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Şu kâinatın tılsım-ı muğlakını açan 1 ِ ِ ٰ ْ ا ِم  ْ َ ْ א ِ َو  ِ ّٰ א ِ  ُ ْ َ  ruh-u beşer ٰا

için saadet kapısını fetheden, ne kadar kıymettar iki tılsım-ı müşkül-küşâ ol-
duğunu.. ve sabır ile Hâlık’ına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzâk’ından suâl 
ve dua, ne kadar nâfi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu.. ve Kur’ân’ı dinlemek, 
hükmüne inkıyâd etmek, namazı kılmak, kebâiri terk etmek; ebedü’l-âbâd 
yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnakdâr bir bilet, bir zâd-ı âhiret, 
bir nur-u kabir olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle:

Bir zaman bir asker, meydan-ı harb ve imtihanda, kâr ve zarar deverâ-
nında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki:

Sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında ce-
sîm bir arslan, ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir 
darağacı dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem 
bu hâli ile beraber uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor. O bîçâre, şu dehşet 
içinde me’yusâne düşünürken; sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırhâh, nurânî 
bir zât peydâ olur. Ona der: “Me’yûs olma! Sana iki tılsım verip öğreteceğim. 
Güzelce istimâl etsen, o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o darağacı 
sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vere-
ceğim. Güzelce istimâl etsen, o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu Gül-ü 
Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) denilen latîf çiçeğe inkılâb ederler. Hem sana 
bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu, bir günde kesersin. 
İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Tâ doğru olduğunu anlayasın.” 
Hakikaten bir parça tecrübe etti. Doğru olduğunu tasdik etti.

Evet ben, yani şu bîçâre Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tec-
rübe ettim. Pek doğru gördüm.

1 “Allah’a ve âhiret gününe iman ettim.” Allah’a ve âhiret gününe iman ile ilgili bazı âyetler için bkz.: 
Bakara sûresi, 2/8, 62, 126, 177, 228, 232, 264; Âl-i İmran sûresi, 3/114; Nisâ sûresi, 4/38, 39, 59, 
136, 162.



Bundan sonra birden gördü ki; sol cihetinden şeytan gibi dessâs, ayyaş, 
aldatıcı bir adam; çok zînetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber 
olduğu hâlde geldi. Karşısında durdu. Ona dedi:

“Hey arkadaş! Gel gel, beraber işret edip keyfedelim. Şu güzel kız suretle-
rine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim.”

Suâl: Ha ha!.. Nedir ağzında gizli okuyorsun?

CevapCevap: Bir tılsım.

– Bırak şu anlaşılmaz işi!.. Hazır keyfimizi bozmayalım.

Suâl: Ha!.. Şu ellerindeki nedir?

CevapCevap: Bir ilâç.

– At şunu. Sağlamsın. Neyin var. Alkış zamanıdır.

Suâl: Ha!.. Şu beş nişanlı kâğıt nedir?

CevapCevap: Bir bilet. Bir tâyinat senedi.

– “Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lâzım..” 
der. Her bir desîse ile onu iknaya çalışır. Hatta o bîçâre ona biraz meyleder.

Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessâsa aldandım.

Birden sağ cihetinden, ra’d gibi bir ses gelir. Der: “Sakın aldanma! Ve o 
dessâsa de ki: Eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki darağacını kaldırıp, 
sağ ve solumdaki yaraları defedip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çâre 
sende varsa, bulursan; haydi yap, göster, görelim. Sonra de: Gel keyfedelim. 
Yoksa sus hey sersem!.. Tâ Hızır gibi bu zât-ı semâvî dediğini desin...”

İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim! Bil!.. O bî-
çâre asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o darağacı ise 
ölüm ve zevâl ve firaktır ki; gece-gündüzün dönmesinde her dost vedâ eder, 
kaybolur. Ve o iki yara ise; birisi, müz’iç ve hadsiz bir acz-i beşerî; diğeri, elîm, 
nihayetsiz bir fakr-ı insanîdir.1 Ve o nefy ve yolculuk ise; âlem-i ervâhtan, 
rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzâh-
tan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihandır.

Ve o iki tılsım ise Cenâb-ı Hakk’a iman ve âhirete imandır. Evet, şu kudsî 
tılsım ile ölüm; insan-ı mümini, zindan-ı dünyadan bostan-ı cinâna, huzûr-u 

1 Bkz.: Fâtır sûresi, 35/15.
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Rahmân’a götüren bir musahhar at ve burak suretini alır. Onun içindir ki; ölü-
mün hakikatini gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden 
ölmek istemişler.1 Hem zevâl ve firak, memat ve vefat ve darağacı olan mü-
rûr-u zaman, o iman tılsımı ile, Sâni-i Zülcelâl’in taze taze, renk renk, çeşit çe-
şit mucizât-ı nakşını, havârık-ı kudretini, tecelliyât-ı rahmetini, kemâl-i lezzet-
le seyr ve temâşâya vâsıta suretini alır. Evet, güneşin nûrundaki renkleri gös-
teren aynaların tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi, 
daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder.

Ve o iki ilaç ise; biri, sabır ile tevekküldür. Hâlık’ının kudretine istinad, 
hikmetine itimattır. Öyle mi?

Evet, emr-i kün feyekûn’e2 mâlik bir Sultân-ı cihan’a, acz tezkeresiyle is-
tinad eden bir adamın, ne pervâsı olabilir? Zira, en müthiş bir musibet karşı-

sında; 3َن ُ ِ ِ َرا ْ َ َّאٓ ِإ ِ َوِإ ّٰ ِ َّא   deyip itmînân-ı kalb ile Rabb-i Rahîm’ine itimad ِإ

eder. Evet, ârif-i billâh; aczden, mehâfetullahtan telezzüz eder. Evet, havfda 
lezzet vardır. Eğer, bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan suâl edil-
se: “En lezîz ve en tatlı hâletin nedir?” Belki diyecek: “Aczimi, zaafımı anla-
yıp, vâlidemin tatlı tokatından korkarak, yine vâlidemin şefkatli sinesine sı-
ğındığım hâlettir.”

Hâlbuki; bütün vâlidelerin şefkatleri, ancak bir lem’a-yı tecelli-i rahmet-
tir.4 Onun içindir ki kâmil insanlar, aczde ve havfullahda öyle bir lezzet bul-
muşlar ki; kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberrî edip, Allah’a acz ile 
sığınmışlar. Aczi ve havfı, kendilerine şefaatçi yapmışlar.

Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzâk-ı Rahîm’in rah-
metine itimattır. Öyle mi?

Evet, bütün yeryüzünü bir sofra-yı nimet eden ve bahar mevsimini bir çi-
çek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir Cevâd-ı 
Kerîm’in misafirine fakr ve ihtiyaç, nasıl elîm ve ağır olabilir? Belki fakr ve ihti-
yacı, hoş bir iştiha suretini alır. İştiha gibi fakrın tezyîdine çalışır. Onun içindir 

1 Bkz.: Yûsuf sûresi, 12/101.
2 “(O, bir şeyi yaratmak isteyince sadece) ‘ol!’ der, o da oluverir.” (Bakara sûresi, 2/117; Âl-i İmran 

sûresi, 3/47, 59; En’âm sûresi, 6/73; Nahl sûresi, 16/40; …)
3 “Biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde elbette O’na döneceğiz.” (Bakara sûresi, 2/156)
4 Mahlukatta bulunan acıma hissinin; Cenâb-ı Hakk’ın yüz rahmetinden sadece birinin, bütün mahlukat 

arasında taksim edilmiş hâli olduğuna dair bkz.: Buhârî, edeb 19; Müslim, tevbe 17, 20, 21.



ki kâmil insanlar, fakr ile fahretmişler.1 (Sakın yanlış anlama! Allah’a karşı fak-
rını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa, fakrını halka gösterip, dilencilik vazi-
yetini almak demek değildir.)

Ve o bilet, senet ise; başta namaz olarak, edâ-yı ferâiz ve terk-i kebâir-
dir. Öyle mi?

Evet, bütün ehl-i ihtisas ve müşâhedenin ve bütün ehl-i zevk ve keşfin it-
tifakıyla; o uzun ve karanlıklı ebedü’l-âbâd yolunda zâd ve zahîre, ışık ve bu-
rak; ancak Kur’ân’ın evâmirini imtisâl ve nevâhîsinden içtinâb ile elde edile-
bilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet, o yolda beş para etmez. Onların 
ışıkları kabrin kapısına kadardır.2

İşte ey tembel nefsim!

Beş vakit namazı kılmak, yedi kebâiri terk etmek ne kadar az ve rahat ve 
hafiftir. Neticesi, meyvesi, faydası ne kadar çok, mühim ve büyük olduğunu 
aklın varsa, bozulmamış ise anlarsın. Ve fısk ve sefâhete seni teşvik eden şey-
tana ve o adama dersin:

“Eğer ölümü öldürüp, zevâli dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı 
beşerden kaldırıp, kabir kapısını kapamak çâresi varsa, söyle dinleyelim. 
Yoksa sus!.. Kâinat mescid-i kebîrinde Kur’ân, kâinatı okuyor. O’nu din-
leyelim.. o nur ile nurlanalım.. hidâyetiyle amel edelim.. ve O’nu vird-i 
zebân edelim... Evet, söz O’dur.. ve O’na derler. Hak olup, Hak’tan gelip, 
Hak diyen ve hakikati gösteren ve nurânî hikmeti neşreden O’dur!..”

ٰاِن3 ْ ُ ْ אِن َوا َ ِ ْ ِر ا ُ ِ َא  َ ُ ُ ْر  ّ ِ َ  َّ ُ ّٰ َ ا
َْכ4 َ َאِء  ْ ِ ْ ِ ْ ِא َא  ْ ُ ْ َ  َ َْכ َو َ אِر ِإ َ

ِ ْ ِ ْ ِא َא  ِ ْ َ َّ أ ُ ّٰ َ ا

1 Bkz.: ed-Deylemî, el-Müsned 2/70, 71; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.745; Aliyyülkârî, el-
Esrâru’l-merfûa s.320.

2 Ölüyü, mezara kadar takip eden üç şeyden ailesi ve malının geriye dönüp, sadece amelinin kendisiyle 
kalacağına dair bkz.: Buhârî, rikak 42; Müslim, zühd 5.

3 Allahım, kalbimizi iman ve Kur’ân nûruyla nurlandır.
4 “Allahım, Sana karşı fakrımızla bizi zengin kıl; Senden istiğnâ ile bizi fakir düşürme.” el-Bâkıllânî, 

İ’câzü’l-Kur’ân s.129.
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 َ ِ כِّ َ َ ُ ْ ا  َ ِ َא  ْ َ ْ َא َِכ،  َّ ُ َو َِכ  ْ َ  ٰ ِإ َא  ْ َ َ ْ َوا َא،  ِ َّ ُ َو َא  ِ ْ َ  ْ ِ َْכ  َ ِإ َא  أْ َّ َ َ
َאِت،  ِ ْ ُ ْ َ َوا ِ ِ ْ ُ ْ ِ ا َ َא َواْر ْ َ َِכ، َواْر ْ ِ ِ َא  ْ َ ْ َא، َوا ِ ُ ْ َ ٰ أ َא ِإ ْ َِכ  َ َْכ، َو َ َ
ِכ  ِ َ ِْכَכ َو ُ אِل  َ َ َِכ َو ِ َ َِّכ َو

ِ َ َِّכ َو ِ َ َك َو ِ
ْ َ  

ٍ
َّ َ ُ َא  ِ ِّ َ  ٰ َ  ْ

ِّ َ ِ َو ّ َ َو
َכ  ِ ْ َ ِر  ُ َو َِכ  َ ْ َر َאِل  ِ َو َِכ  َّ ُ אِن  َ ِ َو َِכ  َ ا َ ِ  ِ ْ َ َو َِכ  َ َא ِ  ِ ْ َ َو َכ  ِ ْ ُ
َِכ  َא َכאئِ  ِ ِ ْ ِ  ِ ِ َوَכא َِכ  َא ُ ْ َ ِة  َ ْ َכ  ِ َِכ  َ ْ َو اِج  َ

ِ َو َِכ  َدا ُ ْ َ ِف  َ َ َو
אِن  َ َ ْ َ َאِدَك َو

ِ  ِ ِّ َ ُ אئَِכ َو َ ْ َ ِز أ ُ ِف כُ ِّ َ ُ َِכ َو َّא
ِ
ْ َ  ِ

ِّ َ ُ َכ َو
ِ
َّ ِ ُ ِ ُر َ َ ْ َ ِل  َّ َوَد

 ُ َ ْ َ ي أَْر ِ َّ َِכ ا ُ َِכ َوَر ِ َ אِدَك َو َ ْ ِدَك َوِإ ُ ُ اِر  َ َ َِכ َو
َّ ِ ُ אِل ُر َ َ ٰاِت  ْ

ِ َِכ َو َא ٰا
 ، َ ِ َ ْ ُ ْ َوا  َ ِّ ِ َّ ا  َ

ِ  ۪ ِ ا َ ْ ِإ  ٰ َ َو  ، َ ِ َ ْ َ أ  ۪ ِ ْ َ َو  ۪ ِ ٰا  ٰ َ َو  ، َ ِ َ א َ ْ ِ  ً َ ْ َر
1. َ ِ ، ٰا َ ِ ِ א َّ َאِدَك ا

ِ  ٰ َ ، َو َ ِ َّ َ ُ ْ َכ ا
ِ ِئَכ ٰ َ  ٰ َ َو

1 Allahım! Biz kendi havl ve kuvvetimizden teberrî edip Senin havl ve kuvvetine iltica ettik. Sen de bizi, 
Sana tevekkül edenlerden eyle. Bizi nefsimizle başbaşa bırakma. Bizi hıfzınla koru. Bize ve erkek, kadın 
bütün müminlere rahmet et. Kulun, nebîn, safiyyin, halîlin; mülkünün cemâli, masnûâtının melîki ve 
sultanı, inâyetinin göz bebeği, hidâyetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin misali, mahlûkatının 
nûru, mevcudâtının şerefi, mahlûkatının kesreti içinde vahdetinin sirâcı, kâinatının tılsımının kâşifi, 
saltanat-ı rubûbiyetinin dellâlı, marziyyâtının mübelliği, esmâ-yı hüsnânın hazinelerinin tarif edicisi, 
kullarının muallimi, âyetlerinin tercümanı, cemâl-i rubûbiyetinin aynası, Senin görülüp gösterilmene 
vesile olan habîbin ve âlemlere rahmet olarak gönderdiğin resûlün olan Efendimiz Muhammed’e (sal-
lallâhu aleyhi ve sellem), bütün âl ve ashâbına, kardeşleri olan nebî ve resûllere, melâike-i mukarrebîne ve 
sâlih kullarına salât ve selâm et, âmîn.


