
On Sekizinci Söz
(Bu Söz’ün İki Makam’ı var. İkinci Makam’ı daha 

yazılmamıştır. Birinci Makam’ı Üç Nokta’dır.)

[Birinci Makam]
Birinci Nokta

ِ ِ
َّ ِ ا ٰ ْ َّ  ا

ِ ّٰ ِ ا ــــــ ْ ِ

 ْ َ א  َ ِ وا  ُ َ ْ ُ َن أَْن  ُّ ِ ُ ا َو ْ َ א أَ ِ َن  ُ َ ْ َ  َ
ِ َّ َّ ا َ َ ْ َ  َ

1

ٌ
ِ اٌب أَ َ َ  ْ ُ َ اِب َو َ َ ْ َ ا ِ אَزٍة  َ َ ِ  ْ ُ َّ َ َ ْ َ  َ َ ا  ُ َ ْ َ

Nefs-i Emmâreme Bir Sille-i Te’dib:

Ey fahre meftûn, şöhrete müptelâ, medhe düşkün, hodbinlikte bî-hem-
tâ sersem nefsim!

Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve yüz 
salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu; bütün o meyveleri, o sal-
kımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekir-
değe medih ve hürmet etmek lâzım olduğu, hak bir dâvâ ise; senin dahi sana 
yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Hâlbuki sen, dâim 
zemme müstehaksın. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz-ü 
ihtiyârın bulunmakla, o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun, gu-
rurunla tahrip ediyorsun ve küfrânınla ibtal ediyorsun ve temellükle gasbedi-
yorsun. Senin vazifen fahir değil, şükürdür. Sana lâyık olan şöhret değil, tevâ-
zûdur, hacâlettir. Senin hakkın medih değil istiğfardır, nedâmettir. Senin ke-
mâlin hodbinlik değil, hüdâbînliktedir.

1 “Yaptıklarından ötürü sevinen, öbür taraftan yapmadıkları işlerden dolayı övülmek isteyen kimselerin sakın 
azaptan yakayı kurtaracaklarını sanma! Çünkü onlara o can yakıcı azap vardır.” (Âl-i İmran sûresi, 3/188)
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Evet sen benim cismimde, âlemdeki tabiata benzersin. İkiniz, hayrı kabul 
etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yâni, fâil ve masdar değilsiniz; 
belki münfail ve mahalsiniz. Yalnız bir tesiriniz var; o da, hayr-ı mutlaktan ge-
len hayrı, güzel bir sûrette kabul etmemenizden şerre sebeb olmanızdır. Hem 
siz birer perde yaratılmışsınız. Tâ, güzelliği görülmeyen zâhirî çirkinlikler si-
ze isnad edilip Zât-ı Mukaddese-i ilâhiyenin tenzihine vesile olasınız. Hâlbuki 
bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir sûret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden 
hayrı, şerre kalbettiğiniz hâlde, Hâlık’ınızla güya iştirak edersiniz. Demek ne-
fis-perest, tabiat-perest, gayet ahmak, gayet zâlimdir.

Hem deme ki: “Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir.” Zira, te-
messül etmediğinden mazhar değil, memer olursun.

Hem deme ki: “Halk içinde ben intihap edildim. Bu meyveler benim ile 
gösteriliyor. Demek bir meziyetim var.” Hayır, hâşâ! Belki herkesten evvel sa-
na verildi; çünkü herkesten ziyâde sen müflis ve muhtaç ve müteellim oldu-
ğundan en evvel senin eline verildi.1(Hâşiye)

İkinci Nokta
2 ُ َ َ َ ٍء  ْ َ  َّ َ ُכ َ ْ :âyetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki أَ

Her şeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti 
vardır. Evet, kâinattaki her şey, her hâdise, ya bizzat güzeldir; ona hüsn-ü biz-
zat denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki; ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir 
kısım hâdiseler var ki, zâhiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zâhirî perde altında 
gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Ezcümle:

Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında niha-
yetsiz güzel çiçek ve muntazam nebâtâtın tebessümleri saklanmış ve güz mev-
siminin haşin tahribatı, hazin firâk perdeleri arkasında tecelliyât-ı celâliye-i 
sübhâniyenin mazharı olan kış hâdiselerinin tazyikinden ve ta’zîbinden mu-
hafaza etmek için nazdâr çiçeklerin dostları olan nâzenîn hayvancıkları vazi-
fe-i hayattan terhis etmekle beraber, o kış perdesi altında nâzenîn taze güzel 
bir bahara yer ihzâr etmektir. Fırtına, zelzele, veba gibi hâdiselerin perdeleri 
altında gizlenen pek çok mânevî çiçeklerin inkişâfı vardır. Tohumlar gibi neşv 

1(Hâşiye) Hakikaten ben de bu münazarada Yeni Said, nefsini bu derece ilzâm ve iskât etme-
sini çok beğendim ve “Bin bârekâllah” dedim.

2 “(O Allah ki), yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yaptı.” (Secde sûresi, 32/7)



ü nemâsız kalan birçok istidâd çekirdekleri, zâhiri çirkin görünen hâdiseler yü-
zünden sünbüllenip güzelleşir. Güya umum inkılâplar ve küllî tahavvüller, bi-
rer mânevî yağmurdur.

Fakat insan, hem zâhir-perest, hem hodgâm olduğundan zâhire bakıp 
çirkinlikle hükmeder. Hodgâmlık cihetiyle yalnız kendine bakan netice ile mu-
hâkeme ederek şer olduğuna hükmeder. Hâlbuki; eşyanın insana ait gaye-
si bir ise, Sâni’inin esmâsına ait binlerdir. Meselâ: Kudret-i fâtıra’nın bü-
yük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır, mânâsız telâkki eder. 
Hâlbuki onlar, otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. Meselâ; at-
maca kuşu, serçelere taslîti, zâhiren rahmete uygun gelmez. Hâlbuki serçe ku-
şunun istidâdı, o taslît ile inkişâf eder. Meselâ; “kar”ı, pek bâridâne ve tatsız 
telâkki ederler. Hâlbuki o bârid, tatsız perdesi altında o kadar hararetli gaye-
ler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki, tarif edilmez.

Hem insan hodgâmlık ve zâhir-perestliğiyle beraber, her şeyi kendine ba-
kan yüzüyle muhâkeme ettiğinden pek çok mahz-ı edebî olan şeyleri, hilâf-ı 
edep zanneder. Meselâ; alet-i tenâsül-i insan, insan nazarında bahsi, hacâlet-
âverdir. Fakat şu perde-i hacâlet, insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, sa-
nata ve gâyât-ı fıtrata bakan yüzler, öyle perdelerdir ki, hikmet nazarıyla ba-
kılsa; ayn-ı edeptir, hacâlet ona hiç temas etmez.

İşte menba-ı edep olan Kur’ân-ı Hakîm’in bazı tâbirâtı, bu yüzler ve perde-
lere göredir. Nasıl ki, bize görünen çirkin mahlûkların ve hâdiselerin zâhirî yüz-
leri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hilkatine bakan güzel yüzler var ki, 
Sâni’ine bakar ve çok güzel perdeler var ki, hikmetleri saklar ve pek çok zâhirî 
intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki, pek muntazam bir kitâbet-i kudsiyedir...

Üçüncü Nokta
1ُ ّٰ ُ ا כُ ْ ِ ْ ُ  

ِ ُ ِ َّ َא  َ ّٰ َن ا ُّ ِ ُ  ْ ُ ْ ِإْن כُ

Madem kâinatta hüsn-ü sanat, bilmüşâhede vardır ve kat’îdir; elbette 
risâlet-i Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm), şuhûd derecesinde bir kat’iyyetle sübûtu 
lâzım gelir. Zira; şu güzel masnûâttaki hüsn-ü sanat ve zînet-i sûret gösteriyor ki; 
onların sanatkârında ehemmiyetli bir irâde-i tahsîn ve kuvvetli bir taleb-i tezyîn 
vardır ve şu irâde ve talep ise; o Sâni’de, ulvî bir muhabbet ve masnû’larında 

1 “Ey insanlar, eğer Allah’ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” (Âl-i İmran sûresi, 3/31).
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izhar ettiği kemâlât-ı sanatına karşı kudsî bir rağbet var olduğunu gösteriyor. 
Ve şu muhabbet ve rağbet ise; masnûât içinde en münevver ve mükemmel 
ferd olan insana daha ziyâde müteveccih olup temerküz etmek ister. İnsan ise, 
şecere-i hilkatin zîşuur meyvesidir. Meyve ise; en cemiyetli ve en uzak ve en 
ziyâde nazarı âmm ve şuuru küllî bir cüz’îdir. Nazarı âmm ve şuuru küllî zât ise, 
o Sanatkâr-ı Zülcemâl’e muhatap olup görüşen ve küllî şuurunu ve âmm naza-
rını tamamen Sâni’inin perestişliğine ve sanatının istihsânına ve nimetinin şük-
rüne sarf eden en yüksek, en parlak bir ferd olabilir.

Şimdi iki levha, iki daire görünüyor. Biri: Gayet muhteşem, muntazam 
bir daire-i rubûbiyet ve gayet musanna, murassa bir levha-yı sanat... Diğeri: 
Gayet münevver, müzehher bir daire-i ubûdiyet ve gayet vâsi’, câmi bir lev-
ha-yı tefekkür ve istihsan ve teşekkür ve îmân vardır ki; ikinci daire bütün 
kuvvetiyle birinci dairenin nâmına hareket eder.

İşte o Sâni’in bütün makâsıd-ı sanat-perverânesine hizmet eden o daire 
reisinin ne derece o Sâni’ ile münasebettar ve onun nazarında ne kadar mah-
bûb ve makbul olduğu bilbedâhe anlaşılır.

Acaba hiç akıl kabul eder mi ki; şu güzel masnûâtın bu derece sa-
nat-perver, hattâ ağzın her çeşit tadını nazara alan in’âm-perver sanatkâ-
rı, arş ve ferşi çınlattıracak bir velvele-i istihsan ve takdir içinde berr ve 
bahri cezbeye getirecek bir zemzeme-i şükrân ve tekbir ile perestişkârâne 
O’na müteveccih olan en güzel masnûuna karşı lâkayt kalsın ve O’nunla 
konuşmasın ve alâkadarâne O’nu Resûl yapıp, güzel vaziyetinin başkala-
ra da sirâyet etmesini istemesin? Kellâ! Konuşmamak ve O’nu Resûl yap-
mamak mümkün değil...

ُم1 َ ْ ِ ْ ِ ا ّٰ َ ا ْ ِ  َ ِّ ِإنَّ ا
2

ْ ُ َ ْ َ אُء  َ אِر ُر َّ ْכُ َ ا َ اُء  َّ ِ َ َ أ َ  َ ِ َّ ِۘ َوا ّٰ ُل ا ُ ٌ َر َّ َ ُ

1 “Allah katında (hak ve makbul) din ancak İslâm’dır.” (Âl-i İmran sûresi, 3/19)
2 “Muhammed Allah’ın resûlüdür. Onun beraberindeki müminler de kâfirlere karşı şiddetli olup kendi 

aralarında şefkatlidirler.” (Fetih sûresi, 48/29)



Firkatli ve Gurbetli Bir Esarette Fecir Vaktinde 
Ağlayan Bir Kalbin Ağlayan Ağlamalarıdır

Seherlerde eser bâd-ı tecelli
Uyan ey gözlerim vakt-i seherde
İnâyet hâh zi dergâh-ı ilâhî
Seherdir ehl-i zenbin tövbegâhı
Uyan ey kalbim vakt-i fecirde
Bikün tevbe, bicû gufrân zi dergâh-ı ilâhî

ْ َ  َ َ  ْ ِ ْ َ َאْر َدْر  ْ ُ ، َدُرو  ْ ِ ْ َ  ْ َ َ
؟ ْ َّ َכ َ  ْ َ ْ َ  ْ َ ْ َ  ْ َ ْ َ اِب  َ َ

ْ َ  ْ َ ْ ِز َ َא  ِ  ْ َ َא  ْ َ َ  ْ ِ ْ َ  ْ ُ

ْ َ ْن  ُ ْ ٰاَواِزي  ِכُ  ُ َאِزي 
ِ  ُ אِزي  َ َ  ْ ِ

ْ َ ِ

ْכ  َ اَ  ، ْ َ
ِ َذ  ، ْ َ א َ ِ َ אَرْم،  َ ُ  ِ َאِه  ُ اَْز  אَرْم  َ ْ َ  ، ْ َ ِ َ  ، ْ َ א َ

ِ َ َرْب!  َא   : ُ َ
 ِ َאَرْم، 

ِ ْ ْم، اِ َ ِ א َ  ، ْ َ
ِ َ  ، ْ َ ا َ ُ َא  ، ْ َ

ِ َ  ، ْ َ ِ َכ  ، ْ َ ِ َ اَرْم،  َ َ  ِ َאِت  َ َאَرْم اَْز 
1! ِ َ ْ اِ َ َא ْ ِزَدْر َ ا َ ْد  َ َ  ، ْ َ ُ  ْ ُ َ  ، ْ َ ُ אْن  َ َ َאَرْم، اَ

ِ ْ اِ

1 Seher vakti, haşir meydanını andırır. Her şey uyanmış gelmiş, tesbih ediyorlar. Ey nefsim, ne zamana 
kadar gaflet uykusu içinde böyle sersem kalacaksın? Ömrünün ikindi vakti gelmiş, kabre doğru sefer 
başlamıştır. Her canlıdan ayrılıyorsun. Ney gibi inlemek için niyaz ve namaza gayret et. De ki: ‘Yâ Rab! 
pişmanım; mahcubum, utanıyorum. Sayısız günahlardan dolayı perişanım. Zelîlim, gözlerim yaş dolu, 
hayatım kararsız. Garibim, kimsesizim, yalnızım, zayıfım, güçsüzüm, hastayım, âcizim, hem ihtiyarım, 
hem irâdesizim. Aman diliyorum.. af arıyorum.. Yardım istiyorum Senin dergâhından ey Allahım…


