her §eyden c;ok kendilerini se-
verler. Hem guzellik hem a§ktirlar. Guzellik ve a§km birle§mesi bu nok-
tadand1r. Madem guzellik kendini sever ve aynalarda gbrmek ister. i§te 
heykele konulan ve surete takilan sevimli nimetler, guzel meyveler, o 
manevl guzelligin -kendi kabiliyetlerine gore- birer panltism1 ta§tyor. 
0 panltilan hem guzelligin sahibine hem de ba§kalanna gosteriyorlar. 



762 StiZLER 

Aynen oyle de: Sani-i Hakim, cenneti ve dunyay1, gokleri ve yeri, 
bitki ve hayvanlan, cinleri ve insanlan, melek ve ruhanileri, kulli-cuzi 
her §eyi isimlerinin tecellileriyle §ekillendirir, duzene koyar, onlara 
belli birer smir ve miktar belirler. Boylece her §eyi tam bir ile 
takdir edip yaratan Mukaddir, her §eyi en guzel §ekilde duzenleyen 
Munazz1m, yaratt1klarma en guzel sureti veren Musavvir isimlerini 
okutur. Umumi §ekillerinin smmm oyle bir tarzda belirler ki, Alim 
ve Hakim isimlerini gosterir. Sonra ilim ve hikmet cetveliyle, o smir 
ic;;inde o §eyin tasvirine ba§lar. Bunu oyle bir §ekilde yapar ki, sanat 
ve inayet manalanm, Sani ve Kerim isimlerini gosterir. Sonra sanatm 
parlak eliyle, inayetin firc;;as1yla o suretin -eger bir tek insan ve bir tek 
c;;ic;;ek ise- goz, kulak, yaprak, puskUI gibi uzuvlarma ve k1s1mlanna bir 
guzellik ve ziynet rengi verir. Eger yeryuzu ise madenlerini, bitkilerini 
ve hayvanlanm bir guzellik ve ziynet rengine boyar. Eger cennet ise 
baglanna, ko§klerine, hurilerine aym rengi verir. .. Ba§ka 6rnekleri 
de k1yasla. 

Hem onu oyle bir tarzda susleyip nurlandmr, lutuf ve kerem 
manaJan onda 0 derece hukmeder ki, adeta 0 SUSJenmi§, nurlanmI§ 
sanath varhk, cisme burunmli§ bir lutuf ve kerem haline gelir. Latif ve 
Kerim isimlerini zikreder. Sonra o lutuf ve keremi §U cilveye sevk eden, 
elbette kendini sevdirme ve tamtma iradesidir, canhlara sevdirme ve 
§UUr sahiplerine bildirme vas1flandir ki, Latif ve Kerim isimlerinin ar-
kasmda Vedud ve Maruf isimlerini okutur, sanath varhklann hal diliyle 
ilan eder. Ardmdan o ziynetli ve guzel varhg1 leziz meyveler ve sevimli 
neticelerle susleyip onlan ziynetten nimete, lutuftan rahmete c;;evirir. 
Mun'im ve Rahim isimlerini okutur ve zahiri perdeler arkasmda o iki 
ismin cilvesini gosterir. Sonra Rahim ve Kerim isimlerini, o hic;;bir §eye 
muhtac;; olmayan, mutlak mustagni Zat'ta bu cilveye sevk eden, elbet-
te merhamet ve §efkat gosterme vas1flandir ki, Hannan ve Rahman 
isimlerini okutur. ;>u merhamet ve §efkat gosterme manalanm tecelli-
ye sevk eden, elbette zata ait bir guzellik ve kemaldir ki, ac;;1ga c;;1kmak 
ister. Cerni! ismini ve o ismin manen kapsad1g1 Vedud ve Rahim isim-
lerini okutur. C::unku cemal, yani guzellik bizzat sevilir. Cerna! sahibi 
ve cemal, kendi kendini sever. 0 hem guzellik hem a§khr. Kemal de 
bizzat mahbubdur, sebepsiz sevilir. Hem seven hem sevilendir. 
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Madem sonsuz kemal derecesinde bir cemal ve sonsuz cemfil de-
recesinde bir kemal nihayetsiz derecede sevilir, sevilmeye ve a§ka 
lay1kbr. Elbette aynalarda, aynalann kabiliyetine gore panltilanm ve 
cilvelerini gormek ve gostermekle ac;1ga c;1kmak ister. 

Demek, Sani-i Zillcelal'in, Haklm-i Zillcemal'in, Kadlr-i Zillkemfil'in 
zatmdaki cemfil ve kemfil, merhametini ve §efkatini gostermeyi arzular, 
Rahman ve Hannan isimlerini tecelliye sevk eder. Merhamet ve §efkat, 
rahmet ve nimeti gostermekle Rahim ve Miln'im isimlerinin cilvesini 
ortaya c;ikanr. Rahmet ve nimet ise kendini sevdirme ve tamtma vasif-
lanm gerektirip VedO.d ve Maruf isimlerini tecelliye sevk eder. 0 sanath 
varhgm bir perdesinde onlan gosterir. Kendini sevdirme ve tamtma ise 
liltuf ve kerem manalanm harekete gec;irir. Latif ve Kerim isimlerini o 
varhgm baz1 perdelerinde okutur. Liltuf ve kerem vas1flan ise silsleyip 
nurlandmna fiillerini i§letir. Milzeyyin ve Milnewir isimlerini sanath var-
hklann gilzelliginin ve nuraniliginin diliyle okutur. 0 silsleyip gilzelle§tir-
me vas1flan ise sanat ve inayet manalanm gerektirir. Ve Sani ve Muhsin 
isimlerini, o sanath varhgm gilzel simas1yla gosterir. 0 sanat ve inayet ise 
bir ilim ve hikmeti gerektirir. Alim ve Hakim isimlerini o sanath varhgm 
intizamh, hikmetli uzuvlanyla, kis1mlanyla okutur. 0 ilim ve hikmet ise 
dilzene koyma, suret verme, te§kil etme fiillerini gerektirir. Musawir ve 
Mukaddir isimlerini o sanatl1 varhgm yap1s1yla, §ekliyle okutur, gosterir. 

i§te Sani-i Zillcelal, biltiln sanath eserlerini 6yle bir tarzda yapm1§br 
ki, c;ogu, bilhassa canhlar, O'nun pek c;ok ismini okutur. Adeta her bir 
eserine ilst ilste, ayn ayn yirmi gomlek giydirmi§, onlan yirmi perdeye 
sarm1§hr. Her gomlekte, her perdede farkl1 isimlerini yazmi§hr. Mesela 
temsilde gosterildigi gibi, gilzel bir tek c;ic;ekle gilzel bir insamn yarati-
h§larmm yalmz gorilnen yilzilnde pek c;ok sayfa vardir. (Ba§ka bilyilk 
ve killll varhklan bu iki kilc;ilk misale k1yasla.) 

Birinci sayfa: 0 varhklann umumi §eklini ve miktanm gosteren ya-
p1s1dir ki, Musawir (her §eye en gilzel sureti veren), Mukaddir (her 
varhgm mahiyetini, §eklini takdir eden, belirleyen), Munazz1m (dilzene 
koyan) isimlerini yad eder. 

ikinci sayfa: Suretlerinde ayn ayn k1s1mlann ve uzuvlarm ac;1ga c;1k-
mas1yla, geli§mesiyle meydana gelen c;ic;ek ve insanm basit suretleridir 
ki, o sayfada Alim ve Hakim gibi birc;ok isim yaz1hdir. 



Ut;:iincii sayfa: 0 iki varhgm ayn ayn uzuvlanm ve k1s1mlanm ayn 
ayn guzelle§tirip suslemekle, o sayfada her §eyi benzersiz bir sanatla 
yaratan Sani ve her §eyi kahptan doker gibi mukemmel bir surette var 
eden Bari isimleri gibi pek c;ok isim yaz1hr. 

Dordiincii sayfa: 0 iki sanath varhga oyle bir ziynet ve guzellik ve-
rilir ki, adeta lutuf ve kerem cisme burunmti§, onlar haline gelmi§tir. 
Bu sayfada c;ok lutuf sahibi Latif ve c;ok comert ve kerem sahibi Kerim 
gibi pek c;ok isim okunur. 

Be§inci sayfa: 0 c;ic;ege leziz meyveler, o guzele sevimli evlatlar ve 
guzel ahlak takmakla o sayfada c;ok §efkatli, sevilen Vedud, rahmeti 
her §eyi ku§atan sonsuz merhamet sahibi Rahim, nimetlerin gerc;ek 
sahibi Mun'im gibi isimleri okutur. 

A/tzncz sayfa: 0 nimet verme ve ihsan sayfasmda, her §eyin nzkm1 
veren, yaratt1klanna sonsuz rahmet gosteren Rahman ve en tath rah-
met tecellilerini ortaya koyan Hannan gibi isimler okunur. 

Yedinci sayfa: 0 nimetlerde, o neticelerde oyle bir guzelligin panlh-
lan gorunuyor ki, hakiki bir §evk ve §efkatle yogrulmu§ halis bir §tikur 
ve saf bir muhabbete lay1khr. 0 sayfada Cemil-i Zulkemal ve Kamil-i 
Zulcemal isimleri yaz1hd1r. 

i§te tek bir guzel c;ic;ek ve guzel bir insan yalmz maddl suretleriyle 
O'nun bu kadar ismini gosterirse, acaba butun c;ic;ekler, canhlar ve bu-
yuk, kulll varhklar ne kadar yuce ve tecellileri her §eyi ku§atan isimleri 
okutur, k1yaslayabilirsin. Hem insan ruh, kalb ve akil yonuyle, hayah-
nm ve latifelerinin sayfalanyla Hayy, Kayyum ve Muhyl gibi ne kadar 
nurlu, mukaddes isimleri okur ve okutur, k1yas edebilirsin. 

i§te, cennet bir c;ic;ektir. Huriler bir c;ic;ektir. Yeryuzu ve bahar bir 
c;ic;ektir. Gokyuzu de bir c;ic;ektir, y1ld1zlar o c;ic;egin yald1zh nak1§lan-
d1r. Gune§ de bir c;ic;ek, 1§1gmdaki yedi renk o c;ic;egin naki§h boyala-
nd1r. Nas1! insan kuc;uk bir alemse, alem de guzel ve buyuk bir insan-
d1r. Huriler, ruhaniler, melekler, cinler ve insanlar, kendilerine guzel 
birer §ah1s hukmunde suretler verilerek bir duzene gore yarahlm1§hr. 
Hem her biri engin mahiyetiyle tek ba§ma Sani-i Zulcemal'inin isim-
lerini gosterdigi gibi, O'nun guzelligine, kemaline, rahmetine ve mu-
habbetine ayn ayn birer aynad1rlar. Sonsuz guzelligine, kemaline, 
rahmet ve muhabbetine, dosdogru birer §ahittirler. Ve o guzellik ve 
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kemalin, rahmet ve muhabbetin birer delili, birer emaresidirler. i§te 
§U sonsuz kemal vas1flan, vahidiyet ve ehadiyet yani Allah'm birligi 
ve birliginin tecellisinin her varhkta ayn ayn gori.ilmesi dairesinde 
meydana gelir. Demek, o dairenin di§mda var oldugu zannedilen 
kemal, kemal degildir. 

i§te e§yanm hakikatinin Cenab-1 Hakk'm isimlerine dayand1gm1, 
belki as1l hakikatin o isimlerin cilveleri oldugunu ve her §eyin pek c;;ok 
yonden, pek c;;ok dille Sani'ini zikir ve tesbih ettigini anla. .'.JU 

, ·" -91 ayetinin bir manasm1 bi! ve 1050 A:. •L bl. ·.A 
l/ ,,..r..s--- u . 

de. sonlarmdaki ::;;;Ji jj j.;l.j 
_;;,j gibi zikir ve tekrarlardaki bir s1rn anla! 

Eger bir c;;ic;;ekte O'nun isimlerini okuyam1yor ve ac;;1kc;;a goremiyor-
san cennete bak, bahara dikkat et, yeryi.izi.ini.i seyret. Rahmetin bi.iyi.ik 
c;;ic;;ekleri olan cennette, baharda ve yeryi.izi.inde yazilan isimleri ac;;1kc;;a 
okuyabilirsin, onlarm cilvelerini ve nak1§lanm anlar, gori.irsi.in. 

ikinci Ba.his 

Dalalet yolundakilerin vekili, tutunacag1 ve inkanm onun i.izeri-
ne kuracag1 hic;;bir §ey bulamay1p susmak zorunda kalmca §Oyle der: 
"Ben, di.inya saadetini, hayatm lezzetini, medeni ilerlemeyi ve sanat-
taki mukemmelligi, kendimce, ahireti di.i§tinmemekte, Allah'1 tamma-
makta, di.inya sevgisinde, hi.irriyette ve kendime gi.ivenmekte g6rdi.i-
gi.im ic;;in insanlann c;;ogunu §eytanm yard1m1yla bu yola sevk ettim ve 
ediyorum." 

Cevap: Biz de Kur'an namma diyoruz ki: Ey bic;;are insan! Ak-
hm ba§ma al! Hak yoldan sapmI§lann vekilini dinleme! Eger onu 
dinlersen zarann o kadar bi.iyi.ik olur ki, onu di.i§i.ini.ince ruh, akil 
ve kalb i.irperir. Senin oni.inde iki yo! var. Biri, inkarc1larm vekilinin 

104 "Hic;bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." 
(isra suresi, 17/44) 

105 zuhurundan gizlenmi§ olan Zat'1 her turlu kusur ve noksan s1fatlardan ten-
zih ederiz. (Bkz. Gazali, jhydu U/umi'd-Dfn 4/221; el-iskendarani, $erhu Hikemi'l-
Atdiyye s. 119) 

106 "Her §eyi bilen, her §eye Kadir olan, yalmz O'dur." (Rum suresi, 30/54) 
107 "O, oyle Gafur, oyle Rahimdir." (Yunus suresi, 10/107; Ahkaf suresi, 46/8) 
108 "O azizdir, hakimdir (mutlak galiptir, tam hukum ve hikmet sahibidir)" (ibrahim 

suresi, 14/4; Nahl suresi, 16/60; Ankebut suresi, 29/42; Rum suresi, 30/27 ... ) 
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gosterdigi belah, s1kmbh yo!; digeri ise Kur'an-1 Hakim'in tarif ettigi 
saadetli yoldur. 

i§te o iki yolun k1yaslamasm1 bir<;ok Soz' de, bilhassa Kuc;;uk 
Sozler' de gordi.in ve anladm . .$imdi makam mi.inasebetiyle binlerce 
kar§1la§hrmadan birini yine g6r, anla. ,;>oyle ki: 

.$irk ve dalalet yolu, gi.inahkarhk ve gayrime§ru zevkler insam son 
derece al<;albr. Hadsiz elemler i<;inde sonsuz ag1r bir yi.iki.i insanm zay1f 
ve aciz beline yi.ikler. <;unki.i insan Cenab-1 Hakk'1 tammaz ve O'na 
tevekki.il etmezse gayet aciz, zay1f, son derece muhta<;, fakir, hadsiz 
musibetlere maruz, elemli, kederli, fani bir hayvan hi.ikmi.inde olur. 109 

Sevdigi ve alaka besledigi her §eyden si.irekli aynhk elemini <;eke <;eke 
sonunda, geride kalan biltiln dostlanm elem veren bir aynhk i<;inde 
b1rak1p kabrin karanhgma yalmz ba§ma gider. 

Hem gayet sm1rh bir irade, kil<;ilk bir iktidar, k1sac1k bir hayat, az 
bir 6milr ve sonilk bir akil ile nihayetsiz elemlere ve emellere kar§I fay-
das1z <;arpl§lr. Sonu gelmez arzulanm ve maksatlanm elde etmek i<;in 
neticesiz, bo§U bo§una <;ah§Jr. 110 Hem kendi varhgm1 yilklenemedigi 
halde, koca dilnya yilkilnil bi<;are beline ve kafasma yi.iklenir. Daha 
cehenneme gitmeden cehennem azabm1 <;eker. 111 

Evet, dalalet yolundakiler §U ac1 elemi ve deh§etli manevi azab1 
hissetmemek i<;in hislerini iptal edercesine gaflet sarho§luguna dalar 
ve o azab1 ge<;ici olarak hissetmezler. Fakat hissedecekleri zaman, yani 
kabre yakla§tiklannda birden duyarlar. 112 <;unkil insan Cenab-1 Hakk'a 
hakiki kul olmazsa, kendi kendine malik oldugunu zanneder. Halbuki 
o sm1rh iradesiyle, kil<;i.ik iktidanyla §U f1rtmah dilnyada varhgm1 idare 
edemez. Kendisine zarar veren bir mikroptan tut, zelzeleye kadar bin-
lerce dil§mam hayatma hilcum eder vaziyette gorilr. Elemli bir korku 
ve deh§et i<;inde ona her vakit deh§etli g6rilnen kabir kap1sma bakar. 

109 Bkz. A'raf suresi, 7/179; Furkan suresi, 25/43-44; Muhammed suresi, 47/12. 
110 Bkz. Maide suresi, 5/5, 53; En'am suresi, 6/88; A'raf suresi, 7/147; Hud suresi, 

11/16; ZD.mer suresi, 39/65; Muhammed suresi, 47/9, 28, 32. 
111 Bkz. Al-i imran suresi, 3/56; En' am suresi, 6/124-125; A'raf suresi, 7/152; Tevbe 

suresi, 9/55; Ra'd sD.resi, 13/34; ZD.mer suresi, 39/22; Fussilet suresi, 41/16. 
112 Bkz. "Derken, israilogullanm denizden ge<;irdik. Hemen Firavun, askerleriy-

le beraber zulmederek ve saldirarak pe§lerine dD.§tD.. Nihayet bogulmak uzere 
iken: 'iman ettim. israilogullannm inand1g1 ilah'tan ba§ka ilah yokmu§. Ben de 
Muslumanlardamm.' dedi." (Yunus sD.resi, 10/90) 



Ornz IKiNci Soz 767 

Hem bu vaziyetteyken insanhg1 itibanyla biitiin insanlar ve diinya ile 
alakadar oldugu halde, diinyay1 ve insam Hakim, Alim, Kadir, Rahim, 
Kerim bir Zat'm idaresinde kabul etmedigi ve onlan tesadufe, tabiata 
havale ettigi ic;in diinyanm korkulan, insanm halleri onu daima s1km-
hya bogar. Kendi elemiyle beraber diger insanlann elemini de c;eker. 
Dunyanm zelzelesi, salgm hastahklan, tufam, k1thg1, pahahhg1, gec;ici-
ligi ve yok olup gidecek olmas1 ona c;ok s1kmh veren ve karanhk birer 
musibet §eklinde goriiniir, azap verir. 

Hem §U haldeki insan, merhamete ve §efkate lay1k degildir. <;;unku 
bu deh§etli vaziyete kendi kendini dii§iiriiyor. Sekizinci Soz' de kuyuya 
dii§en iki karde§in halleri kar§tla§hnhrken denildigi gibi, nastl bir adam 
giizel bir bahc;ede, giizel bir ziyafette, giizel dostlar arasmda, temiz, 
tath, namuslu, ho§, me§ru bir lezzet ve eglenceye kanaat etmeyip gay-
rime§ru ve pis bir lezzet ic;in c;irkin, necis bir §arab1 ic;se, sarho§ olup 
kendini k1§ ortasmda, pis bir yerde, hatta canavarlar ic;inde hayal etse, 
titreyerek bagmp c;agirsa merhamete lay1k degildir. <;;unkii namuslu ve 
miibarek arkada§lanm canavar gibi g6riir, onlara hakaret eder. Hem 
ziyafetteki leziz yiyecekleri ve temiz kaplan pis ta§lar zanneder, kirma-
ya ba§lar. Hem o meclisteki hurmete lay1k kitaplan ve manidar yaz1lan 
manaSIZ ve k1ymetsiz nakI§lar gibi g6riir, y1rtarak ayaklar altma atar 
ve bunun gibi ba§ka §eyler yapar. Boyle bir §ah1s, nas1l ki merhamete 
lay1k degil, hatta tokada mustahaktir. Aynen oyle de, iradesini kotuye 
kullanmaktan kaynaklanan kiifiir sarho§lugu ve dalalet divaneligiyle 
Sani-i Hakim' in §U diinya misafirhanesini tesaduf ve tabiat oyuncag1 
zannettiginden .. O'nun isimlerinin cilvelerini tazeleyen sanath varhk-
larm vazifeleri zamanm gec;mesiyle bittigi ic;in onlann gayb alemine 
gec;mesini yokluk ile idam gibi gordiigiinden .. tesbihat seslerini, ebedl 
yokluk ve aynhk feryatlan olarak hayal ettiginden .. Samed Yarahcmm 
birer mektubu oJan §U varhk sayfalanm manas1z, karmakarI§lk tasav-
VUr ettiginden ... rahmet alemine yo! ac;an kabir kap!Sinl yokluk ka-
ranhgmm agz1 sayd1gmdan. . . eceli, hakiki dostlara kavu§ma daveti 
oldugu halde bu tun dostlardan aynhk nobeti zannettiginden .. kendi-
ni deh§etli, elemli bir azapta birak1p hem varhklan, hem de Cenab-1 
Hakk'm isimlerini ve birer mektubu hukmiindeki eserlerini inkar ede-
rek k1ymetsiz gordiigiinden merhamete ve §efkate lay1k olmad@ gibi, 
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§iddetli bir azaba mO.stahakbr. Hic;bir §ekilde merhamete lay1k degildir. 
i§te ey bedbaht dalalet ehli ve gayrime§ru zevklere dalanlar! 

deh§etli al<_;almaya ve ezici umitsizlige hangi geli§meniz, hangi ilmi-
niz, hangi mO.kemmelliginiz, hangi medeniyetiniz, hangi ilerlemeniz 
kar§l gelebilir? insan ruhunun §iddetle muhtac; oldugu hakiki teselli-
yi nerede bulabilirsiniz? Hem gO.vendiginiz, be! baglad1gm1z, Cenab-1 
Hakk'm eserlerini ve ihsanlanm kendilerine isnat ettiginiz hangi tabia-
hmz, hangi sebepleriniz, Allah' a ortak ko§tugunuz hangi §eyler, hangi 
ke§ifleriniz, milletleriniz, batd tannlanmz sizi, sizce ebedl yokluk olan 
610.mun karanhgmdan kurtarabilir? Kabir kap1smdan, berzah korido-
rundan, mah§er meydamndan, sirat koprO.sO.nden hO.kmederek ge<_;i-
rip sizi ebedl saadete kavu§turabilir? 

Halbuki kabir kap1sm1 kapatamad1gm1z ic;in siz kesin olarak bu yo-
lun yolcususunuz. Boyle bir yolcu, oyle bir Zat'a dayanmah ki, bu-
to.n bu bO.yuk daire ve geni§ smirlar, onun emri altmda ve idaresinde 
olsun. Hem ey aldanm1§ ve gafil bedbahtlar! "Gayrime§ru bir mu-
habbetin neticesi, merhametsiz azap c;ekmektir." kaidesinin s1mnca, 
siz yaradd1§1mzdaki, Cenab-1 Hakk'm Zat'ma, s1fat ve isimlerine sarf 
edilecek muhabbet ve marifet kabiliyetini, §ilkO.r ve ibadet donammm1 
gayrime§ru bir §ekilde nefsinize ve dO.nyaya harcad1gm1zdan, bunun 
cezasm1 hak ediyor ve <_;ekiyorsunuz. Cenab-1 Hakk'a ait muhabbeti 
nefsinize verdiginizden, sevgiliniz olan nefsinizin hadsiz belasma ugru-
yorsunuz. <.;:unkO. o sevgilinize hakiki bir rahat veremiyorsunuz. Hem 
onu hakiki sevgili olan Kadir-i Mutlak'a tevekkO.l ile teslim etmeyip 
daima elem <_;ekiyorsunuz. Hem Cenab-1 Hakk'm isim ve sifatlanna 
ait muhabbeti dunyaya verip sanatmm eserlerini alemdeki sebeplere 
bolO.§llirilyor, bunun belasm1 <_;ekiyorsunuz. <.;:unkO. o hadsiz sevdikle-
rinizin bir k1sm1 "Allaha1smarlad1k" bile demeden size arkasm1 donO.p 
gider. Bir k1sm1 sizi hi<.; tammaz, tamsa da sevmez. Sevse de size bir 
fayda vermez. Say1s1z aynhklardan ve donmemek uzere umitsiz yok-
luklardan daima azap c;ekiyorsunuz. 

i§te dalalet yolundakilerin hayat saadeti, be§eri ilerleme, medeni-
yet gilzelligi ve hO.rriyet lezzeti dedikleri §eylerin ic; yO.ZO. ve mahiyeti 
budur. Gayrime§ru zevkler ve sarho§luk bir perdedir, o azab1 gec;ici 
olarak hissettirmez. "Tuh onlarm aklma!" de ... 
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Arna Kur'an'm nurani caddesi ise butun o dalalet ehlinin yarala-
nm iman hakikatleriyle tedavi eder. Birinci yoldaki butun karanhg1 
dag1tir. Butun aldam§ ve helak alma kap1lanm kapatir. insam Kadir 
ve Rahim bir Zat' a tevekkul etmeye yonelterek onun zaaf ve aczini, 
fakr ve ihtiyacm1 giderir. 113 insan hayatm ve varhgm yukunu O'nun 
kudretine, rahmetine teslim edip114 kendisi yuklenmeden, belki hayati 
ve nefsi kendisini ta§1yormu§ gibi rahat bir makam bulur. "Konu§an 
bir hayvan" degil, hakiki bir insan ve Rahman'm makbul bir misafiri 
oldugunu bildirir. Dunyanm Rahman'm bir misafirhanesi oldugunu 
gostermekle ve dunyadaki varhklarm Cenab-1 Hakk'm isimlerinin ay-
nalan, o Samed Zat'm birer mektubu hukmundeki her vakit tazelenen 
sanath eserleri oldugunu bildirmekle insanm, dunyanm faniliginden, 
her §eyin yok olup gitmesinden ve fani §eyleri sevmekten a<;:Ilan ya-
ralanm guzelce tedavi eder ve onu vehimlerin karanhgmdan kurtanr. 
Hem olumu ve eceli, berzah alemine gitmi§, beka alemindeki dostlara 
kavu§manm ilk ad1m1 olarak gosterir. Dalalet ehlinin, bUtun dostlarm-
dan ebedi bir aynhk gibi g6rdugu olumun yaralanm boylece tedavi 
eder. Ve o aynhgm, kavu§manm ta kendisi oldugunu ispatlar. 

Hem kabrin rahmet ve saadet yurdu, cennet bahc;esi ve Rahman' m 
nurlu alemi ahirete a<;:1lan bir kap1 oldugunu ispat etmekle, insanm en 
deh§etli korkusunu ortadan kaldmp elemli, kasvetli ve s1kmtih gorunen 
berzah yolculugunun en leziz, sevimli ve ferahh bir seyahat oldugunu 
gosterir. Kabrin ejderha agz1 gibi g6runen yuzunu kapatir, guzel bir 
bah<;:eye kap1 a<;:ar. Yani kabrin bir ejderha agz1 degil, rahmet bah<;:e-
lerine a<;:1lan bir kap1 oldugunu bildirir. 

Hem mumine der ki: "iraden smirh ise i§ini Malik'inin kulll iradesine 
birak.115 iktidann az ise Kadir-i Mutlak'm kudretine gllven.116 Hayatm 
fani ise baki bir hayati dll§lln. 117 Omrun k1sa ise ebedi bir omrun var, 
113 "Allah' a tevekkul etmek"le ilgili bazt ayetler i«in bkz. Al-i imran sO.resi, 3/122; A'raf 

sO.resi, 7/89; Tevbe sO.resi, 9/129; HO.d sO.resi, 11/56; Yusuf sO.resi, 12/67. 
114 "Allah' a teslim olmak"la ilgili bazt ayetler i«in bkz. Bakara sO.resi, 2/112, 131; Nisa 

sO.resi, 4/125; Lokman sO.resi, 31/22; Zilmer sO.resi, 39/54. 
115 Bkz. Mu'min sO.resi, 40/44. 
116 Bkz. Al-i imran sO.resi, 3/159, 173; Nisa s0.resi, 4/81; Maide sO.resi, 5/23; HO.d 

sO.resi, 11/123; ibrahim sO.resi 14/12; Furkan sO.resi, 25/58 ... 
117 Bkz. Tevbe sO.resi, 9/38; YO.nus sO.resi, 10/24; Kehf sO.resi, 18/45; Hadid sO.resi, 

57/20; Mu'min sO.resi, 40/39; Duha sO.resi, 93/4. 
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merak etme. Akim soni.ik ise Kur'an'm gi.ine§i altma gir, imanm nuruyla 
bak ki: Y1ld1z bocegi gibi olan aklm yerine her bir Kur' an ayeti birer yil-
d1z gibi sana I§Ik verir. 118 Hem smirs1z emellerin, elemlerin varsa sonsuz 
bir sevap ve rahmet seni bekliyor. 119 Hadsiz arzularm, maksatlann varsa 
onlan di.i§i.ini.ip 1zd1rap c:;ekme. Onlar bu di.inyaya s1gmaz. Onlann yer-
leri ba§ka diyardir ve onlan veren de ba§kas1d1r."120 

Hem der ki: "Ey insan! Sen kendine malik degilsin. 121 Kudreti son-
suz bir Kadir'in, rahmeti smirs1z Rahim bir Zat-1 Zi.ilcelal'in kulusun.122 
Oyleyse hayahrn kendi ba§ma yi.iklenip zahmet c:;ekme, c:;i.inki.i hayah 
veren de, idare eden de O' dur. 123 

Hem di.inya sahipsiz degil, di.inya yi.iki.ini.i kendi Sirtma yi.iklene-
rek korkulanrn di.i§i.ini.ip merak etme, c:;i.inki.i onun sahibi Hakim'dir, 
Alim' dir. 124 Sen de bir misafirsin, fuzuli kan§ma, kan§hrma. Hem in-
san125 ve hayvan gibi varhklar ba§tbO§ degildir, vazifeli birer memurdur. 
Hakim ve Rahim bir Zat'm nazan altmdad1rlar. Onlann elem ve zah-
metlerini di.i§i.ini.ip ruhuna elem c:;ektirme. Onlarm Hahk-1 Rahim'inin 
rahmetinden daha ileri bir §efkat one si.irme. Sana di.i§man vaziyeti 
alan mikroptan salgm hastahga, tufan, k1thk ve zelzeleye kadar her 
§eyin dizginleri, o Rahim ve Hakim Zat'm elindedir.126 0, Hakim'dir, 
sonsuz hikmet sahibidir, abes i§ yapmaz; Rahim'dir, sonsuz §efkat sa-
hibidir, merhameti c:;oktur. Yaphg1 her i§te bir <:;e§it li.ituf vard1r." 121 

118 Bkz. YO.nus sO.resi, 10/57; Yusuf sO.resi, 12/111; ibrahim sO.resi, 14/1; Tegabun 
sO.resi, 64/8; Nisa sO.resi, 4/174 ... 

119 Bkz. Bakara sO.resi, 2/157, 218; Al-i imran sO.resi, 3/107; Nisa sO.resi, 4/96, 175; 
A'raf sO.resi, 7 /156. 

120 Bkz. Yasin sO.resi, 36/55; Saffat sO.resi, 37/42-43, 46; Sad sO.resi, 38/52; Zuhruf 
sO.resi, 43/71, 73; Muhammed sO.resi, 47/15; Dehr sO.resi, 76/22. 

121 Bkz. A'raf sO.resi, 7/188; YO.nus sO.resi, 10/49; Cin sO.resi, 72/21. 
122 Bkz. Al-i imran sO.resi, 3/30; Maide sO.resi, 5/118; Hier sO.resi, 15/49; isra sO.resi, 

17 /65; Mu'minO.n sO.resi, 23/109; AnkebO.t sO.resi, 29/56; Zumer sO.resi, 39/16,53; 
Mu'min sO.resi, 40/31 ... 

123 Bkz. Al-i imran sO.resi, 3/156; A'raf sO.resi, 7/158; Tevbe sO.resi, 9/116; YO.nus 
sO.resi, 10/56 ... 

124 Bkz. Bakara sO.resi, 2/107; Al-i imran sO.resi, 3/26, 189; Maide sO.resi, 5/40, 120; 
En' am suresi, 6/73; A'raf suresi, 7/158. 

125 Bkz. Mu'minun sO.resi, 23/115; Kiyamet sO.resi, 75/36 
126 Bkz. Al-i imran suresi, 3/83; Mu'minO.n sO.resi, 23/88; Ml.ilk sO.resi, 67/1, Fussilet 

sO.resi, 41/11; Zumer sO.resi, 39/63,67; $lira suresi, 42/12. 
127 Bkz. $0.ra sO.resi, 42/19. 
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Hem der ki: alem ger<;i fanidir, fakat ebedi bir alem i<;in ge-
rekli §eyleri yeti§tiriyor. Di.inya her ne kadar gei;ici olsa da baki mey-
veler veriyor, baki bir Zat' m baki isimlerinin cilvelerini g6steriyor. 
Ger<;i §U alemin lezzeti az, elemi <;oktur; fakat Rahman-I Rahim'in 
iltifatlan, baki ve hakiki lezzetlerdir. Elemler ise sevap yoni.iyle i<;le-
rinde manevi lezzetler sakhyor. 128 Madem me§ru daire ruhun, kalbin 
ve nefsin bi.iti.in lezzetlerine, sefalarma, keyiflerine kafidir. Gayri-
me§ru daireye girme! <;:unki.i o dairedeki bir lezzetin bazen bin elemi 
var. Hem hakiki ve daimi lezzet olan Rahmani iltifatlan kaybetmeye 
sebeptir." 129 

Hem daha once beyan edildigi gibi, dalalet yolunda insan a§ag1-
lann en a§ag1s1 olan esfel-i safilin mertebesine oyle bir di.i§er ki, hi<;bir 
medeniyet, hii;bir f elsefe ona <;are bulamad1g1 ve hi<;bir be§eri ilerleme 
ve ilmi mi.ikemmellik insam o derin karanhk kuyudan 9karamad1g1 
halde, Kur'an-1 Hakim iman ve salih amel ile onu a§agilarm en a§ag1-
sma di.i§mekten korur ve yi.icelerin en yi.icesi olan ala-y1 iliyyin merte-
besine 9kanr. i§te, kesin delillerle <;1karacagm1 ispat ediyor ve o derin 
kuyuyu manevi yi.ikseli§in basamaklanyla ve ruhi mi.ikemmelligin do-
namm1yla dolduruyor. 130 

Hem insanm ebediyete dogru olan uzun, firtmah ve gi.iri.ilti.ili.i yol-
culugunu son derece kolayla§hnr. Bin, belki elli bin senelik mesafeyi 
bir gi.inde alacak vas1talan g6sterir. Hem Ezel ve Ebed Sultani olan 
Zat-1 Zi.ilcelal'i tamtmakla, insana O'nun memur bir kulu ve vazifeli 
bir misafiri suretini verir. Hem di.inya misafirhanesinde, hem berzah 
ve ahiret alemlerinde tam bir rahat ii;inde seyahat etmesini saglar. 
Nas1l ki, bir padi§ahm dosdogru bir memuru, onun memleketinde, her 
vilayetin sm1rlanndan ui;ak, gemi, tren gibi h1zh seyahat vas1talanyla 
kolayca ge<;er ve gezer. Aynen oyle de, Ezel Sultam'na iman ile bag-
lanan ve salih amel ile itaat eden bir insan, §U di.inya misafirhanesinin 
menzillerinden, berzah ve mah§er alemlerinin dairelerinden ve aym 
§ekilde kabirden sonraki bi.iti.in alemlerin geni§ hudutlanndan §im§ek 

128 Bkz. HU.cl suresi, 11/23; Furkan suresi, 25/75-76; Ankebut suresi, 29/58; Ahkaf 
suresi, 46/14; Fetih suresi, 48/5; Tegabi.in suresi, 64/9; Talak suresi, 65/11. 

129 Bkz. Bakara suresi, 2/81, 275; Furkan suresi, 25/68-69; YU.nus suresi, 10/27, 52; 
Mi.i'minun suresi, 23/103; Zuhruf suresi, 43/74. 

130 Bkz. in§ikak suresi, 84/25; Tin suresi, 95/5-6; Asr suresi, 103/2-3. 



772 SozLER 

ve burak suratinde ge<;er, nihayet ebedi saadeti bulur. Kur' an §U haki-
kati a<;1k<;a ispat eder, asfiya ve evliyaya gosterir. 

Hem Kur'an'm hakikati der ki: "Ey mumin! Sendeki sonsuz sevme 
kabiliyetini <;irkin, noksan, §erli ve sana zararh olan nefs-i emmarene131 

sarf etme! 132 Onu kendine sevgili, onun arzulanm da ilah yapma!133 0 
sonsuz sevme kabiliyetini, sonsuz bir muhabbete lay1k.. hem sana ni-
hayetsiz nimetler ihsan edebilen .. hem seni ebediyen mesut edecek.. 
hem alaka duydugun ve saadetleriyle mesut oldugun butun zatlan 
ihsanlanyla mesut eden .. hem nihayetsiz kemalab bulunan ve niha-
yetsiz derecede kutsi, yuce, munezzeh, kusursuz, noksans1z, ebedi bir 
guzellik sahibi olan .. bu tun isimleri son derece guzel ve her isminde 
pek <;ok guzellik nuru bulunan .. cennetin, butun guzellikleriyle ve 
nimetleriyle, O'nun rahmetinin guzelligini ve guzelliginin rahmetini 
gosterdigi.. sevimli ve sevilen, kainattaki bu tun guzellikler ve kemal 
vas1flan O'nun guzelligine ve kemaline i§aret ve deli! olan bir Zat'1 
sevgili ve ilah kabul et... "134 

Hem der ki: "Ey insan! Sana, O'nun isim ve s1fatlanm sevmen i<;in 
verilen kabiliyeti ba§ka, fani varhklara sarf etme, faydas1z mah!O.kata 
dagitma.135 <,;unku onlar fanidir, fakat O.zerlerinde naki§lan, cilveleri 
gorunen Cenab-1 Hakk'm isimleri bakidir, daimidir. 136 Ve O'nun isim 
ve s1fatlannm her birinde binlerce ihsan ve guzellik mertebesi, binlerce 
kemal ve muhabbet tabakas1 vardir. Yalmz Rahman ismine bak: Cen-
net bir cilvesi, ebedi saadet bir panlt1s1 ve dunyadaki butun nz1k ve 
nimetler bir damlas1d1r." 137 

i§te §U k1yaslamaya, dalalet ehliyle muminlerin hayat ve vazife yo-
nunden mahiyetlerine i§aret eden 

131 Nefs-i emmare: insam daima k61iili.ige sevk eden nefis. 
132 Bkz. Yusuf sO.resi, 12/53. 
133 Bkz. Nisa sO.resi, 4/135; Kehf sO.resi, 18/28; Taha sO.resi, 20/16; Furkan sO.resi, 

25/43; Kasas sO.resi, 28/50; Casiye sO.resi, 45/23; Naziat sO.resi, 79/40. 
134 Bkz. Taha sO.resi, 20/14; Zi.imer sO.resi, 39/2, 66; Yasin sO.resi, 36/60-61. 
135 Bkz. Bakara sO.resi, 2/165; En' am sO.resi, 6/76-79; Tevbe sO.resi, 9/23-24; Kiyamet 

sO.resi, 75/20-35; Dehr sO.resi, 76/27; Fecr sO.resi, 89/20-26. 
136 Bkz. Kasas sO.resi, 28/88; Rahman sO.resi, 55/25-26. 
137 Bkz. Meryem sO.resi, 19/61, 93; Rahman sO.resi, 55/1-12; Mi.ilk sO.resi, 67/19-20. 
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ve ak1betlerini bildiren 139 ayetlerine dikkat 
et. Soyledigimiz k1yaslamay1 ne kadar yuce ve mucizevi bir §ekilde 
gosteriyorlar. Birinci ayetin mucizevi ve az sozle c;;ok manay1 bildirerek 
ifade ettigi hakikat On Birinci Soz' de etrafl1ca anlattld1gmdan oraya 
havale ediyoruz. ikinci ayetin ise ne kadar yuce bir hakikati bildirdigini 
yalmz kuc;;uk bir i§aretle gosterecegiz. ki: 

Ayet, dogrudan anla§1lan manas1 ile §6yle buyuruyor: "Dalalet ehli 
oldugunde gokler ve yeryuzu onlara aglamaz." Dolayh manas1 ile de 
§Una i§aret ediyor: "Muminlerin dunyadan gitmesiyle gokler ve yeryu-
zu onlara aglar." Yani dalalet ehli, madem goklerin ve yerin vazifele-
rini inkar ediyor, manalanm bilmiyor, k1ymetlerini dti§liruyor, Yarah-
c1lanm tamm1yor. Onlara hakaret edip dti§manhk gosteriyor. Elbette 
gokyuzu ve zemin onlara degil aglamak, belki beddua eder, onlarm 
gebermesiyle memnun olur. Ve dolayh manas1 ile der ki: "Gokler ve 
yeryuzu, muminlerin olumune aglar." Zira mumin, goklerin ve yeryu-
zunun vazifelerini bilir, hakikatlerini tasdik eder ve onlann bildirdigi 
manalan iman ile anlar. "Ne kadar guzel yap!lm1§lar, ne kadar guzel 
hizmet ediyorlar." der. Onlara, lay1k olduklan ktymeti verir, hurmet 
gosterir. Cenab-1 Hak namma onlan ve ayna olduklan ilahi isimleri 
sever. i§te bu sirdan, gokler ve yeryuzu, muminlerin vefatma aglar gibi 
mahzun olur. 140 

138 "Biz insam en mtikemmel surette yaratt1k. Soma da onu en a§ag1 seviyeye dti§tir-
dtik. Ancak iman edip gtizel ve makbul i§ler yapanlar mtistesnad1r." (Tin suresi, 
95/4-6) 

139 "(Merhamete lay1k alma haklanm kaybettiklerinden) peri§an hallerine gok de ag-
lamad1, yer de." (Duhan suresi, 44/29) 

140 Mesela "Ar§'m, Sa'd ibni Muaz'm (radiyallilhu anh) vefatiyla sarsild1g1" ifade buyu-
rulmu§tur. Bkz. Buhilr'i, menokzbi.i'l-ensar 12; Muslim, fezoilu's-sahabe 123-125; 
Tirmizi, menokzb 50. 
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Miihim Bir Som 

Diyorsunuz ki: "Sevmek iradeyle degildir. Mesela, fitri ihtiyac;la le-
ziz yiyecekleri ve meyveleri severim. Babam1, annemi ve evlad1m1 se-
verim. Hayat arkada§1m1 severim. Dost ve ahbaplanm1 severim. Pey-
gamberleri ve evliyay1 severim. Hayahm1, genc;ligimi severim. Bahan, 
giizel §eyleri ve diinyay1 severim. Bunlan nasd sevmem! Bullin bu 
sevgileri Cenab-1 Hakk'm Zat'ma, s1fat ve isimlerine nasil yonlendire-
bilirim? Bu ne demektir?" 

Cevap: "Dort Niikte"yi dinle. 
Birinci Niikte: Sevmek gerc;i iradeyle olmaz, fakat irade ile yiizii bir 

sevgiliden digerine c;evrilebilir. Mesela, bir sevgilinin c;irkinligini veyahut 
asil sevilmeye lay1k bir ba§ka sevgiliye perde veya ayna oldugunu gor-
mekle, muhabbetin yilzii, mecaz! sevgiliden hakiki sevgiliye donebilir. 

ikinci Niikte: Bu saydrklanm sevme demiyoruz. Fakat onlan 
Cenab-1 Hak hesabma ve O'nun ic;in sev, diyoruz. Mesela, leziz yi-
yecekleri, giizel meyveleri, Cenab-1 Hakk'm ihsam ve Rahman-1 
Rahim' in nimetleri olmalan yoniiyle sevmek, "Rahman" ve "Miin'im" 
isimlerini sevmektir ve manev! bir §iikiirdiir. Bu sevginin yalmz nefis 
hesabma olmad1gm1, Rahman namma oldugunu gosteren; me§ru dai-
rede kanaatkarca kazanmak ve o nimetlerin sahibini dii§iinerek, O'na 
§iikrederek yemektir. 

Hem anne babayr §etkat ile donatan ve seni onlann merhametli 
elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesabma ebeveyne hiirmet 
ve muhabbet, Cenab-1 Hakk'm sevgisine dahildir. 141 0 muhabbetin, 
hiirmetin ve §etkatin Allah ic;in olduguna i§aret, ihtiyarladrklan, sana 
hic;bir faydalan kalmad1g1 ve seni zahmete soktuklan zaman onlan da-
ha c;ok sevmek, onlara merhamet ve §etkat gostermektir. , , 

142 Ji ·i ,,<f1 t;\ ayetinin evlatlan ,,; ... .J ... F- ' 

be§ mertebe hiirmet ve §etkate davet etmesi, Kur'ai'.i'm nazarmda an-
ne ve babanm hukuklarmm ne kadar miihim ve onlara hiirmetsizligin, 
isyanm ne derece c;irkin oldugunu gosterir. 

141 Bkz. Bakara suresi, 2/83; Nisa suresi, 4/36; En'am suresi, 6/151; ibrahim suresi, 
14/41; isra suresi, 17/23; AnkebUt suresi, 29/8; Lokman suresi, 31/14; Ahkaf 
suresi, 46/15, 17; Nuh suresi, 71/28. 

142 ";layet onlardan her ikisi veya birisi ya§lanmI§ olarak senin yanmda bulunursa 
sakm onlara hizmetten yiiksiinme, 'off!' bile deme." (isra suresi, 17/23) 



Ornz iKiNci Soz 775 

Madero bir baba, kimsenin degil, yalmz c;ocugunun kendinden 
daha iyi olmasm1 ister. Buna mukabil evlad1 da babasma kar§l hak 
iddia edemez. Demek, anne-baba ile evlat arasmda fltraten bir muna-
ka§a sebebi yoktur. Zira munaka§a ya g1pta ve hasetten dogar; oysa 
babada ogluna kar§l o yoktur. Ya da haks1zhktan ileri gelir. Evladm 
babasma kar§1 hak iddia etmeye hakk1 yoktur. Babasm1 haks12 g6rse 
de ona isyan edemez. Demek, babasma isyan ve onu rencide eden, 
insan bozmas1 bir canavardir. 

Evladm1 Kerim ve Rahim bir Zat'm hediyesi oldugu ic;in tam bir §ef-
kat ve merhamet ile sevmek ve korumak143 da yine Hakk' a aittir. 0 sev-
ginin Cenab-1 Hak adma oldugunu gosteren i§aret ise vefatlarmda sabir 
ile §likurdur, umitsizce feryat etrnemektir.144 "Hahk1mm benim nezare-
time verdigi sevimli bir mahluku, bir kulu idi, §imdi hikmeti gerektirdi, 
onu benden ald1, daha iyi bir yere goturdu. Benim o kulda gorlinli§te 
bir hissem varsa hakiki bin hisse onun Hahk'ma aittir. rJI" deyip 
teslim olmakhr. 

Dost ve ahbap eger iman ve salih amel sebebiyle Cenab-1 Hakk'm 
dostlan iseler, J smmca onlan sevmek de Hakk'a aittir. 

Hem hayat arkada§1m, ilahi rahmetin cana yakm, tath bir hediyesi 
olmas1 yonuyle sev.147 Fakat muhabbetini c,;abuk bozulan suret guzel-
ligine baglama. Belki kadmm en cazibeli, en tath guzelligi, kadmhga 
has bir letafet ve nezaket ic,;indeki ahlak guzelligidir. En klymetli ve 
en §irin cemali ise yuce, ciddi, samimi, nurani §efkatidir. §efkat ve 
ahlak guzelligi hayatm sonuna kadar devam eder, artar. Ve o zay1f, 
latif varhgm hurmet hakk1 o muhabbetle muhafaza edilir. Yoksa suret 

143 Bkz. Bakara sOresi, 2/132-133; En'am suresi, 6/151; Hild sOresi, 11/42-45; Nahl 
sfiresi, 16/72; Yusuf sOresi, 12/67, 87; ibrahim sOresi, 14/35; isra sOresi, 17/31; 
Lokman sfiresi, 31/13-23; Mumtahine sfiresi, 60/12. 

144 Bkz. Bakara sfiresi, 2/156. 
145 Her i§te verilecek hukum Allah ic;in olmahd1r. 
146 "ic;te duyulacak sevgi, Allah ic;in olmahd1r." 'Allah ic;in sevmek ve nefret etmek' 

baz1 hadislerde amellerin en faziletlisi sayilm1§; * baz1 hadislerde de imanm en guc;lu 
bir bag1 olduguna dikkat c;ekilmi§tir." 

* Ebu Davud, siinnet 2; Ahmed ibni Hanbel, e/-Musned 5/146; el-Bezzar, el-Miis-
ned 9/461. 
**et-Tayalisi, e/-Miisned s.101; ibni Eb! $eybe, el-Musannef 6/170, 172, 7/80. 

147 "Allah kendilerinizden, insan karde§lerinizden size e§ler yaratti. .. " (Nahl sOresi, 
16/72) 
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gilzelliginin yok olup gitmesiyle, en muhta<; oldugu bir zamanda o 
bic,;are, hakkm1 kaybeder. 

Hem peygamberleri ve evliyay1 sevmek, Cenab-1 Hakk'm makbul 
kullan olmalan yonuyle Cenab-1 Hak namma ve hesabmadir, bu nok-
tadan O'na aittir. 148 

Hem hayab, Cenab-1 Hakk'm insana ve sana verdigi, baki bir om-
ru kazandiracak en k1ymetli bir sermaye, bir define ve baki kemalatm 
c;ekirdegini saklayan bir hazine olmas1 yonuyle sevmek, muhafaza et-
mek ve Cenab-1 Hakk'm hizmetinde gec,;irmekle yine o sevgi bir yon-
den Mabud'a ait olur. 

Hem genc,;ligin tatl1hgm1, giizelligini, Cenab-1 Hakk'm latif, §irin, gii-
zel bir nimeti olmas1 yonuyle begenmek, sevmek, onu guzelce hayir 
yolunda ge<;irmek, §iikur dolu bir llir me§ru muhabbettir. 

Hem bahan Cenab-1 Hakk'm nurani' isimlerinin en latif ve giizel 
nak1§lannm sayfas1 ve Sani-i Haki'm'in antika sanatmm en suslu, §a§a-
ah bir sergisi olmas1 yonuyle tefekkur ederek sevmek, Cenab-1 Hakk'm 
isimlerini sevmektir. 

Hem dunyay1 ahiretin tarlas1,149 Cenab-1 Hakk'm isimlerinin ayna-
s1, O'nun bir llir yaz1s1, mektubu ve gec,;ici bir misafirhanesi olmas1 
yonuyle se.vmek150 -nefs-i emmare kan§mamak §artiyla- Cenab-1 
Hakk' a ait olur. 

Kzsacasr: Dunyay1 ve ondaki varhklan mana-y1 harfi ile, yani Ya-
ratic1lanm gosteren yonleriyle sev;151 mana-y1 ismi' ile, yalmzca kendi-
lerine bakan yonleriyle sevme.152 "Ne kadar giizel yapt!m1§." de, "Ne 

148 Bkz. Al-i imran, 3/31; Buhari, fmdn 9; Muslim, fmdn 66-67; Tirmizi, fman10. 
149 "Diinya, ahiretin tarlas1dir." manasmdaki hadis ic;in bkz. el-Ga2ali, jhyau Ulumi'd-

Dfn 4/19; es-Sehav'.i, e/-Makas1dii'l-Hasene s.497; Aliyyiilkari, e/-Esraru'/-Merfua 
s. 205. 

150 "i§te bak, Allah'm rahmetinin eserlerine, olmii§ topraga nasil hayat veriyor! i§te 
bunlan yapan kim ise, oliileri de 0 diriltecektir. 0, her §eye hakk1yla kadirdir." 
(Rum suresi, 30/50) 

151 Mana-y1 harfiyle sevmeye §U ayet i§aret etmektedir: "Hani bir gtin ikindi vakti 
ona (Ha2reti Siileyman), durdugunda sakin, ko§tugu zaman ise siiratli safkan ko§U 
atlan gosterilmi§ti. Onlarla ilgilenip 'Ben Rabbim'i hatlrlattiklan ic;in giizel §eyleri 
severim.' dedi ve onlar gozden kayboluncaya dek onlan seyredip durdu. Sonra: 
'Onlar1 tekrar bana getirin!' deyip bacaklanm ve boyunlanm s1va2lamaya ba§lad1." 
(Sad suresi, 38/31-33) 

152 Mana-y1 ismiyle sevmemeye §U ayet i§aret etmektedir: "Allah'm sana ihsan ettigi 
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kadar guzeldir." deme! Ve kalbinin ic;:ine ba§ka sevgilerin girmesine 
meydan verme. 153 <:;unku kalbin ic;:i, Zat'm aynas1dir ve O'na 
mahsustur. 8-jj $- de. 155 

- " ,J -- . J . .).) \T-
i§te butun sevgiler, eger bu surette olursa, hem elemsiz 

bir lezzet verir, hem bir yonden daimi birer kavu§madir. Allah sevgisini 
artmr. Me§rudur, lezzetin ta kendisi olan birer §U.kurdur. Muhabbetin 
ta kendisi olan birer fikirdir. 

Mesela nasil ki, yuce bir sana bir elma ihsan etse, o 
elma iki yonden sevilir ve onda iki llirlu lezzet bulunur. Birincisi, elma 
oldugu ic;:in sevilir. Zira onda kendine has bir elma lezzeti vardir. ;;u 
sevgi padi§aha ait degildir. Belki huzurunda o elmay1 agzma atip yiyen 
adam, padi§ah1 degil, elmay1 sever ve nefsine muhabbet besler. Fakat 
bazen olur ki, padi§ah nefsi gozeten o muhabbeti begenmez, ondan 
nefret eder. Hem elmanm lezzeti azdir, gec;:icidir, elmay1 yedikten soma 
o lezzet de gider, geriye bir U.Zunlli kahr. ikinci lezzet ise elma ic;:indeki el-
ma ile gosterilen, padi§aha yakt§Ir, yuksek iltifatt1r. Adeta o elma, o yuk-
sek iltifatm numunesi ve cisme burunmU.§ halidir, diye ona hurmet eden 
adam, padi§ah1 sevdigini gosterir. Hem iltifatm kihf1 olan o meyvede 
oyle bir lezzet vardir ki, bin elma lezzetinin usllindedir. i§te §U lezzet §Uk-
ranm ta kendisidir. ;;u sevgi, padi§aha kar§l hurmetli bir muhabbettir. 

Aynen onun gibi, butun nimet ve meyveler kendileri ic;:in sevilse 
ve onlardan yalmz gafilce maddi lezzet almsa o sevgi nefsanidir. 0 
lezzetler gec;:ici ve elemlidir. Eger insan onlan Cenab-1 Hakk'm rahme-
tinin iltifati ve ihsanlarmm meyvesi olmalan yonuyle sevse, o ihsan ve 
iltifatlann lutuf derecelerini takdir etmek suretiyle tam bir i§tahla lezzet 
alsa, bu hem manevi bir §0.kur hem elemsiz bir lezzettir. 

bu servetle ebedi ahiret yurdunu mamur etmeye gayret goster, ama diinyadan da 
nasibini unutma, ihtiyacma yetecek kadar sakla. Allah sana ihsan ettigi gibi sen de 
insanlara iyilik et, sakm iilkede nizam1 bozma pe§inde alma, <;iinkii Allah bozgun-
culan sevmez." (Kasas suresi, 28/77) 

153 "iyi bilin ki goniiller ancak Allah'1 anmakla huzur bulur." (Ra'd suresi, 13/28) 
154 Bkz. Ra'd suresi, 13/27; Kehf suresi, 18/28; Hae, 22/32; ;>uara suresi, 26/89; Saffat 

suresi, 37/84; Kaf suresi, 50/33, 37. 
155 "Allah1m, bize Senin sevgini ve bizi Sana yakla§tlracak §eylerin sevgisini nasip et!" 

(Bkz. Tirmizi, tefsfru sure (4) 38; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 5/243; ibni Ebi 
;leybe, el-Musannef, 6176). 

156 Bir zaman iki a§iret reisi, bir padi§ahm huzuruna girmi§ler, aynen bu yaz1lan 
vaziyette bulunmu§lar. 
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Niikte: Cenab-1 Hakk'm isimlerini sevmenin tabakalan 
var: Daha once beyan ettigimiz gibi, insan bazen eserlerine muhab-
bet suretiyle O'nun isimlerini sever. Bazen, ilahl kemalatm unvam ol-
malan yonuyle sever. Bazen insan, mahiyetinin ku§ahc1hg1 yonuyle, 
hadsiz ihtiya<_;lan noktasmda o isimlere muhta<_; olur, arzu duyar ve o 
ihtiya<_;la sever. Mesela sen §efkat duydugun bUtun akrabalanna, fakir 
insanlara, zay1f ve muhta<_; varhklara acizane yard1m etmek istedigin 
anda biri <_;1ksa, onlara istedigin gibi iyilik etse, o zatm nimet verici 
unvam ve "kerim" ismi ne kadar ho§una gider, o zab o unvan ile ne 
kadar seversin. Aynen oyle de, yalmz Cenab-1 Hakk'm Rahman ve 
Rahim isimlerini du§lin: Sevdigin ve §efkat duydugun butun mumin 
ecdadm1, akraba ve dostlanm dunyada turlu nimetlerle, cennette her 
<_;e§it lezzetle ve ebedl saadette sana gosterip Zat' m1 da onlara gostere-
rek hepsini mesut etmesi yonuyle o Rahman ismi ve Rahim unvam ne 
kadar sevilmeye lay1ktir. insan ruhunun o iki isme ne derece muhta<_; 
oldugunu k1yas edebilirsin. Ve h>J\ duas1 
ne kadar yerindedir, anlarsm. 

Hem alakadar oldugun ve peri§anhklarmdan dolay1 uzU!dugun, se-
nin bir nevi evin olan ve i<_;indeki varhklar da o eve laz1m dost §eyler ve 
sevimli suslemeler hukmundeki dunyay1 ve i<_;indeki varhklan tam bir 
hikmetle duzene koyan, idare ve terbiye eden Zat'm Hakim ismine ve 
Murebbl (terbiye edici} unvanma ruhunun ne kadar muhta<_; bulundu-
gunu, ne kadar arzu duydugunu, dikkat etsen anlarsm. Hem alakadar 
oldugun ve yokluga gitmelerinden elem duydugun butun insanlan, 61-
dukleri zaman yokluk karanhgmdan kurtanp §U dunyadan daha guzel 
bir yere yerle§tiren bir Zat'm Varis (her §eyin ger<_;ek varisi, tek sahibi} 
ve Bais (oluleri dirilten) isimlerine, Baki, Kerim, Muhyi ve Muhsin un-
vanlanna ruhunun ne kadar muhta<_; oldugunu dikkat etsen gorursun. 

i§te insan, mahiyeti yuce ve f1trati engin oldugundan, binlerce ihti-
yac1 ile bin bir ilahl isme, her bir ismin pek <_;ok mertebesine yarad1h§1 
geregi muhta<_;tir. <.;ok ihtiya<_;, i§tiyaktir. <.;ok i§tiyak, muhabbet; <_;ok 
muhabbet ise a§khr. Muhabbetin mertebeleri ruhun olgunla§masma 
ve Cenab-1 Hakk'm isimlerinin mertebelerine g6re a<_;1ga <_;1kar. O'nun 

157 Dunyada buti.in mah!O.katma ahirette ise sadece mumin kullanna §efkat ve merha-
metle muamele etmesinden dolay1 Allah' a hamd ve ovgiiler olsun. 
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biillin isimlerini sevmek de -o isimler Zat-1 Zulcela!'in unvanlan ve 
cilveleri oldugundan- Zat'ma muhabbete <loner. ;>imdi ornek olarak 
bin bir isminden yalmz Adi, Hakem, Hak ve Rahim isimlerinin bin bir 
mertebesinden birini soyleyecegiz. 

;>oyle ki: Hikmet ve adalet ic;indeki Rahman'iir-Rah!m ve Hak 
isimlerini en biiyiik dairede gormek istersen, §U temsile bak: Bir or-
duda dart yiiz farkh milletten ve mizac;tan askerler bulundugunu farz 
edelim. Her birinin begendigi elbiseler, ho§lanna giden erzak, rahat-
c;a kullanacaklan silahlar ve mizac;larma deva olacak ilac;lar ayn ol-
dugu halde, biitiin o askerler, tak1m, boliik aynlmadan, belki kan§1k 
vaziyetteyken, benzersiz, bir tek padi§ah onlan tek tek, tam bir §efkat 
ve merhametle, harikulade iktidanyla, mucizevi ilmi ve ku§ahc1hg1y-
la, fevkalade adalet ve hikmetiyle, hic;birini §a§trmadan, unutmadan, 
hepsine uygun ayn ayn elbise, erzak, ilac; ve silahlanm yard1mc1s1z 
olarak, bizzat kendisi verse, o zatm ne kadar kudret sahibi, §efkatli, 
adaletli, comert bir padi§ah oldugunu anlarsm. <;unkii bir taburda on 
milletten asker bulunsa, onlan ayn ayn giydirmek ve hepsine farkh 
tec;hizat vermek c;ok zor oldugundan, mecburen, vazifeleri ve millet-
leri ne olursa olsun, hepsine aym tec;hizat verilir. 

i§te oyle de: Cenab-1 Hakk'm adalet ve hikmet ic;indeki Hak ve 
Rahmanii'r-Rahim isimlerinin cilvesini g6rmek ic;in bahar mevsimin-
de yeryiiziinde c;ad1rlan kurulmu§ dart yiiz bin muhte§em milletten 
olu§an bitki ve hayvan ordusuna bak. Biitiin o hayvan ve bitki tiirleri, 
birbiri ic;inde bulunduklan halde, her birinin elbisesi ayn, erzak1 ayn, 
silah1 ayn, hayat tarzi ayn, talimah ayn, terhisah ayn oldugu halde ve 
ihtiyac;lanm elde edecek kuwetleri, arzulanm isteyecek dilleri olmad1-
g1 halde; hikmet ve adalet dairesi ic;inde, olc;ii ve diizenle tecelli eden 
Hak, Rahman, Rezzak, Rahim ve Kerim isimlerini seyret, gar. 0 Zat 
nas1l hic;birini §a§irmadan, unutmadan, kan§hrmadan terbiye ve idare 
eder. i§te boyle hayret verici, geni§ bir intizam ve ol<;ii ile yapilan bir 
i§e ba§kalarmm parmag1 kan§abilir mi? Vahid-i Ehad' dan, Hakim-i 
Mutlak'tan, Kadir-i Kiilli ;>ey'den ba§ka, bu sanata, bu rububiyete, bu 
idareye kim el uzatabilir? Hangi sebep miidahale edebilir?158 

158 Bkz. Fatir suresi, 35/3; Ziimer suresi, 39/62; Mu'min suresi, 40/62; Tur suresi, 
52/35; Vakia' s6.resi, 56/59. 
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Dordiincii Niikte: Diyorsun ki: Bana nimet olarak verilen yiye-
cekleri, nefsimi, hayat arkada§1m1, anne ve babam1, evlad1m1, dost-
lanm1, evliyay1, peygamberleri, gtizel §eyleri, bahan ve diinyay1 ayn 
ayn, Kur'an'm emrettigi tarzda sevmenin neticeleri, faydalan nelerdir? 

Cevap: Bullin neticeleri anlatmak ic.;in biiyiik bir kitap yazmak ge-
rekir. yalmzca bir iki neticeye kisaca i§aret edilecek. Once, 
dilnyadaki pe§in neticeleri anlablacak. Sonra ahirette ortaya c.;1kacak 
olan neticeleri zikredilecek. ki: 

Daha once soylendigi gibi, gafillerin ve ehl-i diinyanmki gibi, ne-
fis hesabma olan sevgilerin diinyada belas1, elemi, zahmeti c.;oktur. 
Sefas1, lezzeti, rahab ise azd1r. Mesela §efkat, acizlik yiiziinden elemli 
bir musibet olur. Sevmek, aynhk yiiziinden belah, yak1c1 bir ate§ olur. 
Lezzet, gec.;iciligi yiizilnden zehirli bir §erbet haline gelir. Ahirette ise 
Cenab-1 Hak hesabma olmad1klan ic.;in bunlar ya faydas1z ya da -ha-
rama girilmi§se- azapbr .159 

Soru: Peygamberleri ve evliyay1 sevmek nasil faydas1z kahr? 
Cevap: Teslis160 inancma sahip olanlann isa Aleyhisselam'a ve 

RafIZllerin Hazreti Ali'ye (radiyallahu anh) sevgilerinin faydas1z kald1g1 
gibi.161 Eger o muhabbetler, Kur'an'm gosterdigi tarzda, Cenab-1 Hak 
hesabma ve Rahman' a muhabbet namma olsa, o zaman hem diinya-
da hem ahirette gtizel neticeleri var. Leziz yiyecekleri, giizel meyveleri 
sevmenin diinyadaki neticesi, elemsiz bir nimet ve §iikriin ta kendisi 
olan bir lezzettir. 

Nefse hakiki sevgi ise ona ac1mak, onu terbiye etmek ve zararh he-
veslerden men etmektir.162 0 vakit nefis seni hiikmii altma almaz, kotii 
arzularma esir etmez. Belki sen ona hiikmedersin. Onu kotii arzularma 
degil, hidayete sevk edersin.163 

Hayat arkada§ml sevmen madem onun ahlak giizelligine, §ef-
kat madeni ve rahmet hediyesi olmasma bina edilmi§. Ona samimi 

159 Bkz. Bakara sO.resi, 2/165; Al-i imran sO.resi, 3/14; Tevbe sO.resi, 9/23-24; ibrahim 
sO.resi, 14/3; Nahl sO.resi, 16/107; NO.r sO.resi, 24/19; Fussilet sO.resi, 41/17. 

160 Hiristiyanlann uc;leme inanc1. 
161 Bkz. Ahmed ibni Hanbel, el-Miisned 1/160; el-Hakim, e/-Miistedrek 3/132; el-

Buha.ri, et-Tdrihu'/-Kebfr 3/281. 
162 Bkz. Ha§ir sO.resi, 59/9; Naziat suresi, 79/40; A'la sO.resi, 87/14; suresi, 91/9. 
163 Bkz. Nern! sO.resi, 27/92; Fatir sO.resi, 35/32. 
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muhabbet ve merhamet edersen, o da sana ciddi hurmet gosterir 
ve seni sever. ikiniz de ihtiyarlad1kc;a o hal kuvvetlenir ve hayatm1 
mesut bir §ekilde gec;irirsin. Yoksa nefsani bir §ekilde onun sadece 
suret guzelligini seversen, o sevgi c;abuk azahr, iyi munasebetlerinizi 
de bozar. 

Anne ve babam sevmen, Cenab-1 Hak hesabma oldugunda hem 
bir ibadettir hem de onlar ihtiyarlad1kc;a hlirmetini ve sevgini artmrsm. 
En yuce bir hisle, mertc;e bir himmetle onlann omrunun uzunlugunu 
cidden arzulay1p daha c;ok ya§amalan ic;in dua etmek, "onlann saye-
sinde daha c;ok sevap kazanay1m" diye samimi bir hurmetle ellerini 
opmek, yuksek bir ruhani lezzet almaktir. Y oksa sevgin nefsani, dun ya 
ic;in olsa onlar ihtiyarlad1klan ve sana yuk olacak bir hale geldikleri 
zaman en bayag1 ve alc;ak bir hisle varhklanm yuk kabul etmek, varhk 
sebebin olan o muhterem zatlann olumlerini istemek gibi vah§i, keder-
li, ruhani bir elemdir. 

Evladm1 sevmek, Cenab-1 Hakk'm senin nezaretine ve terbiyene 
emanet ettigi o sevimli, §irin varhklara muhabbet ise saadetli bir ni-
mettir. Ne musibetleriyle fazla elem c;eker ne de olumleriyle umitsizce 
feryat edersin. Daha once gec;tigi gibi, "Onlann Hahk'1 hem Hakim 
hem Rahim oldugundan alum onlar ic;in bir saadettir." dersin. Kendi 
hakkmda da, onlan sana veren Zat'm rahmetini du§U.nur, aynhk ele-
minden kurtulursun. 

Dostlanm sevmen ise madem Allah ic;indir; o dostlardan ayn-
hk, hatta alum, sohbetinize ve karde§liginize engel olmadrgmdan, o 
manevi muhabbetten ve ruhani irtibattan faydalamrsm ve kavu§ma 
lezzeti daimi olur. Fakat Allah ic;in olmazsa, bir gunluk kavu§ma lezze-
ti, yuz gunluk aynhk elemini netice verir. 164 HA;;iYE 

Peygamberleri ve evliyay1 Allah ic;in seversen, gafillere karan!tk bir 
vah§et yurdu gibi gorunen berzah alemi sana 0 nurani zatlann varhk-
lanyla nurlanm1§ g6rundugu ic;in o aleme gitmekten vah§et ve deh§et 
duymazsm. Bilakis o muhabbet, oraya gitmeye meyil ve arzu uyan-
dmr, dunya hayatmm lezzetini kac;irmaz. Yoksa onlara sevgin, me-
denilerin me§hur insanlan sevmesi turunden olsa, o kamil insanlann 

Allah i<;in bir saniye gi.irli§me, kavu§ma, bir senedir. Fakat dunya ic;in olsa bir 
sene, bir saniyedir. 
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faniliklerini, 6liimlii olmalanm ve mazi denilen biiyiik mezarda c;urii-
melerini dii§iiniip elemli hayatma bir keder daha Have edersin. Yani, 
"Oyle kamil insanlan <;iiriiten bir mezara ben de gidecegim." diye dii-
§iiniir, kabristana endi§eyle bakar ve "Ah!" c;ekersin. Onceki nazarla 
ise onlarm beden elbisesini mazide birak1p istikbal salonu olan ber-
zah aleminde tam bir rahat i<;inde ikamet edeceklerini dii§iiniir, kabre 
dost<_;a bakarsm. 

Hem giizel §eyleri sevmen madem Sani hesabmad1r. 165 "Ne giizel 
yapilm1§lar." demek tarzmdad1r. 0 sevgin leziz bir tefekkiir olur ve 
giizellige dii§kiin zevkini daha yiiksek, daha mukaddes ve binlerce 
defa daha giizel cemal mertebelerinin definelerine <;evirir; c;iinkii 
seni o giizel eserlerden ilahi icraatm giizelligine ula§tinr. Ondan 
Cenab-1 Hakk'm isimlerinin giizelligine, ondan stfatlarmm giizelligi-
ne, ondan Zat-1 Ziilcelal'in benzersiz cemaline kar§l kalbe yo! ac;ar. 
i§te giizel §eyleri bu §ekilde sevmen hem lezzetli hem ibadet hem de 
tefekkiirdiir. 

Gen<;!@ ise madem Cenab-1 Hakk'm giizel bir nimeti olmas1 y6-
niiyle seversin. Elbette onu ibadete sarf eder, gayrime§ru zevklerde 
bogup 6ldiirmezsin ... Oyleyse gen<;likteki ibadetler, o fani gen<;ligin 
baki meyveleridir. ihtiyarlad1kc;a genc;ligin iyilikleri olan baki mey-
velerini elde eder ve zararlarmdan, ta§kmhklanndan kurtulursun. 
Hem ihtiyarhkta daha <;ok ibadete muvaffak1yet ve Cenab-1 Hakk'm 
merhametine daha <;ok liyakat kazand1gm1 dii§iiniirsiin. Gafiller gibi 
be§-on senelik bir gen<;lik lezzetine kar§1hk elli sene, "Eyvah genc;-
ligim gitti." diye hay1flamp genc;lige aglamayacaksm. Oylelerinden 
biri demi§ ki: 

o ,,. ,,. o.J.,,. ::;; ,,. 166<. :QJ\ 

Yani: "Ke§ke gen<;ligim bir giin donseydi, ihtiyarhgm ba§ima neler 
getirdigini ona §ikayet edip anlatacaktim." 

Bahar gibi ziynetli sergileri sevmen ise madem ilahi sanat eserlerini 
seyretmek i<;indir. 0 bahann gec;mesiyle o lezzet yak olmaz. <;;:unkii ba-
harm yald1zh bir mektup gibi verdigi manfilan her vakit seyredebilirsin. 

165 Bkz. Sad suresi, 38/32. 
166 Bkz. el-Ub§eyhi, el-Miistatraf 2/71; el-Cah1z, el-Beyan ve't-Tebyln 1/429 

(Ebu'l-Atahiye'nin si:izil olarak kaydedilmi§tir.) 
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Hayalin ve zaman, ikisi de sinema §eridi gibi o seyir lezzetini devam 
ettirmekle beraber, 0 baharm manalanm, guzelliklerini senin ic;in ta-
zelerler. 0 vakit sevgin geride pi§manhk birakmaz, elemli ve gec;ici 
olmaz; lezzetli, safah olur. 

Dunyay1 sevmen ise madem Cenab-1 Hak nammad1r. 0 vakit dun-
yadaki deh§et verici varhklar, senin ic;in cana yakm birer arkada§ huk-
mune gec;er. Dunyay1 ahiretin tarlas1 olmas1 yonuyle sevdiginden her 
§eyde ahirete fayda saglayacak bir sermaye, bir meyve bulabilirsin. 
Sana dunyanm ne musibetleri deh§et ne de yoklugu ve gec;iciligi s1km-
h verir. 0 misafirhanede ikamet sureni tam bir rahat ic;inde gec;irirsin. 
Arna onu gafiller gibi seversen, sana yuz defa soyledik ki: S1kmhh, 
ezici, bogucu, fanilige mahkum, neticesiz bir muhabbet ic;inde bogulur 
gidersin. 

i§te sevdiklerinden bazilanm Kur'an'm 6grettigi §ekilde sevdigin 
vakit elde edecegin neticelerin her birinden ancak yuzde birini gos-
terdik. Kur'an'm gosterdigi yolda olmazsa verecegi zararlarm yuzde 
birine i§aret ettik. me§ru dairedeki o c;e§it sevgilerin beka yur-
dunda, ahiret aleminde, Kur'an-1 Hakim' in apac;1k ayetleriyle bildirdi-
gi neticelerini i§itmek ve anlamak istersen, i§te ahiretteki o turlu neti-
celerin, faydalann yuzde birini bir "mukaddime" ve dokuz "i§aret" ile 
k1saca gosterecegiz. 

Mukaddime 

Cenab-1 Hak azametli uluhiyetiyle, guzel rahmetiyle, buyuk 
rububiyetiyle, kerim merhametiyle, yuce kudretiyle, tath hikmetiyle §U 
kuc;uk insanm vucudunu bu kadar duyguyla, uzuvlarla, c;e§itli kabiliyet 
ve latifelerle, maneviyat ile donahp suslemi§tir. Ta ki butun bunlarla 
hadsiz nimetlerinin her c;e§idini, turlu ihsanlanm, rahmetinin tabaka-
lanm o insana hissettirsin, bildirsin, tattirsm ve tamtsm. Hem bin bir 
isminin sonsuz c;e§itlilikteki tecellilerini insana onlarla bildirsin, tarttir-
sm ve sevdirsin. 

i§te insandaki say1s1z duygunun, kabiliyetin ve uzvun her birinin 
ayn birer hizmeti ve kullugu oldugu gibi, ayn ayn lezzetleri, elemleri, 
vazifeleri ve mukafatlan vardir. Mesela goz, suretlerdeki guzellikle-
ri ve gorunen alemdeki c;e§itli, guzel kudret mucizelerini seyreder. 
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Vazifesi, ibret nazanyla Sani'ine §i.iktirdi.ir. Gaze has lezzet ve elem-
ler malumdur, tarife gerek yok. Mesela kulak, her c;;e§it sesi, tath nag-
meleri ve Cenab-1 Hakk'm rahmetinin i§itilen alemdeki gi.izellikle-
rini duyar. Onun ayn bir kullugu, ayn bir lezzeti, ayn bir mi.ikafah 
vard1r. Mesela koku alma duyusu, kokulardaki rahmet gi.izelliklerini 
hisseder. Kendine has bir §i.iki.ir vazifesi, bir lezzeti bulunur. Elbet-
te mi.ikafati da vard1r. Mesela dildeki tat alma duyusu, bi.iti.in yiye-
ceklerden zevk almakla ti.irli.i manevl §i.iki.irle vazife gori.ir ve bunun 
gibi... insandaki bi.iti.in kabiliyetlerin, uzuvlann, kalb, ak1l ve ruh gi-
bi bi.iyi.ik ve mi.ihim latifelerin boyle ayn ayn vazifeleri, lezzetleri ve 
elemleri vard1r. 

i§te Cenab-1 Hak, Hakim-i Mutlak insanda istihdam ettigi bu kabili-
yetlerin her birine elbette lay1k olduklan i.icreti verecektir. 0 c;;e§itli mu-
habbetlerin daha once soylenen, di.inyadaki pe§in neticelerini herkes 
vicdanmda hisseder ve onlarm varhg1 yamlmaz bir sezgiyle ispat edi-
lir. Ahiretteki neticelerin ise kesin varhklan ve gerc;;ekle§ecekleri ozetle 
Onuncu Soz'i.in on iki parlak ve kesin hakikatiyle ve Yirmi Dokuzuncu 
Soz' deki alti a§ikar esasla gibi, etrafhca izah1 r,y\Sj\ ji..,or 
167r,-9uJI !f-11 f-J.S r,ili;il olan Kur'an-1 Hakim'in apac_:;ik 
ayetleriyle, ince manalanyla ve i§aretleriyle ac;;1kc;;a bildirilmi§tir, ka-
tiyen sabittir. Daha uzun deliller getirmeye li.izum yok. Zaten ba§ka 
Soz'lerde, cennete <lair Yirmi Sekizinci Soz'i.in Arapc;;a olan ikinci ma-
kammda ve Yirmi Dokuzuncu Soz' de pek c;;ok delil gec;;mi§tir. 

Birinci i§aret 

Leziz yiyeceklere, ho§ meyvelere §i.ikrederek onlan me§ru daire-
de sevmenin ahiretteki neticesi, Kur'an'm ac;;1k ve kesin hi.ikmi.iyle, 
cennete lay1k bir tarzdaki leziz yiyecekler ve gi.izel meyvelerdir. 168 Ve 
o yiyecekleri, meyveleri i§tahh bir §ekilde sevmektir. Hatta di.inyada 
bir meyve yiyip soyledigin "Elhamdi.ilillah" kelimesi, cennet meyvesi 

167 "Sozun en dogrusu ve beyanm en harikas1, sonsuz ilim, izzet ve hakimiyet sahibi 
olan Allah'm sbztidtir." Bkz. Buhari, edeb 70; Nesai, sehv 65, 1ydeyn 22; ibni 
Mace, mukaddime 7. 

168 Bkz. Bakara suresi, 2/25; Yasin suresi, 36/55-57; Saffat suresi, 37/41-42; Zuh-
ruf suresi, 43/72; Duhan suresi, 44/51-57; Tur suresi, 52/19-20; Rahman suresi, 
55/68; Vak1a, suresi, 56/20, 32; Murselat suresi, 77/41-42. 
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olarak cisme bi.iri.indi.iri.ili.ip sana takdim edilir. Burada meyveyi, ora-
da "Elhamdi.ilillah"m mi.ikafatim yersin. Ve o yiyecegin i<;inde ilahi 
nimetleri, Rahmani iltifatlan gordi.igi.inden o lezzetli manevi §i.ikri.in 
cennette gayet leziz bir yiyecek suretinde sana verilecegi, hadisin ke-
sin ifadesiyle, 169 Kur' an' m i§aretleriyle, 170 hikmetin ve rahmetin geregi 
olarak sabittir. 

ikinci i§aret 

Di.inyada nefsini me§ru bir surette sevmek, yani onun gi.izelliklerini 
degil, belki noksanlanm gori.ip tamamlamaya dayanan §efkat ile onu 
terbiye etmek ve hayra sevk etmek, cennette o nefse lay1k sevgilileri 
netice verir. Nefis madem di.inyada arzu ve heveslerini Cenab-1 Hak 
yolunda gi.izelce degerlendirmi§. Kabiliyetlerini, duygulanm gi.izel bir 
surette kullanmI§. Kerim-i Mutlak'm, ona di.inyadaki me§ru ve kulluga 
yakI§Ir muhabbetinin neticesi olarak cennette, cennetin yetmi§ ayn 
ziynet ve gi.izelliginin numuneleri olan yetmi§ farkh elbiseyi giydirip, 
nefisteki bi.iti.in duyulan memnun edecek, ok§ayacak yetmi§ <;e§it gi.i-
zellikle vi.icudunu si.isleyip171 her biri canh, ki.i<;i.ik birer cennet hi.ik-
mi.inde olan hurileri verecegi, pek <;ok ayet ile a<;tk<;a gosterilmi§ ve 
ispat edilmi§tir. 172 Hem di.inyada gen<;!@ me§ru dairede sevmenin, 
yani gen<;lik kuvvetini ibadette sarf etmenin neticesi ahirette ebedi bir 
gen<;liktir.173 

169 Bkz. "Kim 'siibhanallahi ve bihamdihi, siibhanallahi'l-azim' derse cennette onun 
ic:;in bir hurma agac1 dikilir." (Tirmizi, deavat 59; ibni Mace, edeb 56); "Kim 
'siibhanallahi ve'l-hamdiilillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber', derse her harfi 
ic:;in onun adma cennette bir agac:; dikilir." (et-Taberani, e/-Mu'cemu'l-evsat 8/226); 
"Cennet fidanlan 'la havle vela kuvvete ilia billah'tir." (Ahmed ibni Hanbel, el-
Musned 5/418). 

170 Bkz. Bakara suresi, 2/25; Yasin suresi, 36/55-57; Saffat sO.resi, 37/41-42; Zuh-
ruf suresi, 43/72; Tur suresi, 52/19-20; Duhan suresi, 44/51-57; Rahman sO.resi, 
55/68; Vak1a, sO.resi, 56/20, 32; Miirselat suresi, 77/41-42. 

171 Bkz. Tirmizi, k1y6met 60, cennet 5, 7; Darimi, rikak 108; Ahmed ibni Hanbel, el-
Musned 2/23, 247, 316. 

172 Bkz. Kehf suresi, 18/30-31; Duhan sO.resi, 44/50-55; Tur sliresi, 52/17-20; Rahman 
suresi, 55/72; Vakia sO.resi, 56/22-24; Dehr suresi, 76/21-22; Nebe sO.resi, 78/33. 

173 Bkz. Bakara sliresi, 2/25, 72; AI-i imran sO.resi, 3/15, 198; Nisa suresi, 4/13, 57, 
122; Tevbe suresi, 9/22, 72, 89; YO.nus sO.resi, 10/26; HO.cl sO.resi, 11/23; ibrahim 
suresi, 14/23 ... 
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i§aret 

Hayat arkada§mt me§ru dairede, yani tath §efkati, guzel huyu, 
ahlak guzelligi ic:;in samimi bir §ekilde sevmekle onu da gec:;imsizlikten, 
isyandan ve diger gunahlardan korumanm ahiretteki neticesi ise §U-
dur: Rahlm-i Mutlak, saadet yurdunda hayat arkada§mm, hurilerden 
daha guzel bir surette ve daha ziynetli bir tarzda, daha cazibeli bir 
§ekilde sana ebedi bir hayat arkada§t174 ve dunyadaki eski macerala-
n birbirinize lezzet alarak nakledeceginiz, eski hattralan kar§thkh yad 
edeceginiz bir dost, tatl1, ebedl bir arkada§, bir sevgili olarak verilece-
gini vaat etmi§tir.175 Elbette vaat ettigi §eyi kesinlikle verecektir. 

Dordiincii i§aret 

Anne-baba ve evlad1 me§ru dairede sevmenin neticesi: Kur'an'm 
kesin hukmuyle, Cenab-1 Erhamurrahimin, makamlan ayn ayn da olsa 
yine o mesut aileye beka aleminde saf bir sohbet lezzeti, cennete lay1k 
g(lzel bir beraberlik suretinde ebedi kavu§ma ihsan eder. Ve on be§ 
ya§ma girmeden, yani bulO.g c:;agma ermeden vefat eden c:;ocuklar 

denilen cennet c:;ocuklan olarak cennete lay1k bir tarzda gayet 
suslu, sevimli bir surette anne ve babalannm kucaklanna verilir. Onlann 
evlat sevgisi hislerini tatmin ederler. 0 zevki ve lezzeti onlara ebediyen 
verirler. Zira c:;ocuklar teklif ya§ma girmediklerinden ebedi, sevimli, §irin 
c:;ocuklar olarak kalacaklar. Dunyadaki her lezzetli §eyin en alas1 cen-
nette bulunur.177 Yalrnz c:;ok §irin olan c:;ocuklanrn sevip ok§amak zevki 
-cennet, nesillerin devam ettigi bir yer olmad1gmdan- cennette yoktur 
zannedilirdi. i§te bu surette o da vardtr. Hem de en zevkli ve en §irin 
§ekilde vardtr. 178 i§te evlad1 bulug c:;agmdan once vefat edenlere mujde ... 

174 Dunyada evli olan kimselerin, bu beraberliklerini cennette de devam ettirecekle-
rine <lair bkz. Buhari, fezdilu ashdb 30; Tirmizi, mendkzb 62; Ma'mer ibni Ra§id, 
el-Cami' 11/302. 

175 Bkz. Bakara suresi, 2/25; Ra'd sliresi, 13/23-24; Yasin suresi, 36/22; Zuhruf suresi, 
43/70; Vak1a suresi, 56/34-38. 

176 "Ebedilige ermi§ c;ocuklar" (Vak1a suresi, 56/17; Dehr suresi, 76/19) 
177 Bkz. Bakara suresi suresi, 2/25; Tevbe suresi, 9/72; Yasin suresi, 36/55; Muham-

med suresi, 47/15; Rahman suresi, 55/54-58; Mearic suresi, 70/35 ... 
178 Bkz. "Mumin, cennette c;ocuk arzu ettiginde ham!, dogum ve yeti§me gibi i§ler 

hemen k1sa bir zaman zarfmda olup bu arzusu gerc;ekle§ir." (Tirmizi, cennet 23; 
ibni Mace, ziihd 39; Darimi, rikak 110) 
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Be§inci i§aret 

Dunyada j, 01 hukmunce salih dostlan sevmenin neticesi 
olarak, cennette .JY.::. tabir edilen, kar§t kar§tya kurulmu§ 
cennet divanlarmda ho§, §irin, guzel, tath bir §ekilde, dunya 
maceralanm ve eski hattralanm birbirlerine nakledip eglenerek aynhk-
s1z, saf bir muhabbet ve sohbet suretinde insanm dostlanyla g6rli§tli-
rulecegi, Kur'an'm ac;:ik ve kesin hukmuyle sabittir.181 

Altmc1 i§aret 

Peygamberleri ve evliyay1 Kur'an'm tarif ettigi §ekilde sevmenin 
neticesi, o peygamberlerin ve evliyanm §efaatlerinden berzahta, ha§ir-
de faydalanmak, bununla beraber gayet yuce ve onlara lay1k makam 
ve feY'.izlerden o muhabbet vas1tas1yla feyizlenmektir. 182 Evet, f 

sirrmca, basit bir adam yuksek bir makama, o makamm 
sahibi, sevdigi bir zata tabi olmakla girebilir. 

Yedinci i§aret 

Guzel §eyleri ve bahan me§ru dairede sevmenin, yani "Ne kadar 
guzel yap1lm1§." 184 diyerek, o eserlerin arkasmdaki fiillerin guzelligini, 
intizamm1, o intizamm arkasmdaki guzel isimlerin cilvelerini ve o gu-
zel isimlerin arkasmda s1fatlann tecellilerini sevmenin neticesi ise beka 

179 "i<:;te duyulacak sevgi, Allah i<:;in olmahd1r." 'Allah ic;;in sevmek ve nefret etmek' 
baz1 hadislerde amellerin en faziletlisi sayilm1§;' baz1 hadislerde de imanm en guc;;lu 
bir bag1 olduguna dikkat c;;ekilmi§tir.'' 

'Ebu Davud, silnnet 2; Ahmed ibni Hanbel, e/-Milsned 5/146; el-Bezzar, el-Mils-
ned 9/461. 
'* et-Tayalisi, e/-Milsned s.101; ibni Ebi e/-Musannef 6/170, 172, 7/80. 

180 "Dost ve karde§ olarak, divanlar uzerinde kar§t kar§1ya otururlar." (Hier sO.resi, 
15/47; Saffat sO.resi, 37/44) 

181 Bkz. Ya.sin sO.resi, 36/56; Dehr sO.resi, 76/13; Mutaffifin sO.resi, 83/23. 
182 Bkz. AI-i imran sO.resi, 3/31; Buhari, tevhid 19, 24; Muslim, fman 322, 327, 334-345. 
183 "Ki§i sevdigi ile beraberdir." (Buhari, edeb 96; Muslim, birr 165; Tirmizi, zilhd 50; 

Darimi, rikak 71) 
184 Bkz. "Hani bir gun ikindi vakti ona (Hazreti Suleyman), durdugunda sakin, ko§tu-

gu zaman ise suratli safkan ko§U atlan gosterilmi§ti. Onlarla ilgilenip 'Ben Rabbimi 
hahrlatt1klan ic;;in guzel §eyleri severim.' dedi ve onlar gozden kayboluncaya dek 
onlan seyredip durdu. Sonra: 'Onlan tekrar bana getirin!' deyip bacaklanm ve 
boyunlanm s1vazlamaya ba§lad1." (Sad sO.resi, 38/31-33) 
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aleminde o gtizel gordtigti sanath varhklardan bin defa daha gtizel 
bir tarzda Cenab-1 Hakk'm isimlerinin cilvesini ve isimleri ic;indeki 
cemalini ve s1fatlanrn cennette gormektir. Hatta imam Rabbani (radi-

yallahu anh) demi§ ki: "Cennetteki gtizellikler, Cenab-1 Hakk'm isimleri-
nin cilvelerinin cisme btirtinmti§ halidir." Dikkatlice dti§tin! .. 

Sekizinci i§aret 

Dtinyanm ahiretin tarlas1185 ve Cenab-1 Hakk'm isimlerinin aynas1 
olan iki guzel yuztinu tefekktir ederek sevmenin ahiretteki neticesi: 
insana dunya kadar, fakat dtinya gibi fani olmayan baki bir cennet 
verilecektir. 186 Hem Cenab-1 Hakk' m dtinyada yalrnz zayif golgele-
ri gosterilen isimleri, o cennetin aynalannda en §a§aah bir surette 
gosterilecektir. Dtinyay1 ahiretin tarlas1 olan ytiztiyle sevmenin neti-
cesi ise §Udur: Dunya bir fidanhg1, yani ancak fidanlanm bir derece 
yeti§tiren kuc;uk bir tarlas1 hukmunde olan oyle bir cennet verilecek 
ki, insanm hisleri ve kabiliyetleri dunyada kuc;tik fidanlar ve tohum-
cuklar htikmtindeyken cennette en mtikemmel §ekilde ac;1ga c;ika-
cak, turlu lezzet ve kemalat ile sumbullenecektir. Bu, rahmetin ve 
hikmetin geregi oldugu gibi, hadislerin ac;1k, kesin htiktimleri187 ve 
Kur'an'm i§aretleriyle188 sabittir. Hem insan madem her hatanm ba§l 
olan kmanm1§ dunya sevgisine189 aldanmam1§, belki Allah'm isimle-
rine ve ahirete bakan iki ytizunu O'nun isimleri ve ahiret ic_;in sevmi§ 
ve tefekktir ibadetiyle 0 yuzleri mamur etmi§, adeta buttin dunyas1y-
la ibadet etmi§. Elbette dunya kadar bir mtikafat almas1, rahmetin 
ve hikmetin geregidir. Hem madem ahiret muhabbetiyle onun tar-
lasm1 sevmi§ ve Cenab-1 Hakk'm muhabbetiyle isimlerinin aynasm1 
185 "Dunya, ahiretin tarlas1d1r." manasmdaki hadis ii;in bkz. el-Gaza!!, jhyau Ulumi'd-Din 

4/19; es-Sehavi, el-Makr1s1di1'/-Hasene s.497; Aliyyulkari, e/-Esraru'/-MerfUa s. 205. 
186 Cenab-1 Hakk'm cennete en son girecek olan ki§iye dunyamn on misli kadar bir 

yer verecegine dair bkz: Buhari, rikak 51, ezan 129; Muslim, iman 308, 311. 
187 Bkz. "Cenab-1 Hak, salih kullarma gozlerin gormedigi, kulaklarm i§itmedigi ve hii;-

bir insanm hayaline gelmeyecek nimetler haz1rlam1§tir." (Buhari, bed'il'/-halk 8, 
tevhid 35; Muslim, iman 312, cennet 2-5) 

188 Bkz. Enbiya sO.resi, 21/102; Secde sO.resi, 32/17; Fussilet sO.resi, 41/31; Zuhruf 
sO.resi, 43/71. 

189 Bkz. el-Beyhaki, $uabi1'1-fman 7/338; el-Mi.inziri, et-Tergib ve't-Terhib 3/178; es-
SuyO.ti, et-Tedribil'r-Ravi s.287; el-Ac!O.ni, Ke:§/Ct'l-Hafd 1/496. 



Ornz iKiNci Soz 789 

sevmi§. Elbette dunya gibi bir sevgili ister. 0 da, dunya kadar bir 
cennettir. 

Soru: 0 kadar buyuk, uc;suz bucaks1z cennet neye yarar? 
Cevap: Nasil ki eger mumkun olsa, hayal suratiyle yeryuzunun her 

tarafm1 ve yild1zlann <;ogunu gezsen, "Bu tun alem benimdir." diyebi-
lirsin. Meleklerin, insanlarm ve hayvanlarm da oralarda bulunmalan 
o hukmu bozmaz. Aynen oyle de, cennet dolu da olsa, "O cennet 
benimdir." diyebilirsin. Hadiste ifade edilen, "baz1 cennet ehline ve-
rilen be§ yuz senelik cennet" s1rn, 190 Yirmi Sekizinci Soz' de ve ihlas 
Risalesi'nde anlahlm1§hr. 

Dokuzuncu 

imanm ve Allah sevgisinin neticesi: Ke§f ehlinin ve hakikati delille-
riyle bilen zatlann ittifak1yla, dunyamn bin sene mesut hayah cennet 
hayatmm bir saatine denk gelmezken, 191 cennet hayatmm da bin se-
nesinin, bir saatine denk olmad1g1192 kutsi, munezzeh cemal ve kemal 
sahibi bir Zat-1 Zulcelal'i mu§ahede etmek, gormektir ki, 193 HA!liYE sahih 
hadislerle194 ve Kur'an'm kesin hukumleriyle195 sabittir. Hazreti Su-
leyman (aleyhisselam) gibi muhte§em faziletlerle me§hur bir zah gor-
me arzusunu, Hazreti Yusuf (aleyhisse/am) gibi gilzellikle milmtaz bir 
190 Baz1 cennet nimetlerinin ehemmiyeti "g6kler ve yer kadar, yani be§ ytiz senelik 

mesafe" §eklinde vurgulanmt§hr (Bkz. Tirmizi, cennet 8). Nitekim cennetin, g6kler 
ve yer kadar geni§lige sahip oldugu, Kur'an-1 Kerim'de de beyan edilmi§tir (Bkz. 
Al-i imran suresi, 3/133; Hadid suresi, 57/21). Hatta cennette en alt mertebedeki-
lerin bile, bin senelik mesafeye denk gelecek kadar bol nimetlere mazhar olacak-
lanna <lair hadisler vardir. Bkz. Tirmizi, tefsfru sure (75) 2, cennet 17; Ahmed ibni 
Hanbel, e/-Musned 2/13, 64. 

191 Bkz. Buhari, cihdd 5, bed'u'/-halk 8, rikak 51; Tirmizi, cihdd 17; Ahmed b. Hanbel, 
e/-Musned 2/482, 483 ... 

192 Bkz. Muslim, fmdn 297; Tirmizi, cennet 16; ibni Mace mukaddime 13; Ahmed ibni 
Hanbel, e/-Musned 4/332-333. 

193 HNJiYE Hadisin a«tk ve kesin hukmuyle, O'nun cemalini g6rmek, butiin cennet lez-
zetlerinin o kadar ustiindedir ki, onlan unutturur. 0 §Uhuddan, yani g6rmeden 
sonra ehl-i §Uhudun cemfillerinin gilzelligi o derece fazlala§tr ki, d6ndukleri vakit, 
saraylarmdaki aileleri onlan «Ok dikkatle, zor tamyabilirler. Bu, hadiste beyan 
edilmi§tir. 

194 Bkz. Buhari, mevdkfta's-saldt 16, 26, ezdn 129; Muslim, mesdcid 211-212. 
195 Bkz. "Yilzler vardir o gun pm! pml... 0 guzel ve Yuce Rablerine bakakahr. .. " 

(Ktyamet suresi, 75/22-23) 
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zat1 gormek i<;in merakh bir §evki herkes vicdanmda hisseder. Acaba 
dunyanm butun guzelliklerinden ve kemalatmdan binlerce derece 
yuksek olan cennetin bu.tun guzellikleri ve kemalah, cemalinin ve 
kemalinin ancak bir cilvesi olan Zat' 1 gormek, ne kadar cazibeli ve 
merak uyandmc1d1r, ne kadar arzu edilir ve i§tiyak vericidir, k1yas 
edebilirsen et. .. 

, ' -:.., •'i w- d:J1 8.iJ1 . '\ J4 , , .J • . .J . • i./- JJ r--
/ Cl / 1 Cl 

., • .JJ.J J '-l,,.J 
/ / 1 / / 

197rJ1 &l :ll 8 '1 
, , ' 

\;:., '.' 
' . .J ', .J , J J 0-4 1:-.J U""' r--, , 

Tembih 
Bu Soz'un sonundaki etrafhca izah1 uzun gorme; onemine nispe-

ten k1sad1r, hatta daha uzun anlatmak gerekir. BU.tun bu Soz'lerde 
konu§an ben degilim. Belki Kur'an'm i§aretleri adma hakikattir. Ha-
kikat ise hak soyler, dogru konU§UL Eger yanh§ bir §ey gordunuzse 
kesinlikle biliniz ki, haberim olmadan fikrim kan§ffiI§, kan§hrmI§, 
yanh§ yapmI§hr. 

* * * 

MONACAT 
Ya Rab! Nasil buyuk bir saraym kap1sm1 <;alan bir adam, a<;ilmad1g1 

vakit o saraym kap1sm1 ba§ka, makbul bir zatm tamd1k sesiyle <;alar ki 
kap1 ona a<;1lsm ... i§te bi<;are ben de senin rahmet dergahm1, sevgili 
bir kulun olan Oveys el-Karani'nin nidas1 ve munacahyla §6yle <;ahyo-
rum. Dergahm1 ona a<;hgm gibi, rahmetinle bana da a<;. 

Onun gibi derim ki: 

196 Allah1m! Bizi diinyada Senin sevgin ve bizi Sana ve Senin emrettigin gibi istika-
metli olmaya yakla§tlracak §eylerin sevgisiyle nz1kland!f! Ahirette ise rahmetinle ve 
cemalini gostermekle bizi nz1kland!f! 

197 "Siibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hak-
k1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan Sensin." (Bakara suresi, 2/32) 

198 Allah1m! Alemlere rahmet olarak gonderdigin resuliin Hazreti Muhammed' e 
(sallalldhu a/eyhi ve sellem), O'nun biitiin aline ve ashabma salat ve selam eyle! 
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199 "Allah1m! Sen benim Rabbimsin, ben ise Senin kulun! Yaratan Sensin, yaratJlan 
benim. RIZ1k veren Sensin rIZtklandmlan benim. Miilk sahibi Sensin, kul ve kale be-
nim. Aziz Sensin, zelil benim. Zengin Sensin, fakir benim. Diri Sensin, 6lii benim. 
Baki Sensin, fani olan benim. Ker'.im Sensin, hakir (zelil) benim. iyilik yapan Sen-
sin, suc;Iu ve giinahkar benim. Affedip bagt§layan Sensin, giinah i§leyen benim. 
Biiyiik ve yiice Sensin, kiic;iik ve degersiz benim. Giic;lii ve kuwetli Sensin, zay1f 
ve giic;silz benim. Veren Sensin, isteyen benim. Her §eyden Emin Sensin, korkan 
benim. Comert Sensin, muhtac; ve fakir benim. Dualara cevap veren Sensin, dua 
edip isteyen benim. veren Sensin, hasta benim. Her tiirlii noksan stfattan 
miinezzeh ve biitiin kemfil sifatlarla vas1flanm1§ Rabbim! Giinahlanm1 affet, ha-
talanm1 ba§i§la, hastahklanma §ifa ver, ebediyen beni nzana mazhar eyle. Bunu 
rahmetinle ihsan eyle ey merhamet edenlerin en merhametlisi! (el-Giimii§hanev'.i, 
MecmuatU'l-Ahzdb [Evrad-1 323-324). 

200 "Onlarm dualan 'Hamd filemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.' diye sona erer." 
(YO.nus suresi, 10/10) 


