
(:EKiRDEKLER VE (:i(:EKLERi 

Risale-i Nur Talebelerine Bir Mesnevi 
ve imana Dair Bir Divan 

Muellifi: 
BediUzzaman Said Nursf 

TEMBiH 

Lemaat adh bu eserin ba§ka divanlar gibi bir iki konu uzerinde 
gitmemesinin sebebi, muellifin eski eserlerinden Hakikat <;ekirdekle-
ri'ndeki k1sac1k vecizeleri bir derece izah etmek i<:;in hem nesir tarzmda 
yaz1lm1§ hem de ba§ka divanlardaki gibi hayallere, olc:;usuz hissiyata 
girilmemi§ olmas1dir. Ba§tan a§ag1 mantik ile Kur'an ve iman hakikat-
leri hakkmda, yanmda bulunan yegeni gibi baz1 talebelerine verdigi 
ilmi bir derstir, hatta bir iman ve Kur' an dersidir. Ostad1m1zm a§ag1da-
ki ifadesinde dedigi gibi, nazma ve §iire hi<:; meyli bulunmad1gma ve 
onlarla me§gul olmad1gma biz de §ahidiz. Bu, 2_;41 Llj ayetin-
deki smm bir numunesini gosteriyor. 

"Ramazan ve Bayram hilali arasmdan (Ramazan esintileri)" 
"Biz ona (Peygamber'e) §iir ogretmedik." (Yasin sO.resi, 36/69) 
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Bu eser birc;ok me§guliyet ic;inde, Dar-QI Hikmet'teki vazifesi sira-
smda, Ramazanda yirmi gunde, her gun iki veya iki buc;uk saat c;ah§-
mak suretiyle manzum gibi yazilmI§hr. Manzum bir sayfa yazmak on 
sayfa nesir yazmak kadar zor oldugu halde ve bu kadar k1sa zaman-
da, birden, c;ok dikkat etmeden, tashihsiz bir §ekilde boyle soylenmi§ 
ve basilmI§hr. Bizce Risale-i Nur adma bir harikad1r. Hic;bir manzum 
divan boyle yapmac1ks1z, nesir gibi okunabilir g6runmuyor. Zaman 
gelecek, in§allah bu eser Risale-i Nur talebelerinin bir c;e§it mesnevisi 
olacak. Hem bu eser, kendinden on sene soma yaz1lmaya ba§lanan 
ve yirmi uc; senede tamamlanan Risale-i Nur'un muhim eczalanna 
gaybi bir i§aret, mujdeli bir fihrist hukmundedir. 

Risale-i Nur Talebelerinden 
Sungur, Mehmed Feyzi, Husrev 



iHTAR 

3 ,J .r' 
kaidesince, naz1m ve kafiye bilmedigimden onlara k1ymet vermezdim. 
i<_;erigi kafiyeye feda edip hakikatin suretini nazmm keyfine gore de-
gi§tirmek hi<5 istemezdim. ;>u kafiyesiz, naz1ms12 kitapta en yiice haki-
katlere h1rpani bir elbise giydirdim. 

Evvela: Daha iyisini bilmiyordum. Yaln12ca manay1 dii§iiniiyor-
dum. 

ikinci olarak: Cesedi elbiseye gore yontup rendeleyen §airlere 
tenkidimi gostermek istedim. 

Ramazanda kalb ile beraber nefsi de hakikatlerle me§-
gul etmek i<5in boyle <50cuk<5a bir iis!Op tercih edildi. Fakat ey okur! Ben 
hata ettim, itiraf ediyorum. Sakm sen hataya dii§me! Peri§an iis!Oba 
bak1p o yiice hakikatlere dikkat gostermeyerek hiirmetsizlik etme!.. 

3 "Ki§i bilmedigi §eyin di.i§mamd1r." (Bkz. Ali ibni Ebi Talib, Nehcil'l-Be/aga s. 780) 



iFADE-i MERAM 

Ey okur! pe§inen itiraf ederim ki: Yaz1daki ve naz1mdaki ka-
biliyetsizligimden c;;ok §ikayetc;;iyim. Hatta §imdi ismimi bile diizgiin 
yazam1yorum. Naz1m olc;;ii ise, omriimde bir manzume bile yazama-
mi§tim. Birdenbire zihnime, nazma kar§l 1srarh bir arzu geldi. Sahabe-
lerin gazvelerine dair Kiirtc;;e Kavl-i Nevala Sfseban4 admda bir destan 
vard1. Ruhum onun ilahl tarzmdaki tabil nazmmdan ho§lamyordu. 
Ben de kendime mahsus bir surette onun naz1m §eklini kulland1m. 
Nazma benzer bir nesir yazd1m. Fakat vezin ic;;in katiyen zorlamaya, 
yapmac1khga girmedim. isteyen, nazma benzerligini dii§iinmeden 
onu zahmetsizce, nesir gibi okuyabilir. Hem nesir olarak bakmah ki, 
mana anla§ilsm. Her kitada mana biitiinliigii var. Kafiyelerin iistiinde 
durulmasm. Kiilah ptiskiilsiiz, vezin kafiyesiz, naz1m da kurals1z olur. 
Zanmmca soz ve naz1m, sanat bak1mmdan cazibeli olursa nazan me§-
gul eder. Nazan manadan c;;evirmemek ic;;in nazmm kusurlu olmas1 
daha iyidir. 

Bu eserimde iistad1m Kur'an'dir. Kitab1m hayatt1r. Muhatab1m yi-
ne nefsim ... Sen ise ey okur, dinleyicisin. Dinleyicinin tenkide hakk1 
yoktur; begendigini ahr, begenmedigine ili§mez. Bu eserim miibarek 
Ramazanm feyzi5 HA$iYE oldugundan, limit ederim ki, in§allah din kar-
de§lerimin kalbine tesir eder de dilleri bana bir magfiret duas1 bah§e-
der veya bir Fatiha okur. 

4 Ashab-1 Kiram'm kahramanhklarmdan bahseden dart ytiz beyitlik uzun bir kasi-
dedir. Zuhd ve takvas1yla tanman Molla Aga ez-Zibari tarafmdan Ktirtc;e kaleme 
ahnm1§hr. 

5 HA$iYE Hatta tarihi ,;J>Y, jJj ';':;\ c;ikm1§hr. Yani: "Ramazamn iki hilalinden 
dogmu§ bir edep y1ld1z1d1r." (1337 eder.) 



ED-DAI6 

Y1k1/m1§ bir mezarzm ki, y1g1/m1§tzr i<:;inde7 

Said' den yetmi§ dokuz oli.i, s giinahlarla birlikte a/am a. 

0 mezara bir mezar ta§l o/mu§tur sekseninci. 
Beraber ag/zyor9 hiisran-1 islam'a. 

Mezar ta§zmla, oli.ilerle dolu inleyen o mezarzmla 
Yolcuyum ukbadaki yarznzma. 

Yakfnim var ki: istikbal semavatz, zemin-i Asya 
Beraber olur teslim, yed-i beyza-yz islam'a. 

Zira imanzn bereketli sag e/idir 
Verir emn ii eman 10 insanlzga ... 

Dua eden. 
Bu k1ta, onun imzas1dir. 
Cisim her sene iki defa tazelendigi ic;in iki Said olmli§ demektir. Hem o sene Said 
yetmi§ dokuz senesindedir. Her bir sene bir Said olmli§ ve Said bu tarihe kadar 
ya§ayacak demektir. 
Bu hali yirmi sene evvel hissikablelvuku ile, yani i:inceden sezerek hissetmi§. 

10 Korkusuzluk ve emniyet hali. 
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Tevhidin iki Biiyiik Delili 
.<;;u kainat tarnarnen buyuk bir delildir. Gaybm lisam; §ehadetle tes-

bih eder, tevhidi ilan eder. Evet, tevhid-i Rahrnan'1 yuksek bir sesle 
zikreder ki: 

La ilahe ill a Hu ... 
Butun zerreleri, hucreleri, butun erkam ve azalan zikreden birer 

lisandlf, o gur sesle beraber derler ki: 
La ilahe illa Hu ... 

0 dillerde c;e§itlilik, o seslerde mertebeler var. Fakat bir noktada 
toplar onun zikri, onun sesi ki: 

La ilahe ill a Hu ... 
Bu bir insan-1ekberdir, 12 yuksek sesle zikreder; butun k1s1mlan, zer-

releri, duyulmayan sesleriyle, o yuksek sesle beraber der ki: 
La ilahe ill a Hu ... 

.<;;u alem zikir halkas1 ic;inde okuyor a§n, §U Kur' an onun gune§i. 
Butun canhlar tefekkur eder ki: 

La ilahe ill a Hu ... 
Bu §anh, yuce Furkan, o tevhidi soyleyen burhan, 13 bu run ayetler 

sad1k birer lisan . .<;;ualar berk-i iman.14 Beraberce derler ki: 
La ilahe illa Hu ... 

Kulagm1 yapI§hrsan §U Furkan'm sinesine, derinden derine, a9kc;a 
i§itirsin sernav! bir seda, der ki: 

La ilahe ill a Hu ... 
11 Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim Allah'a, ilzerimizdeki hadde hesaba gelmez 

liltuflan adedince hamd il sena .. billlin insanhga rahmet ve kurtulu§ vesilesi olarak 
gonderdigi habibi Hazreti Muhammed'e (aleyhissa/6.til vesselam), nezih aile fert-
lerine ve sec;kin ashabma salat il selam olsun. 

12 insan-1 ekber: insanm bilyilk bir misali. 
13 Burhan: Delil 
14 Berk-i iman: imanm §iID§egi. 
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0 sestir ki, gayet ulvl, nihayet derece ciddi, hakiki, pek samimi, 
hem nihayetsiz munis, 15 ikna edici ve delillerle donanmt§br. T ekrar 
tekrar der ki: 

La ilahe ilia Hu ... 
$u nurlu delilin alb y6m1 de §effaf: Ostunde nakt§h, c;ic;eklerle be-

zenmi§ mucizelik muhru. ic;inde parlayan hidayet nuru der ki: 
La ilahe ilia Hu ... 

Evet, altmda i§lenmi§ ince manbk ve deli!, sagmda akh konu§tur-
mak; murefref16 her taraf, zihinler "Sadakte" 17 der ki: 

La ilahe ilia Hu ... 
Sag tarafmda vicdam §ahit tutar. Onunde hayrm guzelligi, hedefin-

de saadet var. Onun anahtandir her dem ki: 
La ilahe ilia Hu ... 

Onunde ve arkasmda dayanag1 semavldir: Dogrudan dogruya 
Allah'tan gelen vahiy. Bu alb yon l§lk verir, burc;larmda tecelli eder ki: 

La ilahe ilia Hu ... 
Evet, hirs1z vesvese, vehimler ve hirs1z §liphe, ne haddi var ki o din-

siz, girebilsin bu panlbh k6§ke. Hem oyle parlar ki, surlan olan sureler 
yuce, konu§an birer melektir her kelime: 

La ilahe ilia Hu ... 
Kur'an-1 Azlmli§§an nasil bir tevhid denizidir. Bir tek damlas1, misal 

ic;in yalmz ihlas suresi, say1s1z i§aretlerinden k1sa bir tek i§aret. 

Her turlu §irki reddeder, hem de yedi tevhid mertebesini ispat eder; 
uc;u menfi, uc;u muspet. 

$u alb cumlede birden: 

Birinci ciimle: 18_yl> delilsiz i§arettir. Demek, umumi bir tayin-
dir. 0 tayinde taayyun19 var ki, 

15 Munis: Ah§ilm1§, sevimli. 
16 Miirefref: ince, nazik kuma§tan yapilmi§. 
17 "Dogru soyledin." 
18 "De ki: O'dur." (ihlas suresi, 112/1) 
19 Taayyiin: Belirli kilma, belirli hale gelme. 

La Hewe ilia Hu ... 
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$u gbrulen tevhide bir i§arettir. Hakikati gbren goz tevhidle ken-
dinden ge<;se der ki: 

La Me§hude ilia Hu ... 

ikinci ciimle: 20.1;..T dir, u!O.hiyetin birligini a9klar. Hakikat ve 
hak lisarn der ki: 

La Mabude ilia Hu ... 
ciimle: 21.l.WJI dir. iki tevhid cevherine bir inci kabugu-

dur. ilk incisi: RubO.biyetin birligi. Evet, kainattaki duzenin lisarn der ki: 
La Halzka ilia Hu ... 

ikinci inci: KayyO.miyetteki birlik. Evet, kainatta ba§tan ba§a, hem 
varhkta hem bekada, bir yaratic1ya ihtiyacm lisarn der ki: 

La Kayyume ilia Hu ... 
Dordiincii: 22 dir. O' nda Celal' in birligi gizlidir; her turlu §irki 

reddeder, kufru keser atar §liphesiz. 
Yani degi§en, c;ogalan ya da k1s1mlara aynlan elbette ne hahk ola-

bilir, ne kayyum, ne de ilah ... 
O'nun dogmu§ ve dogurmu§ oldugunu iddia eden kufru 

deder, keser atar. $u §irk yuzunden insanhgm buyuk k1sm1 yolunu 
§a§trmI§hr ... 

Ki ya isa'nm (a/eyhisselam) ya Ozeyr'in ya meleklerin veya ak1llarm 
O'nun evlad1 oldugu §irki yer buluyor insanhkta zaman zaman ... 

Be§incisi: 23 JS}. j Daim! bir tevhidin i§areti §6yledir: Vacip, ka-
dim ve ezell olmazsa ilah olamaz ... 

Yani: Zaman bak1mmdan sonradan olmu§ veya maddeden dog-
mu§ ise ya da bir aslm parc;as1 ise elbette olamaz §U kainata dayanak. .. 

Sebeplere, y!ld1zlara, putlara, tabiata tapmak §irkin birer turudur; 
birer sapkmhk kuyusu ... 

Altmct: Ku§ahc1 bir tevhiddir. Ne Zat'mda e§i, ne icraa-
tmda ortag1, ne de s1fatlannda benzeri bulundugu hakikati, kelime-
sine bakar. .. 
20 "Allah Mutlak Bir'dir." (ihlas suresi, 112/1) 
21 "Allah, Samed (Kendisi hi<;bir §eye muhta<; olmayan, fakat ezelde ve ebedde her 

varhgm Kendisine muhta<; olup, Kendisine s1gmd1g1 Zat)tlr." (ihlas suresi, 112/2) 
22 "Ne dogurdu ... " (ihlas suresi, 112/3) 
23 " ... ne de doguruldu." (ihlas suresi, 112/3) 
24 "(O'na denk, O'nunla mukayese edilebilecek) hi<;bir §ey yoktur." (ihlas suresi, 112/4) 
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$u alh dimle manen birbirinin hem neticesi hem delilidir. Silsile 
halindedir deliller, baghdtr neticeler, §U surede karargah ... 

Demek ihlas suresinde kendi miktan olc:;usunde, silsile halinde bir-
birine bagh otuz sure sakhdtr; bu sure onlara sehergah ... 

'1l '1 
* * * 

Sebeplerin Tesiri S1rf Goriinii§tedir 
Buyuklugun izzeti ister ki: Tabil sebepler kudret eline perde olsun 

aklm nazarmda. 
Tevhid ve celal ister ki: Tabil sebepler, hakiki tesirden elini c:;eksin 

kudret eserinde. 

* * * 
Varhk, Cismani Alemle Smirh Degil 

Varhgm hadde hesaba gelmez c:;e§itli tabakalan, gorduklerimizden 
ibaret oJamaz, Stkt§amaz §U gorlinen a[eme. 

Cismanl alem dantelah bir perde gibidir t§tk sac:;an gayb alemleri 
uzerinde. 

* * * 
Kudret Kalemindeki Birlik, Tevhidi ilan Eder 

Kusursuz bir sanat eseri, f1tratm her k6§esinde ac:;1kc:;a reddeder se-
beplerin yarahc1hgm1. 

Kalem ucuyla i§lenmi§ nakt§lar ve kudret, yarahh§m her noktasmda 
ister istemez reddeder vas1talarm varhgmt. 

* * * 
Bir Her Var Olamaz 

Kainatta ba§tan ba§a dayam§ma s1rn sakh, her yere yay1lm1§. Her 
tarafta varhklar birbirinin ihtiyacma cevap verir, yard1mma yeti§ir. 

Yalmz aleme hukmeden bir kudrettir ki, zerreyi her §eyiyle yarattp 
yerle§tirir. 

Alem kitabmm her satm, her harfi canhdir; ihtiyac:; sevk eder, ta-
nt§hnr. 

25 Hit:; kimse gayb1 bilemez, gayb1 yalmz Allah bilir. 



Nereden gelirse gelsin ihtiyac; nidasma "lebbeyk"26 diyendir, tevhid 
s1m namma her taraf1 g6rii§tiiriir. 

Her canh harfin her bir ciimleye bakan birer yiizii, birer gozii 
vard1r. 

* * * 
Giine!jin Hareketi <;ekim Kuvveti 

<;ekim Kuvveti Giine§ Sisteminin istikrart 
Giine§ meyve veren bir agac;hr, silkinir ki dii§mesin c;ekimine kapd-

m1§ olan seyyar yemi§leri. 
Eger siikut edip dursa c;ekim kanunu bozulur, aglar fezada munta-

zam meczuplan. 

* * * 
Biiyiik Baghdtr 

Sivrisinegin goziinii yaratandir ki, giine§i ve Samanyolu'nu da 
mutlaka 0 var etmi§tir. 

Pirenin midesini tanzim edendir ki, mutlaka giine§ sistemini de 0 
diizenlemi§tir. 

Goze gorme kabiliyetini, mideye ac;hk hissini yerle§tirendir ki, mut-
laka goklerin goziine de l§lk siirmesi c;ekmi§, yeryiiziine g1da sofrasm1 
sermi§tir. 

*** 
Kainatm Diizeninde Biiyiik Bir Mucize Var 

Gor ki kainatm telifinde bir mucize var. 
Farz-1 muhal eger biitiin tabil sebepler 
Olsa muktedir birer fail-i muhtar.27 

0 mucizelige kar§l sonsuz acz ve itaatle secde eder ve derler: 
..- o .J o ,,.o 0 ; ,,.., ,,.. 0 .> ,.., ,,,. ,,,. 

2sJ')\;JI ; .. ,11 ,, ..lAJI 8' G c;'.;.; , . J c.1,J Y., . .J ., .) • 

*** 

26 "Buyrunuz, emredersiniz." 
27 Fail-i muhtar: istedigini yapmakta serbest olan. 
28 Seni her tiirlii noksan s1fattan tenzih ederiz. Ey Rabbimiz! Bizde hic;bir giic; ve kud-

ret yok. Sen ise ezel'i kudret, yiicelik ve ikram sahibisin. 



Zata ait bir kudrettir, ezelldir; ic;ine acz giremez. 
Onda mertebeler yoktur, maniler mudahale edemez. 
ister kull, ister cuz nispet edilse fark gostermez. 
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Cunku her §ey baghdir her §eyle. Her §eyi yapamayan bir tek §eyi 
de yapamaz. 

* * * 
Kainat1 Elinde Tutamayan, Bir Zerreyi Bile Yaratamaz 
Dunyam1z1, gune§i, yild1zlan §U smirsIZ fezamn ba§ma ve sinesine 

takacak, 
T espih gibi dizip kaldiracak kadar kuvvetli bir ele sahip olmayan, 
Dunyada hic;bir §eyi yaratt1gm1 iddia edemez. 

* * * 
Bir Tiire Hayat Vermek, Bir Ferde Hayat Vermek Gibidir 
Nasil ki, olumun rengine boyanm1§ bir §ekilde ki§m uyuyan bir si-

nege hayat vermek Allah'm kudretine agir gelmez. 
i§te §U dunyanm olumu de, diriltilmesi de oyledir. Butiln canhlara 

hayat vermek O'na zor gelmez. 

* * * 
Tabiat, ilahi Bir Sanatt1r 

Tabiat tab eden degil, matbaad1r. Nakka§ degil, bir naki§tir. 
Degildir fail, o bir kabildir.30 Degil kaynak, o bir vas1tadir, tezgahtir. 
Degildir naz1m, o nizamd1r. 
Degildir kudret, o kanundur. 
iradl bir §eriafur, harid bir hakikat degil. 

* * * 

29 "Sizin hepinizi yaratmak da, 6h1miinilziln ardmdan (ahirette) hepinizi diriltmek de 
(O'nun i<;in) ancak bir ki§iyi yaratmak ve diriltmek gibidir." (Lokman suresi, 31/28) 

3° Kabil: Kabul eden, miimkiin olan. 
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Vicdan, Cezbesiyle Allah'• Tamr 
Vicdanda sakhdir bir incizab31 ve cezbe. Bir cazibin cezbiyle daim 

olur incizab. 
Kendinden ge<;;er §UUr sahipleri, eger Zi.i.lcemal gori.i.nse, etse tecelli 

daim §a§aah ve perdesiz. 
Bir Vacib-i.i.l Vucud'un, Celal ve Cerna! sahibi bir Zat'm varhgma 

§U §UUr sahibi varhklarm f1trati a9k<;;a §ehadet eder. 
Bir §ahidi cezbedir, digeri incizab. 

* * * 
F1tratm Dogrudur 

F1tratta yalan yoktur, ne dediyse dogrudur. <;ekirdegin lisam 
Ve bi.i.yi.i.yi.i.p geli§me meyli der: "Si.i.mbi.i.llenip meyve verecegim ... " 

Dogru 9kar beyam. 
Yumurtanm i<;;inde, derin derin soyler hayatm ak1§1 ki: 
"Ben pili<;; olacag1m Allah izin verirse." Dogru olur lisam. 
Bir avu<;; su, demir bir guile i<;;inde niyet etse donmaya. Soguk za-

mam 
i<;;indeki geni§leme meyli der: "Geni§le, bana laz1m fazla yer." 
Amans1z bir emir. .. Metin demir <;;ah§ir, onu yalanc1 <;;1karmaz. 
Belki ondaki dogruluk, kalbden gelen dogruluk 
0 demiri par<;;alar. Bunlann hepsi birer yaratih§ kanunu, birer 

hi.i.km-i.i. Yezdani, 
Birer f1tri §eriat, birer irade cilvesi. ilahi irade, alemlerin idaresi. .. 
Emirleri §Unlardir: Birer birer meyletmek, birer birer itaat, Rabbani 

emirler. 
Vicdandaki tecelli aynen boyle bir cilvedir ki, incizab ve cezbe iki 

saf cam. 
iki parlak camdir, akseder onlarda Ebedi Cerna! ve iman nuru. 

* * * 
insanhk Peygamberlik Zaruridir 

Karmcalan reissiz, anlan krali<;;esiz birakmayan ezell kudret, elbette 
insam da §eriats1z, peygambersiz birakmaz. Nizam-1 alem S!ITI boy-

le ister elbette. 

31 incizab: Cezbedilme. 



* * * 
Melekler ic;in Mirac, insanlar ic;in 
Aym Yanlmast Mucizesi Gibidir 

LEMAAT 849 

Miracm keramet yonilyle melekler, gorduler elhak ki dogrulugu 
§ilphesiz kabul edilen bir nilbilwette muazzam bir velayet var. 

0 parlak zat ( aleyhissalatu vessel am), Burak' a binmi§, §im§ek olmu§, 
ay gibi nur alemini de ba§tan ba§a gormil§tilr. 

Nasti ki §U §ehadet alemindeki insanlar i<;;in gozleriyle 
gordukleri bu yuk bir mucizedir. 33 

MiraC: dir aleminin sakinlerine en buyilk mucize ki, 
34'5_µ1 '-?:DI ayeti bunu beyan eder. 

* * * 
Kelime-i Delili ic;indedir 

Kelime-i §ehadet; vardir iki kelam1 ki, birbirlerinin hem §ahidi hem 
delilidirler. 

Birincisi, ikinciye ula§hran, milessirden35 esere bir delildir. ikincisi, 
ilkine gotilren, yani eserden milessire bir delildir. 

* * * 
Hayat Bir <;;:e§it Vahdet Tecellisidir 

Hayat bir vahdet nurudur. kesret36 aleminde tevhid eder tecelli. 
Evet, vahdet cilvesi k1lar kesreti bir ve yekta.37 

Hayat bir §eyi her §eye malik kt!ar. Hayats1z bir §ey i<;;in yoktur 
cilmle e§ya. 

* * * 
Ruh, Harici Viicut Giydirilmi§ Bir Kanundur 

Ruh nurani bir kanundur, harici vilcut giymi§ bir nizamdir, §Uuru 
ba§ma takmt§ ... 

Bu mevcut ruh ve §U makul kanun olmu§ iki karde§, iki yolda§. 

32 "Ve Ay bolundu." (Kamer suresi, 54/1) 
33 Bkz. el-Gazall, Feddihu'I-bdtrniyye 1/139-141; el-Amidi, GdyetU'l-merdm 1/356-

35 7; el-Id, Kitdbu '/-Mevdk1f 3/405; et-Teftazani, $erhu 'l-Makds1d 5/17. 
34 "Gece yiiriiten 0 Zat biitiin noksanhklardan miinezzehtir." (isra suresi, 17/1) 
35 Miiessir: Eserin sahibi. 
36 Kesret: (okluk. 
37 Yekta: Tek, e§siz. 
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Sabit ve daimi fitri kanunlar gibi, ruh da hem emir aleminden hem 
irade s1fatmdan gelir. 

Kudret hissedilen bir vi.icut giydirir, §UUru ba§ma takar, ak1c1, latif 
bir varhg1 o cevhere inci kabugu yapar. 

Eger varhk ti.irlerindeki kanunlara Hahk'm kudreti harici vi.icut giy-
dirse her biri bir ruh olur. 

Eger ruh vilcudu 9karsa, ba§mdan §UUru atsa yine oliimsilz bir 
kanun olur. 

* * * 
Hayats1z Varhk, Yokluk Gibidir 

l§tk ve hayat, mevcudatm birer ka§ifidir. Bak, hayat nuru olmazsa 
varhk, yokluk rengine boyamr; belki yokluk gibi olur. 

Evet, garip ve yetimdir hayats1z olan, ay bile olsa ... 

* * * 
Hayat Sayesinde Karmca Kiireden Biiyiik Olur 

Eger kanncay1 varhk terazisinde tartsan, ondaki kainat §U yerkiire-
mize s1gmaz. 

Bence di.inya canhdir, ba§kalannca oli.i olan §U ki.ireyi getirip koy-
san 

Kanncanm kar§tsma, onun §Uurlu ba§mm yans1 bile olamaz. 

* * * 
Hiristiyanhk islamiyet'e Teslim Olacak 

Hiristiyanhk ya sonecek ya da anmp safla§acak. islam'a teslim olup 
terk-i silah edecek. 

Defalarca y1rt1ld1, Protestanhga kadar geldi, onda da bulamad1 
kendisini kurtulu§a erdirecek. 

Perde yine yirttld1, mutlak sapkmhga di.i§ti.i. Fakat bir k1sm1 biraz 
yakla§h tevhide ki, onda kurtulu§a erecek. 

Haz1rlamyor §imdiden,38 HA$iYE yirttlmaya ba§hyor. Sonmezse safla-
§IP islam'a ma! olacak. 

Bu bi.iyi.ik bir sirdir, ona i§aret olarak Resullerin Fahri §6yle demi§-
tir: "isa, §eriahm ile am el edip i.immetimden olacak." 

38 HA$iYE O deh§etli Birinci Diinya Sava§! neticesinde meydana gelen vaziyete i§aret 
eder. Belki, ikinci Diinya Sava§i'm haber verir. 



LEMAAT 851 

* * * 
Dolayh Nazar, Muhali Miimkiin Goriir 

Me§hur hikayedir: Bayram hilaline bakard1 biiyiik bir cemaat. Kim-
se bir §ey gormedi. 

Bir pir-i fani, "Gordiim." diye yemin etti. Halbuki gordiigii, kirpigi-
nin biikiilmii§ beyaz bir k1h idi. 

0 kt! oldu onun hilali. 0 kavisli kt! nerede, aym hilali nerede? Eger 
anladmsa §U i§areti: 

Zerrelerdeki hareketler aklmm kirpigi olmu§, l§tga perde olan birer 
kt! kor etmi§ maddi goziinii. 

Varhklann yarabc1sm1 goremez, dii§er sapkmhga. 
0 hareketler nerede? Nizam veren Zat nerede kainata? 
Bullin bunlan zerrelerin hareketine mal etmek, muhal ic;inde mu-

haldir! .. 

* * * 
Kur'an Ayna ister, Vekil istemez 

Ommetin c;oguna ve avam tabakaya delilden ziyade kaynaktaki 
kutsiyet itaat §evki verir, onlan sevk eder boyun egmeye. 

;>eriatm yiizde doksam; dogruluguna §iiphe bulunmayan §er'i 
esaslar ve dinin zaruri emirleri birer elmas siitundur. 

ic;tihada ait, ihtilafh, esasa <lair olmayan fer'i meseleler ancak yiiz-
de ondur. Doksan elmas siitunu, on altmm sahibi 

Kesesine koyamaz, kendine ait ktlamaz. Elmaslann madeni Kur' an 
ve hadistir. Onun mah; oradan her zaman istemeli. 

Kitaplar, ic;tihatlar Kur'an'm aynas1 yahut ona diirbiin olmah. Gol-
ge, vekil istemez beyam mucize olan o Giine§. 

* * * 
Bat1h Kabul Eden, Ona Hak Nazanyla Bakar 

insanm fitrab miikerrem39 oldugundan, hakk1 iradesiyle anyor. Ba-
zen gelir eline, babh hak zanneder, koynunda saklar. 

Hakikati ararken iradesi dt§mda sapkmhga dii§er; onu hakikat zan-
neder, akhyla kabul eder. 

39 Miikerrem: Kerim, muhterem, hiirmete lay1k. 
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* * * 
Kudretin Aynas1 (:oktur 

Kudret-i Zillcelal'in pek <;oktur aynas1. Her biri 6tekinden daha §ef-
faf ve latif pencereler a<51yor misal alemine. 

Sudan havaya kadar, havadan esir maddesine, esirden misal 
alemine, misalden ruhlara, ruhlardan zamana, zamandan hayale, 

Hayalden fikre kadar muhtelif aynalar; daima temsil eder ak1p giden 
icraat. Kulagmla nazar et hava aynasma: Bir kelime, olur milyonlarca 
kelime! 

Hayret verici §ekilde <;ogalt1r o kudret kalemi, §U tenasill40 s1m ... 

* * * 
Temessiil41 {:e§it {:e§ittir 

Aynada temessill, dort surette olur: Ya yalmz hilviyet; ya onunla 
beraber hususiyet; ya hem hilviyet hem tecellisiyle mahiyet; ya da 
mahiyet ve hilviyet. 

Misal istersen i§te insan ve gilne§, melekler ve kelimeler. Y ogun, 
kah §eylerin timsalleri, aynada hareketli birer olildilr. 

Nurani bir ruhun, kendi aynasmda timsalleri bagh ve canh olur; 
aym olmasa bile farkh da olmay1p 

Yayilan birer nurdur. Eger gilne§ canh olsayd1 s1cakhg1 onun haya-
h, 1§1§1 §UUru olurdu .. §U hususiyetlere sahiptir aynada timsali. 

i§te budur §U esrarm anahtan: Cebrail hem Sidre' de, 
Hem D1hye suretinde Resul-u Ekrem'in meclisinde, hem kimbilir 

ka<; yerde!.. 
Azrail bir anda Allah bilir ka<; yerde, ruhlan ahr. 
Hazreti Peygamber bir anda, hem evliyanm ke§iflerinde hem sadtk 

rilyalarda ilmmetine g6rilnilr, 
Hem de ha§irde §efaatiyle herkesle g6ril§ilr. 
Velilerden abdal zatlar pek <;ok yerde aym anda g6rilnilr. 

* * * 

40 Tenasiil: Neslin devam1. 
41 Temessiil: G6runmek, surete burunmek. 
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ic;tihadm §artlanna sahip olan her kabiliyetli ki§i, kesin olmayan 
hiikiimlerde nefsi ic;in ic;tihat eder. Kendisine laz1m olan §eyi ba§kala-
rma §art ko§amaz. 

Ommeti davet edip §er'i hiikiim veremez. Anlayt§l §eriattan olur, 
ama §eriat olamaz. Muc;tehit olabilir, fakat §er'i hiikiim koyamaz. 

Co§unlugun icma142 §eriat miihriinii gosterir. Bir fikre davette c;o-
gunlugun kabulii ilk §arthr. 

Yoksa davet bid'attir, reddedilir. Agzma hkihr, ondan bir daha c;i-

kamaz ... 

* * * 
Akim Nuru Kalbden Gelir 

Kalbi kararmt§ miinewerler bu sozii bilmeliler: Kalbin nuru olma-
dan, fikrin nuru olmaz miinewer. 

0 iki nur birle§mezse karanhkhr, ondan zuliim ve cehalet ft§kmr. 
Nur elbisesi giymi§ aldahc1 bir karanhk. 

Goziinde bir giindiiz var, beyaz fakat karanhk ... ic;inde bir karart1 
var ki, aydmhk bir gece. 

0 ic;inde bulunmazsa o yag parc;as1 goz olmaz, sen de bir §ey gore-
mezsin. Gormeyen goz de be§ para etmez. 

Eger aydmhk fikirlerde siiveyda-y1 kalb43 olmazsa, zihindeki terkip-
te ilim ve basiret olmaz. Kalbsiz akil olamaz. 

* * * 
Zihinde ilmin Mertebeleri 

Zihinde mertebeler var; birbiriyle ic; ic;e, hiikiimleri muhtelif. Once 
tahayyiil olur, sonra tasawur gelir, 

Sonra akli yiiriitme, sonra tasdik, sonra izan, sonra taraftarhk, son-
ra da inane; gelir. 

inane; ba§ka, taraftarhk ba§kadir. Her birinden bir ha! ortaya c;1kar: 
Saglamhk inanc;tan, 

42 icma: Fikir birligi, ittifak. 
43 Siiveyda: Siyahhk 
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Taassup taraftarhktan, itaat izandan ... Tasdikten taraftarhk, ak1l 
yurutiirken tarafs1z, nasipsiz tasavvurdan. 

Tahayyulde safsata ortaya <_;1kar, digerleriyle butunle§tirilmezse 
eger. .. 

Bahl §eyleri guzel tasvir etmek, her dem saf olan zihinleri yaralar 
ve saptmr. 

* * * 
Hazmedilmeyen ilim Telkin Edilmemeli 

Hakiki alim olan mlir§it koyun gibidir, ku§ degil. Hasbi verir ilmini. 
Koyun verir kuzusuna hazmedilmi§ saf sutiinu. 
Ku§ ise verir yavrusuna tiikurukle kan§ik kusmugunu. 

* * * 
Tahrip Kolayd1r; Zayd, Tahripc;:i Olur 

Par<_;alann var!@, butiinun var olmas1 i<_;in §arlhr. Yokluk ise sadece 
bir k1smm yokluguyla mumkundur; tahrip kolay olur. 

Bundandlf ki: Aciz bir adam, muspet bir i§i ortaya 9karan sebebe 
hi<_; yana§maz. Menfice hareket eden, daima tahrip edici olur. 

* * * 
Kuvvet Hakka Hizmetkar Olmah 

Hikmetteki ve hukumetteki dusturlar, haktaki kanunlar, kuvvetteki 
kaideler birbirine dayanmazsa, destek vermezse 

Halkm <_;ogunda ne netice verir ne de tesirli olur. $eriatm §eairi44 

ihmal edilmi§ ve ah! kahr. insanlara ait i§lerde dayarnlan ve guvenilen 
bir esas olmaz. 

* * * 
Bazen Bir Z1ddm1 ic;:erir 

Zaman olur ki, bir §ey z1ddm1 saklar. Siyaset dilinde soz, mananm 
z1dd1dlf. 

Adalet kulahm145 HA:?iYE zulum ba§ma ge<_;irmi§. 
Hamiyet elbisesini, h1yanet ucuza giymi§. 
Cihad ve gazaya isyan ismi tak1lm1§. 

44 Sembol, ni§an, alamet. 
45 HA$iYE Bu devri i:inceden gi:irmli§ gibi bahseder. 
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Hayvani arzulara esir olmaya, §eytanm zorbahgma hiirriyet ad1 ve-
rilmi§. 

Z1tlar birbirine emsal olmu§, suretler birbirinin yerine ge<;mi§, 
isimlerde tezat var, makamlar yer degi§tirmi§. 

* * * 
Menfaati Esas Tutan Siyaset Canavard1r 

<;arki menfaat iizere kurulmu§ olan bugiinkii siyaset y1rt1c1 ve ca-
navar. 

A<; olan canavara sevgi beslersen merhametini degil, i§tahm1 a<;ar. 
Sonra cloner, gelir; brnagmm ve di§inin kirasm1 senden sorar. 

* * * 
Duygulan Sm1rlanmad1g1 insamn Cinayeti Biiyiik Olur 

Hayvanm tersine, insandaki duygular fitraten sm1rlanmam1§br. 
Ondan <;1kan hayir ve §er, sonsuza dek gider. 

Ondaki bencillik, bundan <;1kan kibir, gurur ve inat birle§se oyle bir 
giinah olur ki,46 1WliYE insan §imdiye kadar ona isim bulamami§br. 

Bu, cehennemin liizumuna delil oldugu gibi, cezas1 da yalmz ce-
hennem olabilir. 

Mesela bir adam, yalan bir sozi.inii dogru gostermek i<;in islam'm 
felaketini kalben arzu eder. 

Bu zaman da gosterdi ki: Cehennem liizumsuz, cennet de ucuz 
degildir. 

* * * 
Bazen Hay1r, Vas1ta Olur 

Havas tabakadaki meziyetler hakikatte sebeptir tevazu ve mahvi-
yete. Maalesef sebep olmu§ tahakki.ime 

Ve kibirlenmeye. Fakirlerdeki acz, avam tabakadaki fakr aslmda 
sebeptir ihsan ve merhamete. 

Fakat maalesef <;ekilmi§tir §imdi zillet ve esarete. Bir §eyde ortaya 
<;1kan §ey giizellik ve §eref ise 

0 §ey havas tabakaya ve idarecilere pe§ke§ <;ekilir. Ondan dogan 
kotiiliikler ve §er ise fertlere ve avam tabakaya taksim edilir. 

45 IWliYE Bunda da gaybi bir i§aret var. 
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Galip a§irette has1l olan, §eref ise: "Hasan Aga, aferin!" 
Hasil olan, §er ise fertlere olur nefrin.47 
Be§erde §err-i hazin! .. 

* * * 
Gaye-i Hayal Olmazsa, Benlik Kuvvetlenir 

Bir gaye-i hayal olmazsa yahut unutkanhk basarsa veya unutmu§ 
gibi yap1hrsa elbette zihinler enelere48 <loner, 

Etrafmda gezerler. Ene kuwetlenir, bazen sinirlenir. 
Delinmez ki "biz" olsun. Benligini sevenler, ba§kasm1 sevemez. 

*** 
ihtilaller, Zekatm Oliimiinden ve 
Faizin Ya§amasmdan <;1kmt§t1r 

Bullin ihtilallerin, bullin kan§ikhklarm ve fesatlann ash ve madeni; 
rezilliklerin, kolliluklerin, billlin bozuk hasletlerin 

Kaynag1 sadece iki sozdilr. Birincisi §Udur: "Ben toksam ba§kalan 
ac;hktan else de neme laz1m!" 

ikincisi: "Rahatim ic;in zahmet c;ek; sen c;ah§, ben yiyeyim. Benden 
yemek, senden emek!" 

Birinci cumledeki oldiiriicii zehrin kokilnil kesecek, ona §ifa vere-
cek tek bir deva vardir. 

0 da dinin emrettigi zekattir ki, islam'm bir §artldir. ikinci cumlede 
ise bir zakkum agac1 sakl1dir. Onun kokilnil kesecek olan, faizi haram 
kilmakhr. 

insanhk huzur ve ban§ istiyorsa, ya§amay1 seviyorsa zekah yerle§-
tirmeli, faizi kaldirmah. 

* * * 
insanbk Ya§amak istiyorsa Her <;e§it Faizi Oldiirmeli 

Havas tabaka ile avam tabakanm arasmdaki baglar kopmu§tur. 
A§ag1dan firhyor 

ihtilal sedas1, intikam c;1ghklan, kin ve haset iniltileri... Yukandan 
iniyor 

47 Nefrin: Lanet, beddua. 
48 Ene: Ben, benlik. 
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Zulum ve tahkir ate§i, kibrin agirhg1, tahakkumun §iddetli gurultu-
su ... A§ag1dan c;1kmah 

Sevgi, itaat ve hurmet. Fakat yukandan da merhamet ve ihsan, 
§efkat ve terbiye 

inmeli. .. insan bunu isterse sanlmah zekata, faizi kovmah. 
Kur'an'm adaleti alemin kap1smda durup faize der ki: "Yasakbr! 

Hakkm yok, donmeli!" 
Dinlemedi bu emri, insan bir sille yedi.49 HA?iYE Daha muthi§ini ye-

meden bu emri dinlemeli. 

* * * 
insanhk Esirligi Pan;alad1g1 Gibi 
Ocretli de 

Bir ruyada demi§tim: Devletlerin ve milletlerin hafif sava§lan, yeri-
ni insanhk tabakalarmm §iddetli harbine terk ediyor. 

Zira insanhk, eski devirlerde esirligi istemedi, kamyla parc;alad1. 
$imdi ucretli i§<;i olmu§tur; onun yukunu c;ekiyor, onu da pan;ahyor. 

insanhgm ba§l ihtiyar, be§ devri var: 
Vah§et, bedevilik, kolelik, esaret ve §imdi de ucretli i§c;iliktir ki, ba§-

lad1 gec;iyor. 

* * * 
Gayrime§ru Vol, Maksadm Z1ddma Gider 

so.,S _;. '1 buyuk bir dusturdur: "Bir maksada gayrime§ru yol-
dan giden, c;ogu kez maksadmm z1dd1yla ceza gorur." 

Avrupa sevgisi, gayrime§ru muhabbet, taklit ve ulfet. 
Sonunda kar§1hg1: Sevgilinin gaddarca dii§manhg1, cinayet... 
Mahrum gunahkar ne kurtulu§ bulur ne lezzet. 

* * * 

49 HA?iYE Kuvvetli bir gaybi i§arettir. Evet, insanhk dinlemedi, ikinci Dunya Sava§! ile bu 
deh§etli silleyi de yedi. 

so "Kati!, (katlettigi §ahsa) varis olamaz." (Ebu Davud, diyat 18; Tirmizi, feraiz 17; ibni 
Mace, feraiz 8, diyat 14; Darimi, feraiz 41; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 1/49) 
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Cebriye ve Mutezile Dii§iincelerinde de 
Birer Hakikat <;ekirdegi Bulunur 

Ey hakikate talip olan! Gec:;mi§teki musibetleri, gelecekteki gi.inah-
lan ayn gori.ir §eriat. Mazi ve musibetler verilir kadere; 

Soz ahr Cebriye. Gelecek zaman ve gi.inahlar verilir iradeye; soz 
ahr Mutezile. Mutezile ile Cebriye 

ban§trlar: Bu bah! mezheplerde de birer hakikat c:;ekirdegi 
bulunur, mahsus mahalleri vard1r. Bahl olan, onlan umumile§tirmektir. 

* * * 
Acz ve Aglay1p S1zlanmak <;aresizlerin Kandir 

Eger istersen hayah, c:;aresi bulunan §eyde acze yapi§ma. 
Eger istersen rahah, c:;aresi bulunmayan §eyde aglay1p s1zlanmaya 

sanlma. 

* * * 
Bazen Kiif;iik Bir Biiyiik Bir i§ Yapar 

Oyle haller olur ki, basit bir hareketle c:;ik1hr ta a'la-y1 illiyylne ... 51 

Oyle haller olur ki, ki.ic;i.ik bir hareketle di.i§i.ili.ir esfel-i safillne ... 52 

* * * 
Bazdan Bir An, Bir Senedir 

Baz1 f1tratlar birdenbire parlar. Bir k1sm1 derece derece, yava§ ya-
va§ kalkar. insan tabiah ikisine de benziyor. 

bakar, ona gore degi§ir. Bazen derece derece gider. Bazen 
de barut gibi zulmanl, birdenbire fi§kmr, 

Nuranl bir ate§ olur. Bazen bir nazar, komi.iri.i elmas eder. Bazen 
olur ki, bir temas, ta§I iksir eder. 

Peygamberin bir nazan birdenbire doni.i§ti.iri.ir cahil bir bedevi-
yi mi.inevver bir arife. Eger olc;i.i istersen: islam'dan onceki Omer, 
islam' dan sonraki Omer. .. 

Birbiriyle k1yas1: Biri c;ekirdek, biri agac; ... Birdenbire meyve verdi, 
o nazar-1 Ahmed!, o himmet-i Peygamber .. . 

51 En yiice mertebe. 
52 En a§ag1 seviye. 
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Arap Yanmadasmda komurle§mi§ f1tratlan donli§tlirdu elmasa ... 
Birdenbire, ba§tan ba§a ... 

Ahlak1 barut gibi parlath, oldular birer nur-u munevver. 

* * * 
Yalan, Bir Kafir Soziidiir 

Bir dirhem dogru, yakar milyonlarca yalam. Bir hakikat c;ekirdegi, 
y1kar hayal saraymi. Dogruluk buyuk bir esashr, bir cevher ki l§ilhh. 

Yerini sukO.ta b1rak1r, eger c;1ksa zararh ... Yalana hie; yer yoktur, 
olsa bile faydah. Her sozun dogru olsun, her hukmun hak olmah. 

Fakat hakkm olamaz her dogruyu konu§mak. Bunu iyi bilmeli. 
53 t.;; l:jj Ll..,o t.;; l;. hukmunu dustur edinmeli. 

Guzel gor ve guzel bak ki, guzel dli§unesin. Guzel bil, guzel dli§lin 
ki, leziz hayah bulasm. 

Hayat ic;inde hayattir, husn-u zanda emeli. 
Su-i zan ve umitsizlik saadeti tahrip eder, onlardir hayatm katili. 

* * * 
Misali Bir Mecliste Bugiinkii Medeniyetin, ilmin 
Dehas1 ile Dogru Y ola Gotiiriicii K1yaslanmalan 
Birinci Dunya Sava§t'nda, ate§kesin ba§larmda, bir cuma gecesi 

sad1k bir ruyada, misal aleminde, buyuk bir mecliste bana sordular: 
"Maglubiyet sonrasmda islam aleminde nasil bir ha! meydana ge-

lecek?" 
Bu asnn temsilcisi s1fahyla konu§tum, onlar da dinlediler: 
"Eski zamandan beri islam istiklalinin bekas1 ve Allah kelammm 

yuceltilip yay1lmas1 ic;in farz-1 kifaye olan cihad1, dinin o geregini 
y erine getirerek tek vu cut olarak kendini islam alemine feda etme-

ye vazifeli, hilafete bayraktar g6rmi.i§ olan bu devletin 
Ve §U islam milletinin ba§mdan gec;en felaketler, getirecek elbette 

islam alemine saadet ve hi.irriyet. Gec;en musibet 
istikbalde olur telafi. Oc; verip de i.ic; yi.iz kazanan hie; zarar etmez 

el bet. Halini istikbalde degi§tirir himmet sahibi... 

53 "Duru ve saf olam al, kan§ik ve bulamk olam birak." Bkz. Bkz. ibni Dilreyd, e/-j§tikdk s. 
146; ez-Zemah§eri, Esdsu'l-Beldga s.703; ez-Zebidi, Tdcu'/-Arus 14/22 (k-d-r maddesi). 
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Zira §U musibet; hayatim1zm mayas1 olan §efkat, karde§lik ve islam 
clayam§masm1 harikulacle kilcl1; 

Karcle§ligin inki§af1, ihtizazlarm54 h1zlanmas1, mecleniyetin tahribi. 
;Jimcliki alc:;ak mecleniyetin sureti clegi§ecek, sistemi bozulacak, ortaya 
c:;1kacak o vakit 

islam! mecleniyet. Muslilmanlar iracleleriyle elbette once girecekler. 
Kiyaslama istersen: islam medeniyeti ile §imcliki medeniyet 

Esaslara clikkat et, eserlere nazar et. ;Jimcliki mecleniyetin esaslan 
menficlir. Menfi olan be§ esas ona temel ve k1ymet. 

<;ark onlarla kurulur. i§te clayanak noktas1: Hakka beclel kuvvet. 
Kuvvetinse geregiclir tecavilz ve taarruz, bunclan c:;1kar h1yanet. 
Heclefi, fazilete beclel basit bir menfaattir. Menfaatin geregiclir bir-

birine s1kmti vermek ve clil§manhk, bundan c:;1kar cinayet. 
Onun hayat kanunu, yarcl1mla§maya beclel milcacleleclir. Milcacle-

lenin geregi: <;eki§me ve iti§ip kaki§ma, bunclan c:;1kar sefalet. .. 
Kavimler arasmclaki esas bag1: Ba§kasmm zaran pahasma uyanan 

unsuriyet.55 Ba§kalanm yutmakla beslenir, bulur kuvvet. 
Menfi milliyetc:;iligin ve unsuriyetin geregiclir claima boyle milthi§ 

c:;arpi§malar, feci vuru§malar, bunclan gelir helaket. 
Be§incisi: Cazibeli arzulara hizmet, hevesleri cesaretlenclirmek, az-

clirmak, kotil heves ve arzulan tatmin; bunclan c:;1kar sefahet. 
0 arzu ve heveslerin geregi §Uclur claima: insam c:;irkin bir surete 

sokar, ahlak1 clegi§tirir. Manev! sureti bozar, clegi§ir insaniyet. 
;Ju meclenilerin c:;ogunun ic:;ini cl1§a c:;evirsen gorilrsiln: Ba§ta may-

munla tilki, y1lanla ay1, hmw ... Ahlak1 olmu§ suret. 
Gelir hayali kar§ma, postlanyla tilyleri. i§te bununla gorilnilr mey-

clanclaki eserleri. Zemincleki Olc:;ulerin mizamclir §eriat... 
;Jeriattaki rahmet, Kur'an'm semasmclanclir. Kur'an mecleniyetinin 

esaslan milspettir. Be§ milspet esas ilzere cloner c:;ark-1 saaclet. 
Dayanak noktas1, kuvvete beclel haktir. Hakkm claim geregiclir e§it-

lik ve aclalet. Bunclan c:;1kar selamet, yok olur §ekavet. 
Heclefincle menfaat yerine fazilet bulunur. Faziletin geregiclir ya-

kmhk ve muhabbet. Yok olur dil§manhk, bunclan clogar saaclet. 

54 ihtizaz: Titre§im. 
55 Unsuriyet: 
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Hayattaki di.isturu, mi.icadele ve kavga yerine yard1mla§mad1r. 0 
di.isturun geregidir birlik ve dayam§ma; hayat bulur cemaat. 

Hizmetinin sureti, arzu ve hevesler yerine dogru yola iletmektir. 0 
hak yolun geregidir insana lay1k tarzda terakki ve bereket, 

Ruha gerekli surette tenevvi.ir56 ve tekami.il. Kitlelerin birligini de 
bozar menfi milliyetc;ilik ve unsuriyet. 

Onlarm yerine din bagm1, vatan bagm1, sm1f bagm1, iman karde§li-
gini koyar. $u bagm geregidir samimi bir uhuvvet. 57 

Umumi bir selamet. Di§andan saldm gelse mi.idafaa eder. i§te §im-
di anladm, s1rn nedir ki ki.ismi.i§, almad1 medeniyet. 

$imdiye kadar Mi.isli.imanlar iradeleriyle girmemi§ti bugi.inki.i mede-
niyete, onlara yaramamt§hr, hem vurmu§tur mi.ithi§ bir kayd-1 esaret. 

Belki insanhga deva iken zehir olmu§, yi.izde seksenini atmt§ zah-
met ve s1kmttya. Yi.izde onu ic;in olmu§ yalanct bir saadet! 

Diger yi.izde onunu ise ne rahat birakmt§hr ne rahatstz! Zalim bir azm-
hgm olmu§ gelen kar-1 ticaret. Arna saadet odur ki, herkese olsun saadet. 

En azmdan c;ogunluga kurtulu§ sebebi olsun. insanhga rahmettir 
nazil olan §U Kur' an, ancak kabul ediyor tek bir tarz-1 medeniyet: 

Herkesin ya da c;ogunlugun olsun saadet. $imdiki tarzda hevesler 
serbest, arzular hi.ir olmu§tur, hayvani bir hi.irriyet... 

Heves hi.ikmeder, arzular ise zorbadtr, zaruri olmayan ihtiyac;lan 
zaruri hi.ikmi.ine gec;irmi§tir. Ortadan kalktt rahat... 

Bedevilik devrinde bir insan dart §eye muhtac; iken, medeniyet 
devrinde yi.iz §eye muhtac;, fakir. . . Helal kazanc;, masrafa etmemi§tir 
kifayet. 

insam hile ve harama sevk etmi§tir. Ahlakm esasm1 bu noktadan 
bozmu§tur. Bir cemaate ve s1mfa vermi§tir servet, ha§met. 

Ferdi ahlaks1z ve fakir k1lmt§hr. Bunun §ahidi c;oktur. ilk asirlardaki 
vah§et 

Ve cinayetlerin bi.iti.ini.ini.i, zuli.im ve h1yaneti §U pis medeniyet 
Bir defada kustu. Midesi58 HA$iYE daha da bulamr. islam alemindeki 

manidar c;ekimserlik dikkat edilecek bir i§aret. 

56 Tenevviir: Nurlanma. 
57 Uhuvvet: Karde§lik. 
58 HA$iYE Demek ki, daha deh§etli kusacak. Evet, iki di.inya sava§I ile oyle kustu ki: Ha-

vanm, denizin ve karanm yi.izlerini bulandird1, kanla lekeledi. 
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Kabulde muzdariptir, soguk davranmt§tlr. Evet, $eriat-1 Garra'daki 
ilahl nur, milmtaz hususiyetidir: Milstagni istiklaliyet. 

0 hususiyettir, birakmaz ki o hidayet nuru, §U medeniyetin ruhu 
olan Roma dehas1 kendisine hilkmetsin. Ondaki hidayet, 

Berikindeki felsefe ile birle§mez, ona a§tlanmaz ve tabi olamaz. is-
lamiyet; ruhunda §efkat, 

imanm izzeti besledigi §eriat, Kur'an-1 Mu'ciz-Beyan tutmu§ yed-i 
beyzasmda59 §eriatm hakikatlerini. 

0 parlak sag elde birer asa-y1 Musa'dir. Aldattc1 medeniyet 
istikbalde edecek ona secde-i hayret... 
$imdi §Una dikkat et: Eski Roma ve Yunan'm iki dehas1 vard1; bir 

ast!dan ikizlerdi, biri hayalle kan§tk, biri maddeperestti. 
Su yag gibi kayna§amadt!ar. Zaman istedi, medeniyet 

balad1. Hiristiyanhk da ikisini birle§tirmeye, ba§aramad1. 
ikisi de bag1ms1zhgm1 tamamen korudu. Hatta o iki ruh, adeta §im-

di de cesetleri degi§mi§, Alman ve Frans1z oldu. 
Adeta ba§larmdan bir tilr tenasilh Ey misali arkada§! Za-

man boyle gosterdi. 0 ikiz dehalar reddetti. 
Birle§menin gereklerini. $imdi de ban§madtlar. onlar ikizdi, 

karde§ ve arkada§tt, terakkide yolda§tt. Birbirleriyle dovil§ilp 
ban§mad1lar. Nastlsa ash, madeni, kaynag1 ba§ka olmu§-

tu. Kur'an'm nuru, §eriatm hidayete gotilren yolu ve 
Bugilnkil medeniyetin ruhu olan Roma dehas1 birbiriyle bart§Ir ve 

birle§ir. 
0 deha ile bu hidayet yolunun kaynaklan ayndir: Hidayet gokten 

indi, deha zeminden 9kt1. Hidayet kalbde i§ler, akh da i§letir. 
Deha aktlda i§ler, kalbi ise kan§bnr. Hidayet ruhu nurlandmr, tane-

lere silmbill verdirir. Karanhk tabiat onunla t§tklamr. 
Kemale erme kabiliyeti birdenbire yol ahr, cisman'i nefsi itaatkar bir 

hizmetkar ktlar. Melek yilzlil yapar himmetli insam. 
Deha ise once nefse ve cisme bakar, tabiata girer, nefsi kendine 

tarla eder. Nefsanl arzular onunla bilyilr. 
Ruhu hizmetkar eder, taneleri kurutur. $eytanm simasm1 insanda 

gosterir. 

59 Yed-i beyza: Beyaz, parlak el. 
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Hidayet iki hayata da saadet verir. Hem dunyay1 hem ahireti ay-
dmlahr. insam yukseltir. 

Decca! gibi60 HA$iYE tek gozlu deha ise yalmzca bir yeri, bir hayah anlar; 
maddeperest olur, dunyaya dli§klindur. insam bir canavar yapar. 

Evet, deha sagir tabiata tapar. Kor kuvvete boyun eger. Fakat hi-
dayet, §Uurlu sanah tamr, hikmetli kudrete bakar. Deha zemine nan-
korluk perdesi c;;eker. Hidayet, §likran nurunu serper. 

Bu sirdandir ki: Deha kor ve sagir; hidayet i§itir ve gorur. Dehanm 
nazarmda zemindeki nimetler sahipsiz ganimettir. 

Minnetsiz gasp ve hirstzhkla onlan tabiattan koparmak ona cana-
varca bir his verir. 

Hidayetin nazannda zeminin sinesine, kainatm yuzune serpilmi§ 
nimetler rahmetin meyveleridir. Her nimetin altmda ihsan edici bir el 
g6rur, §likran ile ophlrur. 

da inkar etmem: Medeniyette de pek c;;ok glizellik var fakat onlar 
ne Hiristiyanhgm mahdir, ne Avrupa'nm icad1, ne de bu asrm sanati ... 

Belki herkesin mahdir: Fikirlerin birikiminden, semavi emirlerden, 
f1tri ihtiyac;;lardan, bilhassa Res0.1-u Ekrem'in getirdigi §eriattan ve 
islami ink1laptan dogmu§lard1r. Kimse onlan sahiplenemez." 

0 misali meclisin reisi tekrar sordu: "Musibet olur her dem h1ya-
netin neticesi, mukafatm sebebi. Ey bu asrm adam1! Kader bir sille 
vurdu, kazaya c;;arphrd1. 

Hangi fiillerinizle kaza ve kadere oyle fetva verdirdiniz ki, kaza-y1 
ilahi musibetle hukmetti, sizleri h1rpalad1? 

C::ogunlugun hatas1 daima sebep olur umumi musibete." 
Dedim: "insanhgm fikri sapkmhg1, Nemrutc;;a inad1, 
Firavun gibi gururu §i§ti de §i§ti zeminde, eri§ti goklere. Hem do-

kundu hassas yaratih§ smma. Goklerden indirdi. 
Tufan, veba misali, §U sava§m zelzelesi gavura yap1§hrd1 semavi bir 

silleyi. Demek ki bu, butun insanhgm musibetiydi. 
insanhgm hepsini ic;;ine ald1. Ortak sebebi; maddecilikten gelen fikri 

sapkmhkh, hayvani hurriyet, kohl arzularm istibdad1... 
Ondan hisse almam1zm sebebi, islam esaslanm ihmal ve terk etme-

mizdi. Zira Halik T eala yirmi dart saatten birini istedi. 

60 HA$iYE Bunda da ince bir i§aret var. 
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Yalmzca bir saatlik be§ vakit namaz1 bize yine bizim ic;in emretti. 
T embellikle terk ettik, gafletle ihmal ettik. 

ceza gorduk ki: Be§ sene, her gun yirmi dart saat daima talim 
ve me§akkatle hareket ettirip ko§turmakla bize bir nevi namaz kild1rd1. 

Hem nefsimizden senede yalmzca bir ay oruc; istedi. Nefsimize aC1-
d1k, kefaret olarak be§ sene zorla oruc; tutturdu. 

Kendi verdigi maim k1rkta ya da onda birini zekat olarak istedi. 
Cimrilikle zulmettik, haram kan§hrd1k, irademizle vermedik. 

0 da bizden ald1 birikmi§ zekah, haramdan da kurtard1. Amel, ce-
zanm bir cinsidir. Ceza da amelin bir cinsidir. Salih amel ikidir: 

Biri muspet ve irad!, digeri menfi ve c;aresizlik ic;inde zaruri. Bullin 
elemler ve musibetler, menfi ve zaruri salih amellerdir. Hadis teselli verdi. 

Bu gunahkar millet kamyla abdest ald1. Fiill bir tovbe etti. Pe§in 
mukafati: Milletin be§te birini, dart milyonu 

Velayet derecesine c;1kard1, §ehadet mertebesi ile gazilik verdi, gu-
nahlan sildi." 

0 yuce, misall meclis bu sozu guzel buldu. 
Ben de birden uyand1m, belki uyamktim, yeni yatm1§hm. Bence 

insan uyamkken ruyadad1r. 
Ruya da bir nevi uyamkl1k halidir. Orada asrm vekili, burada Said-i 

Nurs! ... 

* * * 
Cehalet, Mecaz1 Eline Alsa Hakikat Yapar 

ilmin elinden cehaletin eline du§se mecaz, donu§ur hakikate ve 
ac;ar kapilan hurafelere. 

Kuc;uklugumde aym tutuldugunu gormu§tum. Sordum anneme, 
dedi: "Yilan yutmu§tur." Dedim: "Peki, neden gorunuyor?" 

Dedi ki: "Orada yilanlar boyle yan §effaf olur." i§te boyle bir mecaz 
hakikat zannedilmi§: Gune§in ve aym yorungelerinin 

Kesi§me noktalan olan re's ve zenebde61 yeryuzunun araya girme-
siyle, ilah! bir emirle tutulur ay. 

Varsayilan iki kavis, iki buyuk yilan olarak anilm1§, hayall bir te§bih 
ile isim, musemma62 olmu§. 

61 Ba§ ve kuyruk. 
62 isimlendirilen, ismin sahibi. 
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* * * 
Miibalaga, Gizliden Kmamad1r 

Neyi vasfedersen oldugu gibi vasfet. Ovgilniln milbalagas1 bence 
gizli kmamadir. 

Cenab-1 Hakk'm ihsanmdan fazlas1, ihsan degildir. .. 

* * * 
Zalimdir 

;>ohret bir zorbadir, sahibine mal eder ba§kasmm mahm. 
Me§hur Nasreddin Hoca latifeleri ic;inde zekab -yani onda biridir-

onun asil mah ... 
Rustem-i Sistani'nin hayali §am gasp etti bir asir mefahir-i iram.63 

Gasp ile §i§ti o namh hayali.. 
Hurafelere kan§b, ath insanhgi.. 

* * * 
Din ile Hayatm Ayrdabilir 

Oldugunu Zannedenler Felakete Yol A\:ar 
;>u Jon Turkun hatas1: Bilmedi ki, bizde din hayatm esasi. Milleti ve 

islamiyet'i ayn zannetti. 
Medeniyeti devamh, her §eyi ku§atacak vehmetti. Hayat saadetini 

onun ic;inde gorilyordu. ;>imdi zaman gosterdi ki, 
Medeniyet sistemi64 HA§iYE bozuktu, zararhyd1; kesin tecrilbeler bize 

bunu gosterdi. 
Din hayatm hayab, hem nuru hem esasi. Dinin ihyas1 ile olur §U 

milletin ihyasi. Muslumanlar bunu anlad1. .. 
Ba§ka dinlerin aksine, dinimize sanlma derecesine baghdir milletin 

yukselmesi; ihmali nispetindedir milletin dil§il§il. Bu tarihi bir hakikat-
tir, ondan unutulmu§ gorilnur ... 

* * * 
Oliim, Zannedildigi Gibi Deh§etli Degil 

Dalalet evham verir, olumil deh§etli gosterir. Olum, bir elbise ya da 
mekan degi§tirmedir. insam zindandan bostana c;1kanr. 

63 Mefahir: iftihar edilecek, 6viiniilecek §eyler. 
64 HA§iYE Tam gaybi bir i§arettir. Sekerat halinde olan dinsiz, zalim medeniyete bak1yor. 
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Kim hayah isterse §ehadet istemeli. $ehidin hayatma Kur'an i§aret 
eder. Sekerah tatmamt§hr hic_;bir §ehit; kendini 

Canh bilir, gorur. Fakat yeni hayatm1 daha nezih bulur. 
Olmedigini zanneder. Olulere nispeti, dikkat et §Una benzer: 
iki adam, ruyada biltun lezzetlerin bulundugu guzel bir bahc_;ede 

gezerler. Biri bunun ruya aldugunu bilir, lezzet almaz. 
Bu, ana huzur vermez, belki anu uzer. Oburu zanneder ki, uyamk-

hr; hakiki lezzet ahr, ruya anun ic_;in hakiki alur. 
Ruya misalin golgesi, misal ise berzahm golgesi almu§tur. Bu yuz-

den kanunlan birbirine benzer. 

* * * 
Siyaset, Fikir Aleminde Bir 

Ondan Allah'a S1gmdmah 
Bugunku siyaset, c_;agunlugun rahah ic_;in feda eder azmhg1. Belki 

zalim azmhk, kendine kurban eder halkm c_;agunlugunu. 
Kur'an'm adaleti, tek bir masumun hayatm1, kamm ne c_;agunluga 

feda eder, ne de bu tun insanhga ... 
65 _A ayeti iki buyuk s1m gosteriyar nazara. Biri: 

Tam buyuk dusturu 
Yani fert ile cemaati, bir §ah1s ile insanhg1 kudret nas1l bir g6rur; 

ilahl adalet, ikisine bir bakar. Bir daiml kanun ... 
Bir tek §ah1s, hakkm1 kendi feda eder. Fakat feda edilmez, burun 

insanhga bile. Onun hakkmm iptali, kanmm ak1hlmas1, 
ismetinin yak almas1 butun insanhgm hakkmm iptaliyle ve ismetiy-

le aymd!r. ikinci s1m §Udur: Bencil bir insan 
Hirs ve hevesi ic_;in bir masumu oldurse, eger elinden gelse, hevesi-

ne mani ise harap eder dunyay1, yak eder insanhg1. 

* * * 
Zaaf, Dii§mam Cesaretlendirir. Allah Kulunu 
Tecriibe Eder. Kul Allah'• Tecriibe Edemez 

Ey karkak ve zay1f! Karkun ve zaafm beyhude, hem senin aleyhin-
de; dt§ tesirleri cesaretlendirir, kendine c_;eker. 

65 "Kim katil olmayan ve yeryiiziinde fesat 9karmayan bir ki§iyi oldiiriirse (sanki 
biitiin insanlan oldiirmii§ gibi olur.)" (Maide sO.resi, 5/32) 
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Ey vesveseli, §llpheci! Kesin bir fayda, var say1lan zararlar ic;:in feda 
edilmez. Sana hareket laz1m, netice Allah'md1r. 

O'nun i§ine kan§tlmaz. Allah c;:eker kulunu imtihan meydanma. 
"Boyle yaparsan eger, boyle yapanm ben" der. 

Kul ise Allah'1 tecrube edemez. "Rabbim muvaffak etsin, ben de 
bunu i§lerim" dese, haddini a§ar. 

isa'ya demi§ §eytan: "Madem her §eyi 0 yapar; kader birdir, degi§-
mez. Dagdan kendini at bakahm, sana ne yapar?" 

isa demi§: "Ey melun! Kul edemez Rabbini tecrube ve imtihan!" 

* * * 
Begendigin A§mhga Gitme 

Bir derdin dermam, ba§ka bir dert olur. Panzehir, zehir olur. Der-
man haddi a§arsa dert getirir, oldurur. 

* * * 
inadm Gozii, Melegi Goriir 

inadm i§i budur: $eytan yard1m ederse birine, "melek" der, rahmet 
okutur. 

6teki tarafmda eger melegi gorse onu sureti degi§mi§ §eytan zan-
neder, dll§manhk besler, Janet eder. 

* * * 
Dogruyu Bulduktan Soma En Dogru 

Anla§mazhk <_;1karma 
Ey hakikatin talibi, madem dogruda ittifak, en dogruda ihtilaftir. 

Bazen dogru, en dogrudan daha dogrudur. Hem de olur guzel, en 
guzelden daha guzel. 

* * * 
islamiyet, Bart§ ve Huzurdur; 

Kavga ve Husumet istemez 

Ey islam alemi! Hayatm birlik ve bullinlukte. Eger birlik istersen 
dusturun, "Sadece o dogrudur" yerine "O dogrudur" olmah. "Sadece 
o guzeldir" yerine "O guzeldir" demelisin ... 
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Her milslilman kendi meslek ve mezhebine demeli ki: "i§te bu hak-
hr, ba§kasma ili§mem. Ba§kalan giizelse, benimki en giizelidir." 

dememeli: "Budur hak, ba§kalan batildir." ya da: "Yalmz 
benimki gilzel; ba§kalan yanh§hr, c;irkindir." 

Kendi anlay1§m1 zorla kabul ettirmek zihniyeti, nefsini sevmekten 
gelir, soma hastahk olur, kavga ondan c;1kar. Dert ve dermanlann 

<;ok say1da olmas1 hakhr, dogru birden fazlad1r. ihtiyac; ve g1dala-
rm <;e§itlilik gostermesi hakhr, dogru da c;e§itlilik gosterir. 

Kabiliyetlerin ve terbiyelerin c;oklugu hakhr, dogru da birden c;ok-
tur. Tek bir madde, hem zehir hem panzehir olabilir. 

iki mizaca gore esasa ait olmayan meselelerde hakikat sabit degil 
izafidir, birc;ok §eyden olu§ur. Miikellef olan mizac;lar 

Ona bir hisse verir, buna gore tahakkuk ve terekkilp eder,66 her 
mezhebin sahibi miihmel67 mutlak hiikmeder. 

Mezhebinin smm, tayinini mizacm meyline birakir, mezhepte taas-
sup onu umumile§tirmeye sebep olur. 

Hem taraf tutmak sebep olur kavgaya. islamiyet'ten evvel insan 
tabakalanndaki derin uc;urumlar 

Ve hayret verici uzakhk, aym devirde birden fazla peygamber ol-
mas1m, onlarm §eriatlannm farkhhgm1 ve c;e§itli mezhepleri gerektiri-
yordu. 

islamiyet bir inkilap yaph, insanhk yakmla§h, §eriatlar birle§ti, bir 
oldu Peygamber. 

Fakat seviye bir olmad1, farkl1 mezhepler kaldi. Tek bir terbiye kafi 
geld@ zaman birle§ir onlar da ... 

* * * 
Zttlarm Yaratdt§mda ve Bir Araya Geli§inde Biiyiik Bir 

Hikmet Var. ilahi Kudretin Elinde Giine§ ve Zerre Birdir 
Ey kalbi uyamk arkada§! Z1tlarm bir araya gelmesinde Allah'm 

kudretinin tecellisi var; lezzet ic;inde elem, hayir ic;inde §er, 
Giizellik ic;inde c;irkinlik, fayda ic;inde zarar, nimet ic;inde ceza, nur 

ic;inde ate§ ... Bilir misin bunlann smm? 

66 Tahakkuk ve terekkiip: Gerc;;ekle§mek ve birbirine kan§mak. 
67 Miihmel: ihmal edilmi§. 
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Nispi hakikatler gen:;ekle§sin, yerle§sin. Bir §eyde <:;ok §ey olsun, 
vucut bulsun, gorunsun. Hareket suratiyle bir nokta bir hat olur. 

<;evirmenin suratinden bir nur panlhs1, nurani bir daire meydana 
gelir. Nispi hakikatlerin vazifesi: 00.nyada <:;ekirdekler sumbul olur. 

Kainatm <:;amurudur, duzenin baglanm ve nak§m alakalanm te§kil 
eden. Ahirette bu nispi emirler hakikat olur. 

S1cakhktaki mertebeler, i<:;ine sogugun kan§masma sebep olmu§tur. 
Guzellikteki dereceler <:;irkinligin mudahalesidir. Sebep, illet olur. 
l§ik karanhga, lezzet eleme bor<:;lu; s1hhat, hastahks1z olmaz. Cen-

net olmazsa belki cehennem azap vermez. 0 da zemherisiz olmaz ... 
Eger zemheri olmazsa, ate§ de yakamaz. 

0 Hallak-1 Lemyezel, z1tlann yaratil1§mda hikmetini gosterdi. Ha§-
meti zuhur etti... 

0 Kadir-i Layezal, z1tlarm bir araya geli§inde iktidanm gosterdi. 
BO.yO.klO.gO. zuhur etti. Madem o ilahi kudret Zat' mm geregidir 

Ve o Ezell Zat'm zaruri delilidir; O'nun z1dd1 olamaz, acz O'na kan-
§amaz, O'nda mertebeler bulunmaz, her §eye nispeti birdir, hi<:;bir §ey 
O'na agir gelmez. 

0 kudretin l§Igma gune§ kandil olmu§tur. Bu kandilin nuruna de-
nizin yuzu ve §ebnemlerin68 gozleri birer aynad1r. 

Denizin geni§ yO.zO.nO.n gosterdigi gune§i, alnmm km§1khgmdaki 
damlalar da gosterir, §ebnemlerin kO.<:;O.k gozleri yild1z gibi parlar. 

Aym huviyet tutar; §ebnem ve deniz bir olur gune§in nazarmda, 
kudretin benzeridir; §ebnemin gozbebegi k0.<:;0.cO.k bir gune§tir. 

;;u muhte§em gune§ de kO.<:;O.cO.k bir §ebnemdir; gozbebegi bir nur-
dur ki kudret gune§inden gelir, o kudrete ay olur. 

Gokler bir denizdir; Rahman'm bir rahmet esintisiyle alnmm km§Ik-
hgmda dalgalanan damlalan y1ld1zlar ve gune§tir. 

Kudret tecelli etti, o damlalara nurani panlhlar serpti. Her bir gune§ 
bir damla, her bir y1ld1z bir §ebnem, her bir panlt1 bir timsaldir. 

0 tecellinin feyzinin k0.<:;0.cO.k bir aksidir o damla gibi gO.ne§. Parla-
hr camm1, o kO.<:;O.cuk cam inci gibi parlar. 

0 §ebnem gibi yild1z latif gozu i<:;inde bir yer yapar panlhya, panlt1 
bir kandil olur, gozu cam olur, lambas1 nurlamr. 

68 <;:ig, rutubet. 
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* * * 
Meziyetin Varsa Gizlilik Topragmda Kalsm ki Biiyiiyiip Geli§sin 

Ey me§hur hususiyetlere sahip insan! One <;:Ikip zulmetme, eger 
gizlilik perdesi altmda kahrsan karde§lerine verirsin ihsan ve bereketi. 

Her bir karde§inin ardmdan senin <_;:1kman, hem de onlann sen ol-
malan imkan ve ihtimali, her birine <;:eker nazar-1 hurmeti. 

Eger onde gorunmek isteyip perde altmdan <;:Iksan, altmda kerem 
sahibi iken, perde onunde zalim olursun. Gune§ iken orada, burada 
golge edersin. 

Karde§lerini dli§lirursun hurmet nazarmdan. Demek, §ahsm1 one 
<;:Ikarmak zalimce bir hususiyettir, sahih dogru budur, hem de boyle 
g6rursun. 

Nerede kald1 yalanc1 yapmac1khk ve riyayla, §6hretle §ahsiyet ka-
zanmak? i§te buyuk bir s1r ki ilahl hikmet, hem o en guzel nizam. 

Fevkalade bir fert, kendi nevi i<;:inde orterek perde <_;:eker, bununla 
k1ymet verdirir, hem de takdir edilir. 

i§te sana misali: insan i<;:inde veli, omur i<;:inde ecel, b1rak1lm1§ me<_;:hul 
ve muhmel. Cuma vaktinde gizlidir bir saat ki, kabul olur dua edersen. 

Ramazana yayilm1§tir Kadir gecesi, Esma-ul Husna' da sakhd1r 
ism-i azam iksiri. Bu misallerin ha§meti, hem de 0 en guzel Sir. 

Muphem b1rakirken gosterir, gizlerken ispat eder. Mesela: Ecelin 
muphem b1rak1lmasmda bir denge vard1r, her dakika seni tutar ne 
vaziyet ahrsan. 

Omit ve korku kefeleri, ukba ve dunya hizmeti ile beka kuruntusu 
ve omur lezzeti verir. Yirmi senelik sonu belirsiz bir omtir daha gilzeldir, 

Sonu belli bin senelik bir omurden. Zira yans1 ge<;:ince adeta her 
saatte bir ad1m atarak daragacma gidersin. 

Yakla§bk<;:a derece derece uzulmek de teselli vermez, sen de rahat 
edemezsin ... 

* * * 
AUah'm Rahmetinden ve 

Gazabmdan Daha Fazla Hislenmek Hatadir 
Allah'm rahmetinden fazla rahmet olmaz. Allah'm gazabmdan faz-

la gazap edilmez. 
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Oyleyse i§i b1rak o Adil ve Rahim'e. Fazla §efkat elemdir, fazla ga-
zap kmanmt§tir ... 

* * * 
israf, Haram Zevk ve Eglencelerin; 

Onlar da Sefaletin Kap1s1d1r 
Ey musrif karde§im! Beslenme noktasmda bir iken iki lokma; bir 

lokma bir kuru§a, digeri on kuru§a. 
Hem agza girmeden hem bogazdan ge<;;tikten sonra e§it olurlar. 

Yalrnz ag1zda, o da birka<;; saniye, bir serseme zevk verir. 
Zevk bak1mmdan bir fark bulunur, onu daima aldatir tat alma du-

yusu, bedene ve mideye kap1c1, mufetti§. 
Onun tesiri menfidir, muspet degil! Vazife yalrnz kap1c1y1 memnun 

etmek midir? Zevk verirsin o serseme. 
Onu asil vazifesinden §a§trtmak, tek bir kuru§ yerine on bir kuru§U 

vermek, §eytani bir i§ olur. 
israfm en sefih ve en hastahkh <;;e§ididir; heves etme bu i§e ... 

* * * 
Tat Alma Duyusu 

Onu Lezzetle Ba§tan <;1karma69 HA$iYE 

Cenab-1 Hakk' m rubO.biyeti, hikmet ve inayeti, ag1zla ve burunla iki 
merkez te§kil etmi§, i<;;ine bir hudut karakolu ve 

Muhbirleri de koymU§. $u ku<;;uk alemde damarlan telefon, sinirleri 
telgraf hukmune ge<;;irmi§. Kaku alma duyusu telefonu, 

T elgraf olarak da tat alma duyusunu inayet memur etmi§. 0 
Rezzak-1 Hakiki, nz1klann ustune koymu§ rahmetten bir tarife; yiye-
cekler, renk ve 

Kaku. i§te §U ti<;; duyu, o Rezzak tarafmdan birer ilanname, birer 
davetname, birer izinname, hem 

Birer dellaldir ki muhta<;; ve mO.§teriler hep onlarla cezbolur. Kendi-
lerine nz1k ihsan edilen hayvanlara zevk, gorme ve koku alma duyusu 
gibi birer alet vermi§. Hem 

69 HA$iYE iktisat Risalesi'nin i;:ekirdegidir. Belki on sayfa olan iktisat Risalesi'ni daha 
yazilmadan on satirda ozetlemi§. 
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Yiyecekleri c;e§itli ziynetlerle suslemi§; nefsin heveslerine uyan go-
nulleri avutup lakayt kalanlan heyecanlandirarak cezbetmi§. Ne vakit 
yiyecek girse agza, 

Birdenbire tat alma duyusu telgraf c;eker bedenin her uzvuna. Ko-
ku alma duyusu telefon gibi haber verir gelen yiyecegin hlrunu ve 

<;e§idini de soyler. ihtiyac;lan muhtelif, ayn ayn nz1k verilmi§, ona 
gore davramr, ona da haz1rlamr ya da ret cevab1 gelir. Hem 

Kap1 dt§an atar, yuzune de hlkurur. inayet tarafmdan madem bu-
na memurdur, zevki ba§tan c;1karma, 

Lezzetlerle aldatma. Soma o da unutur dogru arzunun ne oldugu-
nu ... Yalanc1 bir arzu gelir ba§tna c;atar. Cezas1 hastaltk ve 

illetler olur. Hakiki lezzet hakiki arzudan c;1kar; dogru istek ve arzu 
dogru bir ihtiyac;tan. Bu kafi lezzette §ah ve 

Kole beraberdir. Hem aymdir bir dinar ve bir dirhem ... 
0 lezzet ikisiyle de elde edilir, eleme olur merhem. 

* * * 
T1pk1 Niyet Gibi, Bak•§ Tarz1 da Adeti ibadete <.;evirir 

noktaya dikkat et: Nasti niyetle mu bah olur ad et ve ibadetler. .. 
Oyle de, bakt§ tarz1yla muspet ilimler olur ilahi marifet. .. 

Tetkik dahi tefekkur, yani eger Yarattc1sm1 bildiren manas1yla ba-
k1p sanat noktasmda "Ne guzeldir" yerine "Ne guzel yapmt§ Sani, na-
s1l yapmt§ o guzelligi" 

Diyerek baksan kainata, Nakka§-1 Ezel'in nak§t, nizam ve hikmeti-
nin ve kainatm iradeyle, saglam bir §ekilde yarattlmt§ olmasmm panl-
tts1, aydmlatir §lipheleri. 

Muspet ilimler cloner ilahi marifete. Eger sirf kendine bakan yonuy-
le, tabiat noktasmdan, "Zatmda nas1l olmu§?" diyerek baksan kainata, 

ilim dairesi cehalet dairesi olur. Bic;are hakikatleri k1ymetsiz eller 
kiymetten dli§lirur. <;oktur bunun §ahidi. .. 

* * * 
Boyle Bir Zamanda Refah ic;:inde Ya§amaya 

izin Olmas1 Bizi irademizde Serbest B1rakmaz 

Lezzetler c;agird1kc;a "Sanki yedim" demeli. "Sanki yedim" sozunu 
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di.istur edinen, bir mescidi yemedi. 70 HA$iYE 

Eskiden mesela, islam aleminin <;ogu a<; degildi. Bolluk i<;inde ya-
§ama iradesi bir derece vard1. 

$imdi ise <;ogu a<;hga di.i§ti.i, her lezzeti tatmaya §er'i izin kalmad1. 
insanhgm bi.iyi.ik k1smmm ve masum <;ogunlugun mai§eti basittir. 

Basit<;e beslenip onlara tabi olmak 
Bin kere tercih edilir, mi.isrif azmhga ya da bir k1s1m sefihe benze-

meye, beslenmek ve rahat ve bolluk i<;inde olmak noktasmda ... 

* * * 
Zaman Olur Ki, Nimetin Yoklugu Nimettir 

Haf1za bir nimettir. Fakat ahlaks1z bir adam i<;in musibet zamanm-
da unutkanhk ona tercih edilir. 

Unutmak da bir nimettir. Yalmz bir gi.ini.in elemini <;ektirir, birikmi§ 
elemleri unutturur. 

* * * 
Her Musibetin Bir Nimet Yonii Var 

Ey musibetzede! Musibetin i<;inde bir nimet sakhd1r. Dikkat et de 
onu gor. Nasti her §eyde 

Bir s1cakhk derecesi, her musibette bir nimet derecesi vard1r. Daha 
bi.iyi.igu di.i§i.in. Ki.i<;i.ikteki nimetin 

Derecesini gbrerek Allah' a <;ok §i.ikret. Bi.iyi.ik gori.ip i.irkersen, "of 
of" deyip i.iflersen o da aksine §i§er. 

$i§er de deh§etlenir. Eger merak da edersen bir iken ikile§ir. Kalb-
de olan misali, cloner hakikat olur; 

Hakikatten ders ahr. Sonra cloner, ba§lar, kalbini tokatlar ... 

* * * 
Biiyiik Goriinme, 

Ey benligi asi, kafas1 kibirli! $u ol<;i.iyi.i bilmeli: Her insan i<;in elbet 
toplum hayatmda 

Gbrmek ve gori.inmek i<;in mertebe denilen bir pencere var. 

70 HA$iYE istanbul'da "Sanki Yedim" admda bir mescit var. "Sanki yedim" diyen bir 
adam, hevesinden kurtard1g1 paralarla bina etmi§. 
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Eger o pencere, insanm kamet-i k1ymetinden71 yilksekse kibirle uza-
maya c;ah§acak. Eger kamet-i himmetinden72 alc;aksa tevazu ile egilecek. 

Kamillerde, buyuklugi.i gosterir ki.ic;i.ikli.ik. Nak1slarda, 73 ki.ic;i.iklugi.in 
olc;usi.idi.ir bi.iyi.ikli.ik. .. 

* * * 
Hasletlerin Yeri Degi§irse Mahiyetleri de Degi§ir 

Bir haslet; yer ayn, sima bir. Kah dev kah melek, kah salih kah 
talih; misali §Unlardir: 

Zay1fm kuvvetliye kar§I izzet-i nefsi sayilan bir s1fat eger kuvvetlide 
olursa kibirlenmek ve gururdur. 

Kuvvetlinin zay1fa kar§I tevazuu sayilan bir sifat eger zay1fta olursa 
alc;alma ve riyad1r. 

Bir idarecinin makammdaki ciddiyeti vakardir, mahviyeti zillettir. 
Evinde ise mahviyeti tevazu, ciddiyeti kibirdir. 
Tek ba§ma olsa bir zat, miisamahas1 hamiyettir. Fedakarhg1 bir 

haslet, bir salih ameldir. 
Fakat bir topluluk ic;inde, ba§kalanna kar§I sorumluysa mi.isama-

has1 h1yanettir. Fedakarhg1 faydas1z bir s1fat ve ameldir. 
Bir i§e haztrlamrken tevekkul, tembelliktir. Neticenin ortaya c;1kma-

s1 noktasmda i§leri Allah' a btrakmak ise §er'i tevekkUldilr. 
c;ah§manm semeresine, k1smetine nza ise ovulmil§ bir kanaattir, 

i;ah§ma meyline kuvvet verir. 
Mevcut ma! ile yetinmek makbul kanaat degil, belki gayretsizliktir. 

Misaller daha i;oktur. 
Kur'an mutlak bir §ekilde zikreder salih i§leri ve takvay1. Muphem 

b1rakarak i§aret eder makamlann tesirine. Icaz1 etrafhca bir izahhr. 
Sukutu geni§ bir sozdur. 

* * * 
"Hak Yiicedir" Bizzat, Ak1bet Muratttr 

Ey arkada§! Bir zaman biri sordu: "Madem 'Hak Yucedir' hadisi 
haktir. Neden kafir Muslumana, kuvvet hakka ustundur?" 

71 Kamet-i k1ymet: Kiymetin derecesi. 
72 Kamet-i himmet: Himmetin derecesi. 
73 Nak1s: Eksik, kusurlu. 



LEMAAT 875 

Dedim: Dort noktaya bak! Bu mti§ktil de hallolur. Birinci nokta 
§Udur: Her hakkm her vesilesinin hak olmas1 §art degildir. 

Aynen oyle de, her bablm her vesilesinin babl olmas1 laz1m degil-
dir. Neticesi §U c;1kar: Hak olan bir vesile, babl vesileye tisttindtir. 

Dolay1s1yla bir hak bir babla magluptur. Arna bu, gec;ici ve dolayh-
dir; bizzat ve daimi degildir. 

Lakin nihai netice her dem yine hakkmdir. Kuvvetin bir hakk1 var, 
bir yarabh§ s1m var. ikinci nokta §Udur: 

Her Mtisltimanm her vasfmm Mtisltimanca olmas1 vacipken, bu 
her dem vaki ve sabit degildir. 

Aynen oyle de: Her kafirin her sifatmm kafir s1fah olmas1, ktiftirden 
dogmas1 yine §art degildir. 

Her gtinahkann her s1fatmm fas1kc;a olmas1, gtinahkarhgmdan dog-
mas1 da her dem sabit degildir. 

Demek ki, bir kafirin Musltimanca bir s1fah, bir Mtisltimandaki 
me§ru olmayan bir s1fata tisttindtir. Dolay1s1yla o kafir de o Mtisltima-
na tisttin olur. 

Hem dtinyada hayatm hakk1 herkesi ku§atir, umumidir. 0 umumi rah-
metin manidar bir cilvesi, bir hikmeti ve s1m var, ktifur ona mani degildir. 

Oc;uncti nokta §Udur: Zat-1 Zulcelal'in iki kemal s1fatmdan iki §er'i 
tecelliden biri, irade s1fatmdan gelen dilemeyle takdirdir; 

Yarahh§ kanunu ... Digeri, kelam s1fatmdan gelen me§hur §eriat. 
i emirlere itaat ve isyan 

Nasti olursa, aynen oyle de yarahh§ kanunlarma itaat ve isyan da 
olabilir. Birincisi c;ogunlukla ahirette gortir 

Cezay1, mtikafah. ikincisi c;ogu kez dtinyada tadar mtikafat ve aza-
b1. Mesela: Nasti ki, sabnn mtikafah zaferdir, 

Ataletin cezas1 sefalet. Aynen oyle de, c;ah§manm kar§1hg1 servet 
olur. Sebatta da i.isti.indi.ir mi.ikafat. Zehrin cezas1 bir hastahk, panze-
hirin kar§1hg1 saghktir. 

Bazen iki §eriatm emirleri, bir §eyde beraber bulunur. Her birine bir 
cihet. .. Demek yarahh§ kanunlanna itaat, ki bir hakbr, 

Osttin olur o kanunlara isyana, ki battl bir tavird1r. Bir battla vesile 
olursa bir hak ve eger 
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Bir batil olursa hakka vesile, dolay1s1yla bir hak bir batila maglup-
tur, fakat bizzat degildir. 

Demek "Hak yi.icedir", bizzat oyledir demektir. Hem ak1bet murat-
hr, haysiyet kayd1 maksuttur. 74 Dordiincii nokta §Udur: 

Bir hak potansiyel halde yahut kuvvetsiz kalm1§, ya kan§tmlm1§hr 
ya da ic:;ine ba§ka §eyler girmi§. Ona da bir inki§af ya da taze bir kuv-
vet vermek laz1m gelmi§tir. 

Gec:;ici olarak diizeltmek ve yald1zlamak ic:;in bah! ona musallat 
olur, ta ki hak kiil<:;esi ne kadar li.izum varsa 

Tam ve halis c:;1ksm. Ba§lang1c:;ta diinyada bah! iistiin olsa da kaza-
namaz sava§L "Takva sahiplerinin ak1beti" ona vurur bir darbet 

i§te bah! magluptur. "Hak yiicedir" s1rn onu atar azaba. 
i§te hak galiptir! 

* * * 
Toplum Hayatma Dair Baz1 Diisturlar 

Toplum hayatma dair baz1 diisturlar istersen: E§itliksiz adalet, once 
adalet degil. Birbirine benzemekse tezadm miihim bir sebebidir. 

Uyum, dayam§manm esas1. Nefsin alc:;akhg1dlf kibrin kaynag1. Kalb 
zay1fhg1dlf gururun madeni. Olmu§ acz, muhalefet kaynag1. Meraksa 
ilme gotiiriir. 

ihtiyac:;hr terakkinin iistad1. S1kmhdlf sefahetin rehberi. Demek, se-
fahetin kaynag1 s1kmh olmu§tur. S1kmtmm ise madeni umitsizlik ve 
su-i zandlf, 

Aldam§ fikr!dir, karanhk kalbldir, israf madd!dir. 

* * * 
Kadmlar Yuvalanndan <;1k1p insanhg1 

Yoldan <;1karm1§; Yuvalarma Donmeliler75 

,.. " ,.. / / / " / " / _)I / ;,;;,,, / 

76ul>-t.; _;x • 81 ;L.:)1 I.::._,- uL:. ;i Jt;..·11 ...::...,.:,\:; 
/ r: / u:-.r / ·-:: 

74 Maksut: istenen, arzu edilen §ey. 
75 Tesettur Risalesi'nin esas1dir. Yirmi sene sonra onu muellifinin mahkumiyetine 

sebep gosteren bir mahkeme, kendini ve hakimlerini ebedi mahkum ve mahcup 
etti. 

76 Zevk ve eglenceye du§klin erkeklerin nefislerine uyarak kadmla§malan, kadmlann 
hayas1zhkla erkekle§mesine sebeptir. (Bu manaya yakm hadisler ic;in Bkz. Buhar!, 
libas 61; Tirmiz!, edeb 34; Ebt1 Davud, /ibas 28) 
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Mimsiz medeniyet, kadmlan yuvalanndan w;;urmu§, bolca bulu-
nan birer meta yapml§ ve onlara hurmeti kirmt§hr. islam ise onlan 

Merhametle davet eder yuvalanna. HQrmetleri orada, rahatlan ev-
lerinde, aile hayatmda. T emizliktir ziynetleri, 

Ha§metleri g(lzel ahlak, guzellikleri ismet, guzel kemal vas1flan §ef-
kat, eglenceleri <;;ocuklan. Fesat <;;tkaran bunca sebebe demir gibi ka-
rarhhk 

Laz1mdir ki dayansm. Bir karde§ler meclisine guzel bir kadm girin-
ce riya ile rekabet, haset ile bencillik depre§tirir damarlan! 

Uykudaki hevesler birdenbire uyamr. Kadmlarda serbestlik meyli, 
sebep olmu§tur insanhkta kotu ahlakm birdenbire ortaya <;;tkmasma. 

medeni insanm hm;;mla§mt§ ruhunda, suret denilen ku<;;uk ce-
nazelerin, mutebessim olulerin rolu pek buyuktur, hem muthi§tir tesi-
ri. 77 

Yasak heykel ve suretler ya ta§ haline gelmi§ zu!Um ya da cisimle§-
mi§ riya ve heveslerdir. Veyahut hls1mdir, <;;eker kirli ruhlan. 

* * * 
Kudretin Tasarrufunun Geni§ligi, 

Vasdalan ve Yard1mctlan Reddeder 
Kadir-i Zulcelal'in kudretinin tasarrufu ve tesirin geni§lemesi nokta-

smda olur gune§imiz zerre gibi 
Tek bir varhk hlrundeki buyuk tasarrufun mesafesi geni§tir. iki zer-

re arasmdaki <;;ekimi ele al; 
Git de ta ve Samanyolu arasmdaki <;;ekimin yanma 

koy. Yuku bir kar tanesi olan bir melegi 
Gune§i eline almt§ gune§ misali bir melegin yanma getir. igne ka-

dar bir bahg1, balina ile yan yana birak. 0 Yuce Kadir-i Ezeli'nin 
Geni§ tecellisini, en ku<;;ukten en buyuge mukemmel saglamhg1 bir-

den dG§Gn. Cazibe ve kanunlar, <;;ok akt§kan vesileler 
Gibi orfi emirlerin kudret tecellisine, hikmet tasarrufuna birer isim 

olmast.. odur yalmz manast. 

77 Nasil ki, c':ilii bir kadma nefsani nazarla bakmak nefsin deh§etli ali:;akhgm1 gc':is-
terir. Aynen c':iyle de, rahmete muhta<:; bir bii:;are c':i!Q kadmm guzel tasvirine i§tahh 
bir nazarla bakmak, ruhun ulvi hislerini sc':indurur. 

78 Giine!jler giine!ji: Pek i:;ok y1ld1z ve gezegenin etrafmda dc':indQgQ merkez. 
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Ba§ka manas1 olamaz, beraberce bir di.i§i.in, g6receksin elbette ki: 
Hakiki sebepler, misall vas1talar, 

Yard1mc1lar ve ortaklar batil birer emir, muhal birer hayaldir o kud-
retin katmda. Hayat varhga kemal, 

Makam1 bi.iyi.ik ve mi.ihimdir, buna binaen derim ki: Ki.iremiz, 
alemimiz neden itaatkar olmasm, boyun egmesin hayvan-misal. 

0 Sultan-1 Ezell'nin bu tarz ku§lan c;oktur, her yerdedir §U uzay 
bo§lugunda, muhte§em ve c;ok gi.izel. 

Yaratlh§ bostanma salm1§ da dondi.iri.iyor, onlardaki nagmeler, 
bunlardaki hareketler; tesbihattJr 0 sozler, 

ibadettir o haller, varhgmm ba§I ve sonu olmayan o Zat' a, Haklm-i 
Layezal'e. Ki.iremiz hayvana pek benziyor, hayat emareleri gosteriyor. 
Farz-1 muhal, 

Yumurta kadar ki.ic;i.ilse minicik bir hayvan olmas1 pek muhtemel. 
Yuvarlak bir hayvanc1k, ki.ire kadar bi.iyi.ise, onun da boyle olmas1 
akla yakm bir ihtimal. 

Alemimiz insan kadar ki.ic;i.ilse, y1ld1zlar zerreler suretine donse §UUr 
sahibi bir hayvana donmesi muhtemeldir, ak1l da bulur mecal. 

Demek alem, unsurlanyla Hahk-1 Lemyezel'i, Kadlr-i Layezal'i tes-
bih eden bir kul, O'nun emirlerine itaatkar. 

Kiymetc;e bi.iyi.ik olmas1 ic_;in maddl olarak bi.iyi.ik olmas1 her zaman 
laz1m gelmez, zira daha sanath ve gilzeldir hardal kadar bir saat, 

Bir saatten ki timsali Ayasofya kadar. Bir sinek daha hayret verici-
dir filden, o kocaman mahh1ktan. 

Eger kudret kalemiyle bir atomun i.ishlne eslrin tek tek atomlanyla 
yaz1lsa bir Kur'an, sayfalarmm kuc;uklugi.i nispetinde sanat bak1mm-
dan buyuk olur, 

Gokyi.izil sayfasma y1ld1zlarla yaz1lan bir Kur'an-1 Kerim'e cezaletiy-
le e§ittir. Nakka§-1 Ezell'nin sanatJ her tarafta cemal ve kemal dolu. 

Her tarafta boyledir. Kalemdeki kemal derecesinde birlik, tevhidi 
ilan eder. Bu geni§ manah sozu iyice dikkate al! 

* * * 
Melekler Fttri he Vazifeli Bir Ommettir 

Allah'm §eriati iki k1s1md1r. iki sifattan gelmi§, insan hem muhatap 
hem yi.ikumli.i olmu§. irade s1fatmdan gelen yeryi.izil kanunlan. 
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insanm btiytik bir misali olan alemin hallerini ve hareketlerini, ki 
iradi degildir, tanzim eden kanunlardir. 0 Rabban1 iradeye 

bir tabirle tabiat da denilir. Kelam s1fatmdan gelen §eriat ise 
alemin kti<;tik bir misali olan insanm fiillerini, ki irad1dir, 

Tanzim eden kanunlardir. Bu iki §eriat bazen bir yerde bulu§ur. 
Cenab-1 Hakk'm melekleri, buytik bir ilmmettir, hem Stibhan1 bir ordu. 

Birinci §eriata olmu§ itaatkar, aldigt emri yerine getiren bir ta§ty1ci. 
Hem onlardan bir k1sm1 Allah'1 tesbih eden kullardir. Bir k1sm1 da ken-
dinden ge<_;mi§, ar§m mukarreb1ni. .. 79 

* * * 
Madde Hayat Kazamr 

Hayat astl ve esasbr; madde ona tabidir ve onunla kaimdir. 
Mikroskobik bir hayvanc1gm duyulanyla insanm duyulanm k1yas-

larsan g6rtirstin ki, insan ondan ne derece bilyukse duyulan onunkin-
den o kadar a§agi. 0 hayvanc1k i§itir karde§inin sesini. 

Hem de g6rilr nzkmi. insan kadar bilyilse duyulan hayret verici, 
hayab I§Ik sac,;an, nazan da §im§ek gibi semav1 bir nur olur. 

insan, 6lu bir y1gmdan meydana gelen bir canh degildir. Milyarlar-
ca canh hilcreden olu§ur, canhdir her bir insan hilcresi. 

.... 0 j, ,,,. ,.., ,) ,) ,.., ,,,. I) 0 ;;; , '1-'.ull 80( -') o' _,) o'. 0L..:;)[\ 01 .) . .)_)-" ., ,.J.r-- :: 

* * * 
Maddecilik, Manevi Bir Vebadtr 

Maddecilik manev1 bir vebadir, insana bula§tirdt §U milthi§ s1tma-
Hem de aniden c,;arpbrd1 Cenab-1 Hakk'm gazabma ... 

T elkin ve taklidin tenkide yaytlma kabiliyeti gibi, o veba da yay1hp 
geni§liyor. Telkini fenden almt§, taklidi medeniyetten. 

Hurriyet tenkit vermi§, gururundan sapkmhk c,;1km1§. 

79 Mukarreb melekler: Allah'a en yakm melekler. 
80 Bir hattat tarafmdan ya-sin harfleri ic;inde "Yasin" suresinin tamammm yazild1g1 

gibi, insanm ic,;inde de binlerce alem vard1r. 
81 "i§te bak da Allah'm ne miikemmel Yaratan oldugunu bir dii§iin!" (Mii'minun 

suresi, 23/14) 
82 Birinci Diinya Sava§1'na i§aret eder. 
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* * * 
Varhkta Atalet Yoktur. i§siz Adam, 

Varhkta Yokluk Hesabma i§ler 

En bedbaht, s1kmtih ve muzdarip, i§siz olan insandir, zira atalet 
varhk ic;;inde yokluk, hayat ic;;inde olumdur. 

ise varhgm hayati ve hayatm uyamkhk halidir elbet! 

* * * 
Faiz, islam'a Mutlak Zarardir 

Faiz atalet verir, c;;ah§ma §evkini sondurur. Faizin kapilan ve kaplan 
olan bankalann 

Her dem faydas1 insanhgm en fena k1smmadir, onlar da gavurlard1r. 
Gavurlardaki faydas1 da onlann en fena kismma, zalimleredir. 

Zalimlerdeki faydas1 onlann en fena k1smma, haram zevklere du§-
kun olanlarad1r. islam alemine mutlak bir zarard1r. $eriatm nazannda 

insanhgm mutlak refah1 yoktur; zira harbi bir gavur hurmetsiz, is-
metsizdir; her demi hederdir her de ..... m! 

* * * 
Kur' an, Kendi Kendini Himaye Edip 

Hakimiyetini Devam Ettirir83 fW!iYE 

Bir zat gordum, umitsizlige dli§mli§ ve bedbinlikle hasta idi. Dedi: 
Ulema azald1, hem say1ca hem keyfiyetc;;e. Korkanz ki dinimiz sonecek 
bir zaman ... 

Dedim: Nas1l kainat sondurulmezse, islamiyet' e iman da sonemez. 
Aynen oyle de, yeryuzune c;;akilm1§ c;;iviler hukmunde olan 

islami §eair, minareler, ilahi mabetler, §er'i alametler sonmezse is-
lamiyet parlayacak an be an! .. 

Her bir mabet bir muallim olmu§ tabiahyla tabiatlara ders verir. 
Her eser de birer ustad, ha! diliyle telkin eder dini; hatas1z, hem unut-
madan. 

Her bir i§aret alim bir hocadir, islam'm ruhunu daima ders verir. 
Asirlarm gec;;mesiyle zamanm surup gitmesinin sebebi. .. 
83 HA$iYE Otuz be§ sene evvel yazilan bu makam, bu sene yazilml§ gibidir. Demek, Ra-

mazanm bereketiyle yazd1rilm1§ bir nevi gaybi haberdir. 
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Adeta cisimle§mi§ islamiyet nuru, §eairi ic;inde. Adeta kattla§mt§ 
islamiyet'in saf suyu, mabetlerin ic;inde. Birer iman siitunu ... 

Adeta donmu§ islamiyet'in hiikiimleri alametleri ic;inde. Adeta 
abidele§mi§ islamiyet'in esaslan, alemleri ic;inde. Birer elmas siitun ... 
Onunla baghdtr zemin ve gokler. 

Bilhassa hitabt mucizeli olan Kur' an, daima tekrar eder ezeli bir hut-
beyi. islam aleminin hic;bir tarafmda kalmamt§tlr bir koy ve mekan ki, 

Nutkunu dinlemesin, talimini i§itmesin. 4f s1m ile ha-
f1zhk pek biiyiik bir riitbedir. Tilavet ise insanlarm ve cinlerin ibadeti. 

Onun ic;inde talim ve dogrulugunda §iiphe bulunmayan esaslan ha-
tirlatma var. Zamanm tekerriiriiyle nazariyat doni.i§i.ir kati esaslara ve 
deli! gostermeye liizum olmayan apac;tk §eylere. istemez ba§ka beyan. 

Dinin kesin emirleri nazari olmaktan c;1k1p zaruriyet haline gelmi§-
tir. Hattrlatmak kafidir, ihtar yeterlidir. $ifa verir her dem Kur' an. 

ihtara, hattrlatmaya, islam'm §U uyant§I, toplumun uyant§t her bi-
rine verir umuma ait olan delilleri ve mizam. 

Madem toplum hayatt islam' da ba§lamt§tlr. Her birinin imam ken-
dine mahsus olan delillerle smirh degildir, vicdana dayamr. 

Belki cemaatin kalbinde smirstz sebeplere dayamr. 
Hatta dikkat c;ekicidir ki: Zay1f bir mezhebin iptali zaman gec;tikc;e 

zor olur. Nerede kald1 ki islam, hem vahiy ile f1trat gibi iki saglam esa-
sa dayamr hem de bunca eserde nafizane85 hiikiimrandir! 

Saglam esaslanyla, a§ikar eserleriyle kiirenin yans1yla kayna§mt§, 
f1tri bir ruh olmu§; nas1! karanr? Kiisuftan heniiz c;1km1§! 

Fakat maalesef, baz1 zevzek kafirler, safsatac1 §ah1slar §U yiice sara-
ym saglam esaslanna imkan buldukc;a ili§ir. 

Onlan sarsmak ister. Esaslara ili§ilmez, onlarla oynanmaz, sussun 
§imdi dinsizlik! iflas etti o teres. Yetti art1k nankorliik ve yalan. 

islam aleminin kufur alemine kar§t en ileri karakolu Dariilfunun idi. 
Lakaythk ve gafletle y1lan tabiatl1 di.i§man 

Gedik ac;tt o cephede, dinsizlik hucum etti, millet sars1ld1. En ileri 
karakol, islamiyet'in ruhuyla nurlanmt§ cinan86 

84 "Onu (Kur'an'1) koruyacak olan da Biziz." (Hier suresi, 15/9) 
85 Nafizane: Tesirli bir §ekilde. 
86 Cinan: Cennetler [Mektepler, medreseler]. 
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C::ok sert ve dayamkh olmah. C::ok uyamk ve dikkatli olmah yahut 
var olmamah, islam'1 aldatmamah. imanm yeri kalbdir; ak1l ise ayna-
s1dtr iman nurunun. 

Bazen mticahittir, bazen de stiptirgecidir ak1lda vesveseler, hem 
pek i;ok ihtimal kalbe girmese sars1lmaz iman, vicdan. 

Y oksa baztlannm zannmca iman ak1lda olsa imanm ruhu olan 
hakkalyakinin amans1z birer dti§mam olur pek i;ok ihtimal. 

Kalb ve vicdan, imanm mahalli. Sezgi ve ilham, imanm delili. 
Altmc1 bir his; iman yolu ... Aktl ve fikir, imanm beki;isi. 

* * * 
Nazari Bilgilerin Taliminden <;ok, Dogrulugu 

Olan Esaslarm Hat1rlatilmasma ihtiyac; Var 
Dini zaruriyetler ve §eriatm dogrulugu §tiphe gottirmez esaslan 

kalblerde hastldtr, hattrlatmakla huzuru, zikirle §Uuru 
Gaye de has1l olur. Arapi;a ibareler87 HA$iYE daha ulvi k1hyor hatirlat-

may1, ihtan. 
Onun ii;in Cuma namazmda Arapi;a hutbe, zaruri §eyleri ihtar, ke-

sin esaslan hatirlatmak yeterli olmakla beraber onun tezkir tarzi olur. 
Ondan gaye nazari bilgileri talim degildir; islam' m vahdani sima-

smda Arapc;a ibareler bir vahdet nak§tdtr, kabul etmez c;oklugu. 

* * * 
Hadis Ayete Der ki: Sana Yeti§mek Muhal! 

Hadis ile ayeti k1yaslarsan a<;ik<;a gortirstin ki, insanlann en be!@, 
vahyin tebligcisi (aleyhissa/6.ta vesselam) dahi ula§amaz 

Ayetin belagatine. Sozleri ona benzemez. Demek ki: Lisan-1 Ahme-
d!' den (aleyhissa/6.ta vesselam) 9kan her bir soz, her dem onun olamaz. 

* * * 
Icaz ile Beyan i'caz-1 Kur'an 

Bir zaman rtiyamda gordtim ki: Agn Dag1'nm etegindeyim. Birden 
o dag patlad1, <lag gibi ta§lan aleme dag1tt1, sarstJ ciham. 

Ans1zm yammda bir zat peyda oldu. Dedi ki: Veciz bir §ekilde be-
yan et, k1saca icaz et bildigin Kur' an mucizelerini! 

87 HA$iYE On sene soma olan bir hadiseyi hissetmi§, cevap vermi§. 
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Daha ruyada iken tabirini dli§lindum, dedim: Bu infilak insanhk-
ta bir ink1laba misal. inkilap neticesinde ise elbet Furkan dogru yolu 
gosterecek. 

Her tarafta yukselip hakim olacak. Mucizeligini beyan etmenin za-
mam da gelecek! Soruyu soran zata cevaben dedim: Kur'an'm muci-
zeligi, 

Yedi kulli kaynaktan tecelli eder, yedi kaynak ve unsurdan meyda-
na gelir. 

Birinci Kaynak: Sozun fasihliginden, lisanm selasetinden, 
Nazmm ak1c1hgmdan ve tathhgmdan, mana belagatinden, mef-

humlarm e§sizliginden, mazmunlann ustunlugunden, us!O.bun hayret 
vericiliginden dogan parlak beyam. 

Bunlan bulu§turdu, mucizeligindeki hayret verici bir beyan nak§l, 
garip bir lisan sanah. Tekran hic;bir zaman usand1rmaz insam. 

ikinci Unsur: Yarahh§la ilgili emirlerde gaybl olan esaslar ilahl ha-
kikatlerden, goklerden gelen gaybl esrar. 

Mazide kaybolan gaybl i§leri, gelecekte gizli halleri birden ic;ine 
alan bir gayb ilmi hazinesi, 

Gayb alemlerinin lisam, §ehadet alemiyle konU§Uyor erkam, i§aret-
lerle beyam, hedefi insanhk, i' cazm nuranl bir panlt1s1... 

Kaynak: Be§ yonden harika bir ku§ahc1hg1 var. Sozunde, 
manasmda, hukumlerinde, ilminde ve maksatlannm mizanmda. 

Sozu pek geni§ ihtimaller ve pek c;ok yon ic;erir ki, her biri belagat 
bak1mmdan begenilir, Arapc;a bak1mmdan sahihtir, §eriat s1m lay1k 
goruyor am. 

Manasmda: Evliyanm me§replerini, ariflerin zevklerini, tasavvuf 
yolculannm mezheplerini, kelamc1lann yollanm, felsefecilerin yontem-
lerini 

Birden ku§atmI§ ve ic;ine almI§ o mucizevl beyan. Deli! olu§unda ve 
manasmda geni§lik var. Bu pencereden baksan gorursun ne geni§tir 
meydam! 

Hukumlerindeki ku§ahc1hk: ;>u harika §eriat ondan c;1karm1§ iki ci-
han saadetinin butun dusturlanm, emniyet sebeplerini. 

Toplum hayatmdaki butun baglan, terbiye vesilelerini, ahvalin ha-
kikatlerini birden ic;ine aim!§ onun beyan tarzt ... 
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ilmindeki derinlik: Hem muspet ilimler, hem ilahi ilimler onda delille-
rin mertebeleri, i§aretler, sureler surlannda bir araya getirmi§tir cennetleri. 

Maksat ve gayelerinde: Denge, intizam, yaratJlt§ kanunlarma uygun-
luk, birlik; tamamen riayet etmi§, korumu§ mizam. 

i§te sozun ku§ahc1hgmdaki, mananm geni§ligindeki, hukmun en-
ginligindeki, ilmin derinligindeki ve gayelerin dengeli olu§undaki §anh 
camiiyet! .. 

Dorduncu Unsur: Her asnn anlay1§ derecesine, edebl seviyesine 
gore ve her asirdaki tabakalara kabiliyetleri olc;;usunde veriyor nuranl 
feyzini. 

Her asra, her astrdaki her tabakaya kap1s1 ac;;ik. Adeta her dem, her 
yerde yeni indiriliyor o Kelam-1 Rahmani. 

ihtiyarlad1kc;;a zaman, Kur' an genc;;le§iyor. i§aretleri ac;;ikhga kavU§U-
yor, tabiat ve sebepler perdesini de y1rt1yor Cenab-1 Hakk'm o hitab1. 

T evhid nuru her dem her ayetten f1§kmr. perdesini gayb us-
runden kaldmr. Hitabmm yuceligi dikkate davet eder insanm nazanm. 

Q gayb Jisamdtr ki, §ehadet a[emiy[e bizzat konU§UL Q Unsurdan 
§U c;;1kar: Harika tazeligi umman gibi bir ku§ahc1hk! 

Zihinleri ah§hrmak ic;;in insanm aklma ilahl tenezzuller. T enzilin 
uslubundaki c;;e§itliligi ve munisligidir insanlann ve cinlerin sevgilisi. 

Be§inci Kaynak: Naki! ve hikayelerini, dogru haberlerini, esas nok-
talan orada haztrffil§ gibi, 0 hadiselere §ahit olmu§ gibi c;;ok manas1 
bu[unan e§SiZ bir QsJQpJa 

Naklederek insam ikaz eder. Naklettikleri: Gec;;mi§te ya§ananlar, 
gelecege dair haberler, cehennemin ve cennetin sirlan. 

Gaybl hakikatler, §ehadet sirlan ve ilahl s1rlar, yaratih§la ilgili bag-
lara <lair hikayelerdir, gorur gibi nakleder ki, 

Ne meydana gelen hadiseler bunu reddetmi§ ne de manhk yalan-
lam1§hr. Mantik kabul etmese bile reddedemez. Cihanm c;;ok bekledigi 
semavl kitaplarla 

Ortak noktalan dogrulugu tasdik edilen bir §ekilde nakleder. ihtilaf 
edilen meseleleri tashih ederek anlattr. Boyle nakillerin bir "Ommi" den 
c;;1kmas1, zamanm bir harikas1. .. 

Altzncz Unsur: ic;;ine almI§ ve tesis etmi§ islam dinini. islamiyet' in 
benzerine ne mazi, ne gelecek muktedir, ara§hrsan zaman ile mekam!.. 
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Diinyam1z1 senelik, giinliik dairesinde §U semavi bag tutmu§ da 
dondiiriiyor. Kiireye agtr basm1§ ve ona binmi§, engelliyor isyam. 

Yedinci Kaynak: $u alt1 unsur, alti kaynaktan c;1kan alti nur birle§ir. 
Ondan bir giizellik c;1kar, bir sezgi dogar, bir vas1ta ki nuranl. 

$undan c;ikan bir zevktir, i' cazm zevki bilinir, tabir etmeye ifademiz 
yetmez. Fikir dahi k1sad1r, gbriiniir de tutulmaz goklerdeki o yild1zlar. 

On ii<; astr boyunca ona meydan okuma meyli vard1 Kur'an'm 
dii§manlannda, taklit §evki uyanmI§h Kur'an dostlarmda. i§te muci-
zeliginin bir delili ... 

$u iki §iddetli meyille milyonlarca Arapc;a kitap yazilm1§tir, hepsi 
meydanda. Onlarm derecesine inse, aym teraziye konulsa, 

Kiyaslansa, degil e§siz bir alim, hatta en cahil insan bile kulak kesi-
lip diyecek ki: Bunlar insan eseri, §U ise semavi! 

Hiikmedecek ki: Kur' an onlara benzemez, aym mertebede ola-
maz. Oyleyse ya hepsinden a§a§1d1r, ki bunun ac;1kc;a malum olmu§tur 
batilh§1. 

Ya da hepsinin iistiindedir. Mazmunlan o kadar zamandtr, kap1 
ac;ik, insana vakf edilmi§; davet etmi§ ruhlan ve ak1llan! 

insanhk onda tasarruf etmi§, kendine de ma! etmi§. Onun maz-
munlan ile yine Kur'an'a kar§t 9kmam1§, hic;bir zaman c;ikamaz; gec;ti 
imtihan zamam. 

Diger kitaplara benzemez, onlarla ktyas kabul etmez; zira yirmi se-
ne zarfmda ayet ayet ihtiyac;lara gore nazil olmas1; k1s1m kis1m, birbi-
riyle kesi§ir, bir hikmet-i Rabbani. 

Nazi! alma sebepleri muhtelif. Bir maddede sorular tekrar eder, 
c;e§it c;e§it. Hadiseler hakkmda hiikiimleri farkh farkh. Ayn ayn niizulii-
niin zamanlan. 

Telakki tarzi c;e§itli. Muhataplan k1s1m k1s1m, birbirinden uzak. ir-
§admm gayeleri derece derece, <;e§itli. $u esaslara dayamr binas1 ve 
beyam, 

Cevab1, hem hitab1. Bununla beraber selaset ve selamet, uyum ve 
tesaniit, kemalini gostermi§; i§te onun §ahidi: Beyan ve mana ilimleri. 

Kur'an'da bir hususiyet var ki, ba§ka kelamda yoktur. Bir sbz i§it-
sen onun sahibini arkasmda gbriirsiin ya da ic;inde bulursun. Oslup 
insanm aynas1. 
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Ey n1yada soru saran! Sen lcaz istedin, ben de i§aret ettim. Eger 
daha geni§ izah istersen, haddimi a§ar!.. Sinek seyretmez gokleri. 

Zira o kirk mucizelik yonlinden yalmz birini, ki nazmmm cezaleti-
dir, anlatmaya i§arata'/ i'caz'm yetmedi beyam. 

Yliz sayfa tefsirim ona kafi gelmedi. Senin gibi ruhani ilhamlan c;:ok 
olanlardan ben istiyorum izah ile beyam! 

* * * 
/ , 

jA '";' :}-

'";'h 
Kami! insanlann ylice zevklerini ho§nut eden bir hal, c;:ocukc;:a bir 

hevese, sefih bir tabiatm sahibine ho§ gelmez, 
Onu eglendirmez. Bu hikmete binaen, slifli bir zevk, sefih, nefsani 

ve §ehvani arzular ic;:inde tam beslenen, ruhani zevki bilmez. 
Avrupa' dan gelen buglinlin edebiyatmm ve romanmm nazanyla, 

Kur'an'daki ulvi latifeleri, muhte§em meziyetleri g6remez ve tadamaz. 
Kendi mihengini ona ayarlayamaz. Edebiyatta lie;: hareket alam 

vardir; onlarm ic;:inde gezer, di§ma c;:1kamaz: 
Ya a§k ve glizellik ya hamaset ve kahramanhk ya da hakikatin tas-

viridir. i§te yabanc1 edebiyat hamaset noktasmda hakperestlik etmez. 
Belki zalim insanlann gaddarhklanm alk1§lamakla kuvvetperestlik 

hissini telkin eder. Glizellik ve a§k noktasmda, hakiki a§kI bilmez. 
$ehvet uyand1ran bir zevki nefislere de a§Ilar. Hakikati tasvir eder-

ken kainata Cenab-1 Hakk'm sanah suretinde bakmaz, 
Onu Rahmani bir boya suretinde gormez. Belki tutar, tabiat nokta-

smda tasvir eder ve ondan bir daha c;:1kamaz. 
Onun ic;:in telkini tabiat a§kI olur. Maddeperestlik hissini kalbe yer-

le§tirir, ondan kendini kolayca kurtaramaz. 
Yine ondan gelen, ruhun sapkmhktan dogan 1zdiraplanna o teskin 

edici ve uyutucu edepsizle§mi§ edep hakiki fayda vermez. 
Tek bir ilac;: bulmu§, o da romanlanym1§. Kitap gibi bir canh cena-

ze, sinema gibi bir perdede hareket eden olliler! Olli hayat veremez. 

88 Batmm heva ve hevese dayah dehasmdan kaynaklanan edebiyah, Kur'an'm 
sonsuza l§lk ve §ifa sai;an hidayet edici edeb kurallarma ula§maz. 
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Hem tiyatro gibi tenasuhu89 hatirlatan, mazi denilen geni§ kabrin 
hortlaklan gibi §U ii<;; roman tiiriiyle hi<;; de utanmaz. 

insanm agzma yalanc1 bir di! koymu§, yiiziine giinahkar bir g6z 
yerle§tirmi§, diinyaya bir iffetsiz kadm fistamm giydirmi§, mucerret gu-
zelligi tammaz. 

Giine§i g6sterirse san sa<;;h giizel bir aktrisi hatirlatir okuyucuya. 
Gorunii§te der ki: "Sefahet fenadtr, insanlara yakt§maz." 

Zararh neticeleri g6sterir. Halbuki sefahetin 6yle te§vik edici bir tas-
virini yapar ki, ag1zlarm suyunu ak1tir, zihin kendine hakim olamaz. 

i§tah1 kabartir, hevesleri heyecana getirir, hisler art1k s6z dinlemez. 
Kur'an'daki edepse arzulan kan§hrmaz. 

Hakperestlik hissi, miicerret giizellik a§kt, cemalperestlik zevki, ha-
kikatperestlik §evki verir, hem de aldatmaz. 

Kainata tabiat penceresinden bakmaz; ondan ilahi bir sanat, 
Rahmani bir boya olarak bahseder, ak1llan §a§trtmaz. 

Sani'i bilmenin nurunu telkin eder. Her §eyde ayetlerini g6sterir. 
Her ikisi rikkatli birer hiiziin de verir, fakat birbirine benzemez. 

Avrupa' dan dogmu§ edep dostlann olmayt§mdan, sahipsizlikten 
dogan gamh bir hiiziin verir, ulvi bir hiiziin degil. 

Zira sagirdir tabiat, hem de kor bir kuvvetten ilhamla ald1g1, gam 
veren bir hiiziindiir. Alemi bir vah§et yuvas1 bilir, ba§ka tiirlii g6ster-
mez. 

0 surette g6sterir, hem de mahzunu tutar, sahipsiz olarak yabaniler 
arasma koyar, hi<;; limit birakmaz. 

Kendine verdigi §U hiss! heyecanla dinsizlige kadar gider, Allah'1 
inkara kadar yo! verir, donmesi zor olur, belki bir daha donemez. 

Kur'an'm edebi ise oyle bir hiiziin verir ki, a§tkane hiiziindiir, 
yetimane degil. Dostlardan aynhktan gelir, onlann yoklugundan degil. 

Kainata bakI§I, kor tabiat yerine §Uurlu ve rahmetli ilahi bir sanattir 
onun bahis konusu, tabiattan bahsetmez. 

Kor kuvvet yerine inayetli, hikmetli ilahi bir kudrettir onun mevzuu; 
kainat vah§i bir suret giymez. 

Belki mahzun muhatabmm nazannda bir dostlar meclisi olur. Her 
tarafta yard1mla§ma, muhabbet; ona s1kmti vermez. 

89 Tenasiih: Reenkarnasyon. 
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Her k6§ede ilnsiyet, o topluluk i<;;inde mahzunu i§tiyakh bir hilzne 
sevk eder, ulvi bir his verir, gamh bir hilziln vermez. 

Avrupa edebiyab ve Kur'an edebi birer §evk de verir: 0 yabanc1 
edebiyatm verdigi §evk ile nefis heyecana dil§er, heves yay1hr; ruha 
ferah veremez. 

Kur'an'm §evkinde ise ruh heyecana dil§er, ulvi §eylere §evk verir. 
i§te bu strra binaen, $eriat-1 Ahmediye (aleyhissa/dta vesselam) haram 
eglenceleri istemez. 

Baz1 eglence yollanm haram k1hp bir k1smma helal diye izin verir ... 
Demek Kur' ani hilziln veya tenzili9° §evk veren vas1ta, zarar vermez. 

Eger yetimane huziln veya nefsani §evk verse vas1ta haramd1r. De-
gi§ir §ah1slara g6re, herkes birbirine benzemez. 

* * * 
Dallar Meyveleri Rahmet Namma Takdim Ediyor 

Yarabh§ agacmm dallan her tarafta meyvelerini canhlarm eline za-
hiren uzabyor. 

Hakikatte bir rahmet ve kudret elidir ki, o meyveleri dallarda sizlere 
uzahyor. 

Siz de o rahmet elini §ilkur ile 6pilnilz. 0 kudret elini minnetle 
takdis ediniz ... 

* * * 
Fatiha'nm Sonunda i§aret Edilen Yolun Beyam 

Ey hayali emellerle dolu karde§! Hayalini de yanma al, benimle 
gel. i§te bir zemindeyiz, etrafa bak1yoruz, kimse gormez bizi. 

<;adir direkleri hukmundeki yuksek daglann ustilne karanhk bir 
bulut tabakas1 ablm1§, kaplamt§ zeminimizin yilzilnil. 

Donuk bir tavan olmu§, fakat alt taraf1 a<;;tk, o yilzu gilne§ gorur. 
$imdi bulutlarm altmday12, karanhk s1k1yor bizi. 

S1kmh boguyor, havas1zhk olduruyor. 6numuzde l.i.<;; yo! var. Bir 
I§Ikh alem, bir kere seyrettimdi bu mecazi zemini. 

Evet, bir kere daha buraya gelmi§tim, il<;; yoldan da ayn ayn gitmi§-
tim. <;ogu ki§i birinci yoldan gider; 0 da devr-i alemdir, seyahate <;;eker 
bizi. 

90 Tenzili: Vahiyle ilgili olan. 
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i§te biz de o yolday1z, boyle yaya gideriz. Bak §U c;oltin kum derya-
lanna, nasil hiddet sac;1yor, tehdit ediyor bizi! 

Bak §U denizin dag misali dalgalarma! 0 da bize k1z1yor. i§te El-
hamdtilillah oteki tarafa c;1ktik, gtine§ ytizti gordtik. 

Fakat c;ektigimiz zahmeti ancak biz biliriz. Of! Sonra tekrar §U vah-
§etli zemine dondtik, bulutlann dam1 karanhk. Bize kalb goztinti mem-
nun eden 

l§1kh bir alem laz1m. Eger fevkalade cesaretin varsa beraber gireriz 
bu tehlikelerle dolu yola. ikinci yo!: 

Y erytiztintin tabiatm1 deleriz, diger tarafa gec;eriz ya da fitri bir tti-
nelden titreyerek gideriz. Bir vakit bu yoldan etraf1m1 seyrederek gec;-
tim, naz etmeden, niyazla. 

Fakat o zaman tabiatm zeminini eritecek, y1rtacak bir madde vard1 
elimde. Oc;uncti yolun mucizevi delili, 

Kur' an onu bana vermi§ti. Karde§im, arkam1 birakma, hie; korkma! 
Bak §Urada rune! gibi magaralar, zeminin altmda akmular bekliyor ikimizi. 

Bizi gec;irecekler o tarafa. T abiat da, §U mtithi§ btiytik, cans1z cisim-
leri de seni hie; korkutmasm. Zira bu as1k c;ehresinin altmda merhametli 
sahibinin tebesstimlti ytizti var. 

Radyum gibi o Kur' an maddesini I§1g1yla sezmi§tim. i§te goztin ay-
dm! l§1kh bir aleme c;1ktik, bak §U nazh zemine, 

Ho§ ve §irin fezaya. Yahu ba§mI kaldir! Bak goklere ser c;ekmi§, 
bulutlan da y1rtm1§, a§ag1da birakm1§. Davet ediyor bizi. 

tuba agac1 meger o Kur'an imi§. Dalian her tarafa uzanmI§. 
A§ag1 egilmi§ bu dala biz de asilmahy1z, oraya ytikseltsin bizi. 

0 semavl agacm bir timsali zeminde olmu§ nurlu §eriat. Demek 
zahmet c;ekmeden o yoldan c;1kabilirdik bu 1§1kh aleme, s1kmadan zah-
met bizi. 

Madem yanh§ yaphk, eski yerimize donelim, dogru yolu bulahm. 
Bak, tic;tincti yolumuz da, §U daglarm tisttinde durmu§ bir dogan 

Bullin cihana okuyor ezam. Bak §U btiytik mtiezzine, Muhammedti'l 
Ha§iml (aleyhissalaw vesselam) davet ediyor insanhg1 aydmhk bir aleme. 
Emrediyor niyaz ile namaz1. 

Bulutlan y1rtm1§, bak §U hidayet daglanna. Goklere ser <;ekmi§, bak 
§eriat daglarma. Nas1l stislemi§ zeminimizin ytiztinti goztinti. 
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$imdi <;;1kmahy1z buradan himmetin kanatlanyla. l§1k ve n1zgar ora-
da, guzellik nuru orada. i§te buradadir tevhidin Uhud'u, o aziz dag. 

i§te §Uradadir islamiyet' in Cudi' si, o selamet dag1. i§te Kamer Dag1 
olan Kur'an-1 Ezher, berrak Nil ak1yor o muhte§em kaynaktan. i<;; o 
leziz suyu! .. 

91 , · I iu1 3, l.5 .J. 

_\L;.f1 •. ,, :,__.;,;,·\' 
;.),, , ?;.J 

Ey arkada§! $imdi hayalden kurtul, akhm ba§ma al! Onceki iki yo! 
Allah'm gazabma ugram1§lann ve sapkmlann yoludur; tehlikeleri <;;ok-
tur, k1§hr daima guzleri yazlan ... 

Y olcularmdan yuzde biri kurtulur; Pia ton ve Sokrates gibi. O<;;undi 
yo! ise kolaydir, k1sa ve dosdogrudur. Onda zay1f-kuvvetli e§ittir. En 
rahati §ehit ya da gazi olmakhr. 

$imdi neticeye gelelim. Evet, fenni dehaya onceki iki yoldur mes-
lek ve mezhep. Kur'an'm dosdogru yolu ise li<;;lincu yoldur. Sirat-1 
mustakime ula§hnr bizi. 

' 93, I 

* * * 
Biitiin Hakiki Elem Dalalette, Biitiin Lezzet imandad1r 

Hayal Elbisesi Giymi§ Muazzam Bir Hakikat 
Ey kalbi uyamk yolda§! Ey aziz! Sirat-1 mustakim, yani o nurani 

meslek ile Allah'm gazabma ugram1§lann ve sapkmlarm karanhk yolu-
nun farklanm tamamen gormek istersen 

91 "i§te bak da Allah'm ne miikemmel Yaratan oldugunu bir dii§iin!" (Mii'minun 
suresi, 23/14) 

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

93 Allah1m! "Bizi dogru yola, Sana dogru varan yola ilet. Nimet ve liitfuna nail ettik-
lerinin yoluna ilet. Gazaba ugrayanlarm ve sapkmlarmkine degil. (Fatiha suresi, 
1/6-7)" amin! 
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Gel §iiphelerini eline al, hayale bin, seninle yokluk karanhgma gi-
delim. 0 biiyiik mezan, 6liilerle dolu o §ehri ziyaret edelim. 

Bir Kadir-i Ezell, kudret eliyle bizi bu karanhk k1tadan tuttu 9kartt1, 
varhga bindirdi, g6nderdi §U diinyaya; §U lezzetsiz §ehre. 

i§te geldik §U varhk alemine, korku ve deh§et veren §U c;ole. Gozii-
miiz a9ld1, alb y6niimiize bakttk; once merhamet ve yard1m dilercesi-
ne 6niimiizii g6rdiik. 

Fakat belalar, elemler 6niimiizde bize dii§man gibi hiicum eder. 
Onlardan korktuk, <_;ekindik. Saga sola, tabiattaki unsurlara bakttk, on-
lardan yard1m bekledik. 

Lakin g6rdiik ki, kalbleri katt, merhametsizler. Di§lerini biler, hid-
detle bakarlar; ne naz dinlerler, ne niyaz! 

<:;aresizler gibi iimitsizce nazanm121 yukan c;evirdik. Y ard1m dilerce-
sine koca g6kcisimlerine bakttk; onlan pek deh§etli, tehditkar g6rdiik. 

Adeta birer guile ve bomba olmu§, yuvalanndan <_;1km1§lar, fezanm 
her tarafmdan pek siiratli gec;er, her nastlsa birbirlerine dokunmazlar. 

Eger onlardan biri yolunu kazara §a§trSa, Allah korusun, §U §eha-
det aleminin de odii patlayacak. Tesadiife baghdtr, bundan da hayir 
gelmez. 

Omitsizce bakt§tm1z1 o taraftan da <_;evirdik, elemli bir hayrete dii§-
tiik. Ba§tm1z egildi, sinemize sakland1k, nefsimize bakttk, etrafhca dii-
§iindiik. 

i§ittik ki: Zavalh nefsimizden binlerce ihtiyac; sedas1 yiikseliyor. On-
ca yoklugun, yoksullugun inlemeleri <_;1k1yor. T eselli beklerken deh§ete 
dii§tiik. 

Ondan da hayir gelmedi. iltica eder gibi vicdammtza girdik, i<_;ine 
bakttk, bir <_;are arad1k. Eyvah! Yine bulamad1k, Hatta biz ona yard1m 
etmeliyiz; 

Zira onda binlerce emel, CO§kun arzular, heyecanh hissiyat kainata 
uzanmt§ g6riiniir. Her birinden titreriz, hie; yard1m edemeyiz. 

0 ameller yokluga s1kt§ffit§; bir taraf1 ezele, bir taraf1 ebede uzamp 
gidiyor. Oyle geni§tirler ki, diinyay1 yutsa bile o vicdan doymaz. 

i§te bu elim yolda nereye ba§vurduysak onda bir bela bulduk. Zira 
Allah'm gazabma ugramt§larm ve sapkmlann yolu boyledir. Tesadiif 
ve dalalet, o yola bakar. 
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Biz de oyle bakhk, bu hale boyle dli§tl.ik. $imdiki halimizde ise 
varhg1m1zm ba§lang1cm1 ve ahireti, hem Sani' i hem ha§ri gec;ici olarak 
unutmw:?UZ. 

Cehennemden beter, ondan daha yak1c1, ruhumuzu eziyor. Zira o 
alti yone ba§vurduk. Oyle bir haldeyiz ki, 

0 ha!, korku ile deh§etten, acz ile titreyi§ten, ic; s1kmtts1 ve vah§et-
ten, yetimlikten ve umitsizlikten ibarettir, vicdana 1zd1rap verir. 

$imdi her yone dogru cephe almz, elemleri def etmeye c;ah§mz. 
Once kudretimize muracaat ederiz, maalesef goruruz ki, 

Aciz ve zay1f. ikinci olarak: Nefsin ihtiyac;lanm susturmaya yoneli-
riz. Ne yaz1k ki, durmay1p bagird1klanm goruruz. 

Oc;uncil olarak: Yard1m dilercesine bir kurtanc1 ic;in bagmp c;agm-
nz, kimse ne i§itir ne de cevap verir. Biz de zannederiz ki, 

Her §ey bize dti§man, her §ey bizden garip. Hic;bir §ey kalbimize 
teselli olmaz, emniyet bah§etmez, hakiki zevk vermez. 

D6rduncil olarak: Biz gokteki buyuk cisimlere bakttkc;a onlar bize 
korku ve deh§et verir. Hem vicdana s1kmtt veren, akh yakan, evhamh 
bir deh§et gelir! 

i§te ey birader! Dalalet yolunun mahiyeti boyledir. Kufilrdeki ka-
ranhg1 bu yolda tamamen g6rduk. $imdi de gel, o yokluga donelim, 

Tekrar bakahm. Bu sefer yolumuz sirat-1 mustakimdir, iman yolu-
dur. Delilimiz ve imam1m1z inayet ve Kur'an'dir, her devirde pervaz 
eden dogan. 

i§te Ezel Sultan' mm rahmet ve inayeti, ne zaman ki bizi istedi, kud-
ret bizi c;1kard1, lutfen bizi bindirdi irade kanununa, varhgm halleri us-
tunde uc;urdu. 

Sonra bizi getirdi, §efkatle giydirdi §U vilcut elbisesini, emanet rilt-
besini taktt bize. Ni§am niyaz ve namaz. 

devirler ve haller, bu uzun yolumuzda birer naz makam1d1r. 
Y olumuzda kolayhk olmas1 ic;indir ki, kader bir emirname vermi§, say-
fada cephemiz. 

Her nereye gitsek, herhangi bir taifeye misafir olur, pek karde§c;e 
kar§1lanmz. Mahm1zdan verir, mallanndan almz. 

Ticaret bag1yla onlar bizi besler, hediyelerle susler ve ugurlarlar. 
Gele gele i§te dunyanm kap1smday1z, i§itiyoruz avazlan. 
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Bak, girdik §U yeryuzune, ayak bashk §ehadet alemine. Rahman'm 
§ehrayini, insanm glirultulu evi. Hic,;bir §ey bilmeyiz, deli! ve imam1-
m1z, 

Rahman'm dilemesidir. Delilimize vekil, nazenin gozlerimiz. Gozle-
rimizi ac,;hk, dunyaya bakhk. Hatmnda m1 ewelki geli§imiz? 

Garip ve yetimdik, dl1§manlanm1z c,;oktu, bilmezdik koruyucumu-
zu. $imdi iman nuru ile o dli§manlara kar§I saglam bir esas1m1z, 

Dayanak noktam1z ve koruyucumuz defeder dli§manlan. Allah'a 
iman ki ruhumuzun 1§1g1, hem hayahm1zm nuru hem de ruhumuzun 
ruhu. 

i§te kalbimiz rahat, dli§manlara aldirmaz, hatta dli§man tarnmaz. 
Ewelki yolumuzda ne zaman ki vicdana girmi§tik; i§itmi§tik ondan 
binlerce feryat, inleyi§ ve avaz. 

Belaya dli§mli§tlik, zira emeller, arzular, kabiliyetler ve hisler da-
ima ebedi ister. Onun yolunu bilmezdik; bizden yo! bilmezlik, onda 
feryat ve niyaz. 

Fakat elhamdulillah, §imdiki geli§imizde bulduk kimden yard1m is-
teyecegimizi, ki daima hayat verir o kabiliyet emellere, ebedi hayata 
uc,;urur, 

Onlara yo! gosterir o noktadan kabiliyet. Hem yard1m eder, hem 
ab-1 hayah ic,;er, hem kemaline ko§ar 0 dayanak noktas1, 0 §evk veren 
i§aret ve naz. 

ikinci iman kutbu: Ha§ri ve ebedi hayah tasdiktir. 0 inci kabugu-
nun cevheri iman. Delili Kur' an. insanm bir s1m vicdan. 

$imdi ba§1rn kaldir, §U kainata bir bak, onunla konu§. Onceki yo-
lumuzda pek muthi§ gorunurdu. $imdiyse mutebessim, her tarafa gu-
lumsuyor. Nazenin niyaz ve avaz. 

G6rmez misin: Gozumuz an gibi her tarafa uc,;uyor. Kainat bostarn, 
her tarafta c,;ic,;ekler, her c,;ic,;ek ona leziz bir su veriyor. 

Hem unsiyet ve teselli veriyor, kendini sevdiriyor. 0 da ahr getirir, 
§ehadet bah yapar. Tatl1 bir bal ak1tir, o esrarengiz §ahbaz. 

Buyuk gokcisimlerinin hareketlerine, y1ld1zlara ya da gune§e bak1-
§1m1z kondukc,;a gosterirler Hahk'm hikmetini, hem ibret aynasm1 hem 
rahmet cilvesini ahr, eder pervaz.94 

94 Pervaz etmek: Uc;;mak. 
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Adeta gune§ bizimle konu§ur, der ki: "Ey karde§lerim! Korkup s1kil-
maym1z, ehlen ve sehlen merhaba, ho§ geldiniz. Menzil sizin; ben size 
I§Ik veren bir §ehnaz. 95 

Ben de sizin gibiyim; fakat tamamen isyans1z, itaatkar bir 
hizmetkanm. 0 Ehad ve Samed Zat ki tam rahmetiyle beni hizme-
tinize nurlu, itaatkar bir varhk k1lm1§. Benden s1cakhk ve I§1k; sizden 
namaz ve niyaz." 

Yahu, bakm aya! Yild1zlar ve denizler, her biri kendine mahsus 
birer lisanla: "Ehlen ve sehlen merhaba!" der, "Ho§ geldiniz, bizi tam-
maz m1sm1z?" 

Yard1mla§ma s1rnyla bak, nizamm i§aretiyle dinle. Her biri diyor 
ki: "Biz de birer hizmetkanz, Rahmet-i Zulcelal'in birer aynas1y1z, hi<:; 
Qzulmeyiniz, bizden s1k1lmaym1z." 

Zelzele naralan, hadiselerin <:;mlamalan sizi hi<:; korkutmasm, ves-
veseye dl1§11rmesin. Zira onlann i<:;inde bir zikir zemzemesi, bir tesbih 
demdemesi, naz ve niyaz velvelesi. .. 

Sizi bize gonderen o Zat-1 Zulcelal, tutar onlann dizginlerini. iman 
gozQ okuyor yuzlerinde rahmet ayetlerini, her biri birer avaz. 

Ey kalbi uyamk mumin! gozlerimiz biraz dinlensin, onlann 
yerine hassas kulag1m1z1 imanm mubarek eline teslim edelim, dunya-
ya gonderelim. Dinlesin leziz bir saz. 

Evvelki yolumuzda umumi bir matem, olum <:;1ghklan zannedilen 
sesler vard1, §imdi ise birer nevaz96 u namaz, birer tesbih nagmesi, 
birer avaz ve niyaz. 

Dinle, ruzgarm esintisi, ku§larm CIV!lt1lan, yagmurun §mltilan, deni-
zin dalgalam§l, goklerin gurlemesi, ta§lann tik1rt1s1 manidar, latif, ok§a-
y1c1 birer ses ... 

Havanm <:;1kard1g1 tath sesler, gok gurultusunun naralan, dalgalarm 
nagmeleri muazzam birer zikir. Yagmurun §mltis1, ku§lann tath oti.i.§leri 
birer rahmet tesbihi, hakikate bir mecaz. 

E§yada i§itilen sesler, birer varolu§ nidas1dir: Ben de vanm derler. 
0 suskun kainat birden soze ba§lar: "Bizi cans1z zannetme ey insan, ey 
bo§bogaz!." 

95 C::ok guzel olan. 
96 Nevaz: Ok§ay1c1, iyile§tirici. 
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Ku§lan soyletir ya bir nimetin lezzeti ya da rahmetin ini§i. Ayn ayn 
seslerle, ki.ic;i.ik nagmeleriyle rahmeti alk1§larlar, nimet i.isti.ine iner, §U-
ki.irle eder pervaz. 

Onlara i§aretle derler: "Ey kainat, karde§ler! Ne gi.izeldir halimiz: 
$efkatle beslenmi§iz, halimizden memnunuz." Dimdik sivrilikleriyle 
fezaya sac;1yorlar nazh birer avaz. 

Adeta bi.iti.in kainat ulvl bir musikidir, iman nuru i§itir zikir ve tes-
bihleri. Zira hikmet reddeder tesadi.ifi.in varhgm1, nizam ise kovar ev-
ham veren ittifak1. 

Ey yolda§! $imdi §U misall alemden c;1kahm, hayall vehimlerden 
inelim, akil meydanmda durahm, mizana c;ekelim, kaldmp atahm 
yollan. 

Daha onceki elemli yolumuz Allah'm gazabma ugram1§lann ve 
sapkmlann yolu, o yo! vicdanm en derin yerine hem ac1kh bir his hem 
§iddetli bir elem verir. $uur onu gosterir. $uura zit olmu§uz. 

Hem kurtulmak ic;in de c;aresiz ve muhtac1z; ya o teskin edilsin 
ya hissetmek de olmasm, yoksa dayanamay1z, feryat edip inlemek 
dinlemez. 

Hak yol ise §ifad1r; koti.i arzu ve hisleri sonmi.i§ti.ir. Bu da teselli 
ister, gaflet ister, me§gale ister, eglence ister. Hevesler sihirbaz, 

Taki vicdam aldatsm, ruhu uyutsun da elem hissedilmesin. Yoksa 
o ellm elem vicdam yakar, inlemelerine dayamlmaz, i.imitsizlik elemi 
c;ekilmez. 

Demek s1rat-1 mi.istakimden ne kadar uzak di.i§se, §U ha! o derece 
tesir eder, vicdam feryat ettirir. Her lezzetin ic;inde elemi var, birer iz. 

Demek heves, koti.i arzular, eglence ve haram zevklerle kan§1k olan 
medenl §a§aa, bu dalaletten gelen §U mi.ithi§ s1kmtiya yalanc1 bir mer-
hem, uyutucu bir zehir. 

Ey aziz arkada§1m! ikinci yolumuzda, o nuranl yolda bir hali hisset-
tik; o ha! ile hayat lezzet madeni, elemler ise lezzet olur. 

Onunla §Unu bildik ki, c;e§itli derecelerde, iman kuweti nispetinde 
ruha bir vaziyet verir. Ceset ruhla, ruh vicdanla lezzet duyar. 

Vicdana pe§in bir saadet konulmu§tur, manevl bir firdevs kalbinde 
sakhd1r. Di.i§i.inmek de§mektir, §UUr ise gizli i§aret. 
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kalb ne kadar ikaz edilirse, vicdan tahrik edilirse, ruha hisset-
me kabiliyeti verilirse lezzet artar, hem de ate§i nura, k1§1 yaza <loner. 

Vicdanda firdevslerin kap1lan ac;1hr, dunya bir cennet olur. ic;inde 
ruhlanm1z kanat c;1rparak w;:ar, olur §ehbaz97 ve §ehnaz, yelpaze na-
maz ve niyaz. 

Aziz yolda§1m! Allaha1smarlad1k. Gel, beraber bir dua ede-
lim, sonra da bulu§mak ilzere aynlahm ... 

\ "'i• ;;:,d111, ·-ti "'Z ., r::'"' , r r--

97 iri, beyaz dogan ku§u. 
98 Allah1m! "Bizi dogru yola, Sana dogru varan yola ilet." (Fatiha suresi, 1/6) amin! 



LEMAAT 897 

ANGLiKAN KiLiSESiNE CEVAP99 

Bir zaman islam'm amans1z bir dii§mam, siyasl bir hilekar, kendini 
yiiksek gostermek isteyen kafa kan§tinc1 bir papaz, aldatmak niyetiyle 
ve inkar suretinde, 

Penc;esiyle bogaz1m1z1 s1ktig1 elemli bir zamanda kuru giiriiltiiyle 
dart §ey sordu bize. 

Alt! yiiz kelimelik bir cevap istedi. ;>amatasma kar§I yiiziine "Tuh!" 
demek, hilesine kar§I kiisiip siikut etmek, inkarma kar§I da 

T okmak gibi susturucu bir cevap vermek laz1md1. Onu muhatap 
kabul etmem. Arna hakperest bir adama §6yle cevap veririm: 

0 ilk olarak demi§ ki, "Muhammed (aleyhissalata vesse/am) dini ne-
dir?" Derim ki: i§te Kur'an'd1r. Alb iman esas1 ve islam'm be§ §art1 
Kur' an' m esas maksad1. 

ikinci olarak demi§: "Fikir ve hayata ne vermi§?" Derim ki: Fikre 
tevhid, hayata istikamet. Buna §ahidim: 

.1.d j 101..:.,.) lE 1; §: :.ti ayetleridir. 
Uc;iincii olarak: "Bugiinkii s1kmhlan nasil tedavi eder?" diye sor-

mu§. Derim ki: Faizi zekah farz kilmakla. Buna §ahidim 
103\ ki- w21 "ve i Y.! \? J C?" l..T" J Y.! .Y Y Y J .r-- .r .. -, J 

ayetleri. 
Dordiincii olarak sormu§: "insanhktaki ihtilfillere nasil bak1yor?" 

Cevap olarak derim ki: <;ah§mak, esashr. insamn serveti zalimlerde 
toplanamaz, saklanamaz ellerinde. 

Buna §ahidim: 

99 Yilz ma§allah bu cevaba. 
100 "De ki: 0, Allah'ttr, gen;ek ilahttr ve Birdir." (ihlas suresi, 112/1) 
IOI "Emrolundugun gibi dosdogru ol!" (HQd suresi, 11/112) 
102 "Allah faizin bereketini eksiltir." (Bakara suresi, 2/276) 
103 "Allah, ah§·Veri§i mubah; faizi ise haram kilm1§tlr." (Bakara suresi, 2/275) 
104 "Namaz1 hakk1yla eda edin, zekati verin ... " (Bakara suresi, 2/43, 83, 110; Nisa 

suresi, 4/77; NQr suresi, 24/56; Mtizzemmil sQresi, 73/20) 
105 "Ve insan ic;;in ancak emeginin kar§1h9J vardir." (Necm suresi, 53/39) 
106 "Altm1, gilmil§il y1g1p Allah yolunda harcamayanlar var ya, i§te onlan ac1 bir aza-

bm bekledigini mujdele!" (Tevbe suresi, 9/34) 


