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Takdim
“Do¤rudan do¤ruya Kur’ân’dan al›p ilham›, / Asr›n idrakine söyletmeliyiz ‹slâm›.”

Din, vatan ve hürriyet flairi Mehmed Akif’in, Kur’ânî bir nur ve mukaddes kitab›m›zdan
müjdeli bir mesaj beklentisi içindeki ‹slâm dünyas› ad›na bu m›sralarla dile getirdi¤i ide-
al, elinizdeki eserin müellifi Bediüzzaman Said Nursî taraf›ndan telif edilen Risale-i Nur
Külliyat› ile gerçekleflmifl; Kur’ân’›n ça¤›m›z insan›na verdi¤i mesajlar bu eserlerle ortaya
konulmufltur.

Modern ça¤ insan›n›n arad›¤› Kur’ân yorumunu, en mükemmel flekliyle Risale-i Nur’-
da bulmak mümkündür. Bu yorum, “ruh-u aslî”yi rencide etmeden, asr›n idrakine uygun
izahlar› ihtiva eden bir hususiyete sahiptir. Risale-i Nur, Kur’ân’›n bu asra bakan mesaj›-
n› anlay›p yorumlama hususunda “tecdit” vazifesini ifa etmifltir.

Ça¤›m›z›n hususiyetlerini derin bir vukufla tahlil ve manevî hastal›klar›n› isabetle tefl-
his eden Bediüzzaman, “Zaman iman kurtarmak zaman›d›r” formülü çerçevesinde kale-
me ald›¤› Risale-i Nur’la, bu zaman›n manevî ihtiyaçlar›na tatminkâr cevaplar veren bir
iman hazinesini ortaya koymufltur.

Neden zaman, iman kurtarmak zaman›d›r?

Çünkü ça¤›m›zda  iman, eski devirlerde görülmemifl hücum ve taarruzlara maruzdur.
Eskiden iman, böylesine büyük tehlikelerle karfl› karfl›ya de¤ildi. Cemiyetlere, büyük öl-
çüde teslimiyete dayal› bir iman hâkimdi. O itibarla, büyük zatlar›n sözleri, delilsiz de ol-
sa kabul ediliyordu. Bugün ise, materyalist cereyanlar›n yayg›n hâle gelmesi sebebiyle,
bu iman› tehdit eden flüpheler birçok zihni meflgul edecek seviyeye ulaflm›flt›r. As›rlar-
d›r Kur’ân aleyhine y›¤›lagelen flüphe, itiraz ve evhamlar, bu asr›n çalkant›lar› içinde yol
bulup, ça¤›n modern imkânlar› kullan›larak birçok insana mal edilebilmifltir.

‹flte Bediüzzaman Said Nursî, bu geliflmelerin, Müslümanlar›n dahi iman›n› tehlikeye
sokaca¤›n› görerek, bir sel gibi gelen inançs›zl›k telkinleri karfl›s›nda, do¤rudan do¤ruya
Kur’ân’dan ilham alarak telif etti¤i Risale-i Nur gibi muhkem bir seddi tesise muvaffak ol-
mufltur.

Bu eserlerde, her insan›n zihnini meflgul eden ve modern ça¤ insanlar›n›n da bigâne
kalamayaca¤›, “Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyadaki vazifem
nedir?” suallerine doyurucu izahlar getirilmekte; baflta Allah’a iman olmak üzere bütün
iman esaslar› izah ve ispat edilmekte; bu konularda fen ve felsefe ad›na ortaya konulan
flüphe ve sualler ikna edici bir üslûpla cevapland›r›lmakta;  ilimle dinin uzlaflmazl›¤› yo-
lundaki iddialar püskürtülerek, ilme din nam›na sahip ç›k›lmakta; ‹slâm› dejenere etmek
maksad›yla  giriflilen tahrifatç› tahrip teflebbüsleri bofla ç›kar›lmakta; maddeci anlay›fla
bina edilen medeniyetin insanl›¤› sürükledi¤i manevî buhranlar, Kur’ân’›n tevhit ve haflir
gibi genifl hakikatlerine dair akl› doyuran, ruhu okflayan, kalbi tatmin eden tatl› izahlar-
la tedavi edilmekte; ruhun ve kalbin vazifesizli¤inden do¤an s›k›nt›lar›n sürükledi¤i sefa-
hat ve bafl›boflluk hâli, Kur’ân mesaj›yla izale edilmektedir.

Risale-i Nur’un çok büyük önem tafl›yan bir di¤er özelli¤i de, ça¤›m›z›n sosyal ve siya-
sî problemlerine; din ve demokrasi, din ve siyaset, cihad, terör gibi tart›flma konular›na
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küresel boyutta ve kal›c› geçerlilik tafl›yan ufuk aç›c› yorumlar›yla sa¤lam ve tutarl› çö-
zümler getirmesi; demokrasiyi, hak ve hürriyetleri, sivil toplumu önceleyen ve müspet
hareket esas›na dayanan orijinal ve örnek bir hizmet metoduna kaynakl›k etmesidir.

Risale-i Nur’un pek çok dünya diline çevrildi¤i; dünya üniversitelerinde tezlere ve ilmî
araflt›rmalara konu oldu¤u; hakk›ndaki peflin hükümlerin sür’atle y›k›lmaya yüz tuttu¤u;
muhteva ve mesaj›n›n her geçen gün daha iyi anlafl›ld›¤› flu günlerde, bu paha biçilmez
k›ymetteki eserleri orijinal bir tanzimle ve istifadeyi kolaylaflt›racak yeniliklerle tekrar
neflrederek, önemli bir hizmeti daha ifa etti¤imiz inanc›nday›z.

Yap›lan yenilikleri flu flekilde s›ralayabiliriz:

1. Metinde geçen bilinmeyen kelimelerin anlamlar› ayn› sayfada verilmifl; kelimelerin
seçiminde 8-11. s›n›f ö¤renci düzeyi esas al›nm›flt›r. Kelimeye, geçti¤i yerdeki anlam›n
verilmesine özen gösterilmifl; farkl› anlamlar› pefl pefle s›ralanm›flt›r. Ayr›ca, bilinen söz-
lük anlam›n›n d›fl›nda, Risale-i Nur’un orijinal üslûbu içinde kendisine has bir anlamda
kullan›lan kelime veya kelime gruplar›n›n aç›klamas› da, buna uygun flekilde yap›lm›flt›r.

2. Risale-i Nur’un metni, üslûp ve özelli¤i de dikkate al›narak, Türkçenin imlâ kural-
lar›na göre dizilmifltir.

3. Müellif Bediüzzaman Said Nursî’nin k›sa biyografisinden baflka; onun hayat›nda
önem tafl›yan tarihlerin s›raland›¤› bir tarih cetveline, ayr›ca yer verilmifltir. Bu cetvel, ay-
n› tarihlerde Türkiye’de ve dünyada meydana gelen önemli olaylar› da ihtiva etmekte-
dir. Bu tercih ile, Risale-i Nur’a taallûk eden önemli olaylar›n, cereyan ettikleri konjonk-
tür çerçevesinde de¤erlendirilebilmesi hedeflenmifltir.

4. Risale-i Nur’da geçen flah›s ve mekân bilgilerinin yer ald›¤› listelerle birlikte, “flah›s
ve mekân indeksi” de mevcuttur. Böylece okuyucu, flah›s ve mekânlar hakk›nda bilgi-
lenmekle birlikte, onlar›n metindeki yerlerine de kolayl›kla ulaflabilecektir. 

5. Metinde geçen ayet ve hadisler için iki ayr› bafll›k alt›nda indeks haz›rlanm›flt›r. ‹n-
dekslerin alfabetik s›ralan›fl›nda, metinlerin Türkçe okunufllar› esas al›nm›flt›r. Böylece,
Arap alfabesini bilmeyenlerin de indeksten istifade edebilmesi hedeflenmifltir.

6. Genel indeks, konu bafll›klar› belirlenirken alt bafll›klar›n da dikkate al›nd›¤› bir ti-
tizlikle haz›rlanm›flt›r.

7. Her risalenin “telif tarihi” ile ilgili olarak elde bulunan bilgiler hem o risalenin bafl-
lang›c›na, hem de liste olarak eserin sonuna konulmufltur.

YEN‹ ASYA NEfiR‹YAT

®



Bediüzzaman Said Nursî kimdir?
1878’de Bitlis’in Hizan ilçesinin Nurs köyünde do¤an Bediüzzaman, ilk e¤itimini a¤abeyi

Molla Abdullah’tan ald›. De¤iflik medreselerde k›sa aral›klarla kalarak befl y›l süren tahsil ha-
yat›na, Ta¤ Köyünde sekiz yafl›nda bafllad›. Sonunda, Do¤ubayaz›t’ta fieyh Mehmet Celâlî’nin
medresesinde üç ay süren bir e¤itimden sonra icazetini ald› ve Do¤ubayaz›t’tan ayr›ld›. ‹lmî
münazaralardaki baflar›s›, genç yaflta ulaflt›¤› seviye, anlafl›lmas› en zor konular› kolayl›kla an-
lamas› ve mütalâa etti¤i kitaplar› kolayl›kla ezberine almas› gibi farkl›l›klar› sebebiyle, zama-
n›n âlimleri ona “Bediüzzaman” lâkab›n› uygun gördüler.

Bitlis’e gelen Bediüzzaman, Vali Ömer Paflan›n kona¤›nda iki y›l kald›ktan sonra Van’a git-
ti. Burada kald›¤› on y›l boyunca, çal›flmalar›n› pek çok farkl› ilimde derinlefltirirken, Horhor
Medresesini kurarak dersler de vermeye bafllad›. E¤itim çal›flmalar› s›ras›nda, fen ilimleriyle
din ilimlerinin birlikte okutulaca¤›, “Medresetüzzehra” ad›n› verdi¤i üniversite projesinin e¤i-
tim esaslar› ve yönetim fleklini de belirledi.

Vali kona¤›nda bir gazetede okudu¤u haber üzerine Bediüzzaman, hayat›n›n bir gayesi
olarak “Kur’ân’›n bu asra bakan manevî mu’cizesini insanlara ispat ederek gösterme” karar›-
n› verdi. Bu haber, ‹ngiliz Sömürgeler Bakan› Gladstone’un a¤z›ndan bir “oyun”u dile getiriyor-
du: “‹slâm dünyas›na hâkim olmak için, ya Kur’ân Müslümanlar›n elinden al›nmal›, ya da Müs-
lümanlar Kur’ân’dan so¤utulmal›.” Van’daki uzun ikametinin neticesi olan bu karar ve fiarkta
kurulmas›n› istedi¤i üniversite fikri, Said Nursî’nin bundan sonraki hayat›n› flekillendiren en
önemli iki hedefti.

Üniversite düflüncesini hükümete iletmek isteyen Said Nursî, Van valisi ‹flkodral› Tahir Pa-
flan›n teflviki ve referans›yla, 1907 y›l›n›n bafllar›nda ‹stanbul’a gitti. ‹lk ifl olarak, Do¤uda ku-
rulmas›n› istedi¤i üniversite ile ilgili bir dilekçeyi padiflah›n özel kalem dairesi olan Mabeyn-i
Hümayuna sundu. Ancak, hükümet dilekçenin konusunu gerçeklefltirmek için hiçbir giriflim-
de bulunmad›. Geliflinden iki ay sonra Fatih’teki fiekerci Handa kalmaya bafllad›. “Burada her
suale cevap verilir, her müflkül hallolunur; fakat sual sorulmaz” fleklinde bir daveti kap›s›na
asmas›, k›sa sürede bütün ‹stanbul’da de¤iflik çevrelerde yank› buldu. Evhamlanan hükümet
taraf›ndan birkaç kere tutuklanan Bediüzzaman, hukukî aç›dan suç isnat edilemeyince, ser-
best b›rak›ld›. Ancak, suçsuzlu¤u onu Toptafl› T›marhanesine gönderilmekten kurtaramad›.

Doktorlar›n “sa¤lam” raporu vermesine ra¤men, o gözetimde kalmaya devam etti, sadece
yeri de¤iflti; t›marhaneden tekrar hapishaneye gönderildi. Çünkü, hükümet ile uzlaflmam›flt›.
Zaptiye Naz›r› fiefik Paflan›n, “ihsan-› flahane” ile birlikte getirdi¤i Padiflah selâm›n› reddetmifl-
ti—kurulmas›n› önerdi¤i üniversitenin rektörü tayin edilmesine ve rektörlük maafl›n›n hemen
ödenmeye bafllanaca¤› sözünü almas›na ra¤men. Bu arada, elbette, e¤itim hakk›ndaki teklifi
Bakanlar Kurulunun gündemine al›nacak ve görüflülmesi sa¤lanacakt›. Bediüzzaman, bu tek-
lifleri sus pay› olarak gördü¤ünden kabul etmedi ve hapishaneye gönderilmeyi tercih etti.

23 Temmuz 1908’de II. Meflrutiyetin ilân edilmesiyle serbest b›rak›lan Bediüzzaman Said
Nursî, ‹stanbul’da çok hareketli bir siyasî hayat yaflamaya bafllad›. Gazetelerde, “Hürriyete Hi-
tap” ad›yla yay›nlanan nutkunu, önce hürriyetin üçüncü gününde Sultanahmet’teki mitingde,
daha sonra ‹ttihatç›lar›n ileri gelenleriyle birlikte gitti¤i Selânik Meydan›nda okudu.

‹stanbul’daki sosyal hareketlilik devam ederken, cemiyetlere üye oluyor, gazetelerde ma-
kaleler yaz›yor, konferanslara ve toplant›lara kat›l›yor, kendisine yak›n buldu¤u toplumsal
gruplara görüfllerini aktar›yordu. Meflrutiyetin ilân› ile birlikte, çeflitli çevrelerde meydana ge-
len tepkiyi ortadan kald›rmak için, önemli teflebbüslerde bulundu. Bediüzzaman imzas›yla
Sadrazaml›k arac›l›¤› ile Do¤u ‹llerindeki nüfuzlu flah›slara telgraflar çekti. ‹stanbul’un muhte-
lif yerlerindeki avc› taburlar›n› dolaflt›. Medrese mensuplar›n›n topland›klar› yerlere gitti. Mefl-
rutiyetin ve anayasal sistemin ‹slâmiyete ayk›r› olmad›¤›n›, Asr-› Saadetteki yönetim ruhuna
uygunlu¤unu anlatarak, gerilimi hayli yat›flt›rd›.
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Tarihe 31 Mart Vak’as› olarak geçen ayaklanmada yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men,
Bediüzzaman da, s›k›yönetim mahkemesinde, di¤erleri gibi idam talebiyle yarg›land›.

Meflrutiyetin ‹slâmiyete olan uygunlu¤unu ve ülke için gereklili¤ini içeren kapsaml› bir sa-
vunman›n sonunda beraat etti. Serbest b›rak›ld›ktan sonra ‹stanbul’dan ayr›ld›. Bu müdafaas›,
‹ki Mekteb-i Musibetin fiehadetnamesi veya Divan-› Harb-i Örfî ad›yla neflredildi.

1910 y›l› bahar›nda Van’a ulaflan Bediüzzaman, birkaç ay Horhor Medresesinin yeniden dü-
zenlenmesi ifliyle meflgul oldu. Hakkâri, Bitlis, Mufl, Diyarbak›r ve Urfa yörelerindeki afliretleri
ziyaret etti. Meflrutiyeti, hürriyeti, anayasay› ve bunlar›n ‹slâmî temellerini, meflrutiyetin ni-
metlerinden faydalanmalar› için gayret göstermelerinin gereklili¤ini anlatt›. Daha sonra bu gö-
rüflmelerin ve aç›klamalar›n özetini Münazarat ad› alt›nda yay›nlad›.

K›fl mevsiminin girmesiyle fiam’a giden Said Nursî, âlimlerin daveti üzerine Emeviye Cami-
inde, sonradan Hutbe-i fiamiye ad› ile neflredilen, ‹slâm dünyas›n›n siyasî, ekonomik ve sos-
yal sorunlar› ve çözüm yollar›n› anlatt›¤› bir hutbe okudu.

Üniversite projesini iletmek amac›yla ‹stanbul’a dönen Bediüzzaman, Sultan Reflad’a, Ru-
meli seyahatinde Do¤u Vilâyetlerini temsilen, efllik etti. Daha sonra, Balkan Savafl›n›n baflla-
mas›yla inflas› durdurulan Üsküp Üniversitesi için ayr›lan tahsisat›n aktar›lmas› ile birlikte Be-
diüzzaman’›n “Do¤uda bir üniversite kurulmas›” teklifi, hükümetçe kabul edildi. Üniversitenin
temeli, 1913 y›l›nda at›ld›ysa da, I. Dünya Savafl›n›n bafllamas› bu projenin de ertelenmesine
sebep oldu.

Birinci Dünya Savafl›n›n bafllamas›yla birlikte Do¤u ‹llerimizin Ruslar taraf›ndan iflgal edil-
mesi üzerine, talebeleriyle beraber Do¤u Milis Teflkilât›n› kurdu ve Van-Bitlis cephesinde gö-
nüllü alay komutan› olarak Ermenilere ve Ruslara karfl› savaflt›. Bitlis savunmas› s›ras›nda Rus-
lara esir düflünce, Kosturma’ya sevk edildi. fiubat 1917’de bafllayan Rus ihtilâli s›ras›nda firar
ederek, Kosturma, Petersburg, Varflova, Viyana, Sofya üzerinden, Kas›m 1918’de ‹stanbul’a
ulaflt›.

Gelifli büyük bir ilgiyle karfl›lanan Bediüzzaman, Harbiye Naz›r› Enver Paflan›n teklifi üzeri-
ne, ‹stanbul’da kurulma aflamas›nda olan Dârülhikmeti’l-‹slâmiyeye üye tayin edildi. fieyhü-
lislâm Mûsa Kâz›m Efendinin teklifi ile de, Sultan Vahdettin taraf›ndan kendisine ilmiyede
“Mahreç” payesi verildi. “Mahreç Mevleviyyeti” olarak da an›lan bu paye, Osmanl› ülkesinde-
ki bütün resmî uleman›n reisi olan “Baflmüderris”ten sonraki ilmî rütbe anlam›na geliyordu.

Çaml›ca’da, Yusuf ‹zzettin Pafla Köflkünde kalan Bediüzzaman, Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini ça¤›n
insan›na göstermek için yazd›klar›n› neflretmeye bafllad›.

‹man rükünlerinin ispat›na dair Nokta, çeflitli ayet ve hadisleri tefsir eden Sünuhat, Pey-
gamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini ispat eden fiuaat, Kur’ân’›n
mu’cizeli¤ini anlatan Rumuz, sosyal konularda Tulûat, tevhidin ispat› hakk›nda Katre, özlü
sözleri içine alan Hakikat Çekirdekleri, ahlâk ve ubudiyet derslerini ihtiva eden Habbe, Zerre
ve fiemme adl› risalelerini yazd› ve yay›nlad›.

Bu s›rada Birinci Dünya fiavafl› da bitmifl ve ‹ngilizler payitaht› iflgal etmekle kalmam›fl, Tür-
kiye’de kendi politikalar›n› destekleyecek bir kamuoyu da oluflturmaya bafllam›fllard›. Kamu-
oyunda ciddî kuvvet kazanan ‹ngiliz taraftarl›¤›, etkisini, Bediüzzaman’›n Hutuvat-› Sitte adl›
eserini ‹stanbul’un önemli yerlerinde da¤›tmas›yla, kaybetti.

Anadolu’da bafllayan ‹stiklâl Savafl›n›n ve Kuva-i Milliyenin aleyhine, ‹ngilizlerin etkisinde
kalan baz› çevrelerin bask›s›yla ç›kar›lan fieyhülislâm fetvas›na karfl› bir fetva yay›nlad›. Yaz›
ve makalelerinde ‹stiklâl Savafl›n› “cihad,” Kuva-i Milliyecileri de “mücahit” ilân ederek istiklâl
mücadelesini destekledi. Büyük Millet Meclisi Hükümeti de, Bediüzzaman’› yak›ndan takip et-
ti¤inden, ›srarla Ankara’ya davet etti.

Bediüzzaman, 25 Kas›m 1922’de Ankara’da Büyük Millet Meclisinde düzenlenen resmî “hofl
geldin” merasimiyle karfl›land›. Bir yandan meclis çal›flmalar›na kat›l›yor, bir yandan da mil-
letvekilleriyle önemli konular› tart›fl›yordu. Yeni kurulan devletin yap›lanmas›na katk›da 



bulunmak için 10 maddelik bir beyanname haz›rlayarak milletvekillerine da¤›tt›. Bu faaliyet-
leri baz› çevreleri oldukça rahats›z etti¤inden, Büyük Millet Meclisi baflkan› Mustafa Kemal Pa-
fla ile aralar›nda ciddî bir tart›flmaya yol açt›. Mustafa Kemal özür dileyip tart›flmay› daha faz-
la uzatmasa da, bu olay Bediüzzaman ve yeni rejimin kurucular› aras›ndaki görüfl farkl›l›kla-
r›n›n ilk iflareti oldu.

Ankara’da kald›¤› s›rada, tabiatç›l›¤› ve inkârc›l›¤› ortadan kald›rmay› hedef alan, Hubab ve
Zeylü’z-Zeyil gibi eserlerini yay›nlad›. Sultan Reflad döneminde karar verildi¤i hâlde, savafl yü-
zünden inflas› sürdürülemeyen Medresetüzzehra’n›n yeniden kurulmas› için TBMM’ne sunu-
lan teklif kabul edilerek kanunlaflt›.

Bediüzzaman, bu çal›flmalar› s›ras›nda, yeni rejimin önde gelenlerinin farkl› bir yolda oldu-
¤unu ve onlarla birlikte hareket etmenin mümkün olmad›¤›n› anlad›. Kendisine Ankara’da
kalma karfl›l›¤›nda sunulan, Büyük Millet Meclisi Hükümetinin en yüksek dinî makam› olan
fiark Umumî Vaizli¤i ve milletvekilli¤i imkânlar›n› reddederek 1923 y›l›n›n May›s ay› bafllar›n-
da Van’a gitti.

Bir süre sonra Erek Da¤›nda, talebeleriyle ders yapmaya bafllad›. Bu arada Ankara’ya kar-
fl› tepkiler art›yordu. Mektup yazarak ayaklanmada kendisinden destek isteyen fieyh Said’i
plân›ndan vazgeçirmeye çal›flt›. Hamidiye paflalar›ndan Kör Hüseyin Paflay› fieyh Said'e des-
tek karar›ndan vazgeçirtti. Yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men, fieyh Said Hâdisesi sonras›,
Do¤udaki di¤er nüfuzlu kimseler gibi, o da Burdur’da zorunlu ikamete gönderildi.

1925 y›l›n›n May›s ay› ortalar›nda getirildi¤i Burdur’da Nurun ‹lk Kap›s› ad› ile kitaplaflt›rd›-
¤› iman hakikatlerini anlatmaya bafllad›. Daha önce Arapça olarak yazd›¤› fiemme ve fiule ri-
salelerinin ek parçalar›n› kaleme ald›. Yine hükümetin emriyle, 25 Ocak 1926’da önce Ispar-
ta’ya, sonra da ücra bir köy olan, Barla’ya nakledildi.

Öldükten sonra dirilifli ispatlayan Haflir Risalesi, Kur’ân-› Kerîm’i esas alan ve insanlar›n
imanlar›n› kurtarmalar›na vesile olan Sözler ve Mektubat tamamen, Lem’alar ise 26. Lem’aya
kadar, Barla’da yaz›ld›.

Bu s›rada Ankara’da, yeni yönetim dinden uzak dünyevî bir temel üzerine oturtulmaya ça-
l›fl›l›yordu. 1928 y›l›nda gerçekleflen harf ink›lâb› ile, Arap harfleriyle kitap yay›nlamak yasak-
lan›nca, risaleler el yaz›s›yla yüz binlerce yaz›larak ço¤alt›lmaya baflland›.

Sekiz y›ll›k Barla hayat›ndan sonra Bediüzzaman 1934 y›l›n›n yaz aylar›nda Isparta’n›n mer-
kezine getirildi. 20 Nisan 1935’de savc›n›n talimat›yla evi aranan Said Nursî’nin kitaplar›na el
konuldu. Bediüzzaman’la birlikte Isparta ve havalisinden 120 Nur Talebesi, tutuklanarak as-
kerî araçlarla Eskiflehir hapishanesine gönderildi.

Bediüzzaman, Eskiflehir hapishanesinde Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci, Yirmi Dokuzuncu ve
Otuzuncu Lem’alar ile Birinci ve ‹kinci fiua risalelerini yazarak Risale-i Nur’un telifine devam
etti. Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkemesi, 19 A¤ustos 1935 tarihinde verdi¤i kararla, Said Nursî’ye,
hukukî bir suç isnat edilememesine ra¤men, Tesettür Risalesi bahanesiyle, ancak “kanaat-i
vicdaniye”ye dayanarak, 11 ay hapisle birlikte Kastamonu’da “mecburî ikamet” cezas› verdi.
On befl talebesini ise alt›flar ay hapis ile cezaland›rd›.

Tahliye edildi¤inde serbest b›rak›lmayarak, polis gözetimi alt›nda mecburî ikamet için Kas-
tamonu’ya gönderildi. Üçüncü fiua olan Münacat Risalesi, Dördüncü fiua olan Hasbiye Risale-
si, Alt›nc› fiua ve Yedinci fiua olan Ayetü’l-Kübra Risalesi burada yaz›ld›.

Bediüzzaman, 20 Eylül 1943’de Isparta Savc›s›ndan gelen talimat üzerine yeniden tutukla-
n›p, 3 Ekim 1943 tarihinde Isparta’ya gönderildi. Önce askerî konvoy eflli¤inde kara yoluyla
Çank›r› üzerinden Ankara’ya, sonra Isparta’ya getirildi. Risale-i Nur ile ilgili davalar›n birlefltiril-
mesi karar› al›nd›¤› için, Isparta, Kastamonu ve Denizli’deki Nur Talebeleriyle beraber 25 Ekim
1943’te Denizli’ye sevk edildi. 

Tecrit alt›nda bafllayan Denizli hapsinde On Birinci fiua, On ‹kinci ve On Üçüncü fiualar› yaz-
d›. 15 Haziran 1944 günü Denizli A¤›r Ceza mahkemesinden beraat ve tahliye karar› ç›kmas›-
na ra¤men serbest b›rak›lmad›. Bakanlar Kurulu karar›yla Emirda¤’da zorunlu ikamete tâbi 
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tutuldu. Burada, camie gitmesine bile müsaade edilmeyecek kadar a¤›r takip ve tarassuda
u¤ruyordu. Bediüzzaman, hayat› boyunca yirmi üç defa denenecek zehirleme teflebbüsleri-
nin ilk üçünü Emirda¤’da yaflad›.

Bu arada Yarg›tay Birinci Ceza Dairesi, 30 Aral›k 1944 tarihinde verdi¤i kararla, savc› tara-
f›ndan temyiz edilen Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat karar›n› onaylad›. 1946 y›l›ndan
itibaren Isparta ve ‹nebolu’da Risale-i Nur’lar teksir edilmeye bafllanm›fl ve 1947 y›l›nda, hac-
c›n s›n›rl› da olsa serbest b›rak›lmas›yla, Nurlar›n ‹slâm âlemine yay›lmas› sa¤lanm›flt›. Yeni
yaz› ile teksir edilen Asa-y› Mûsa ve bask›s› yap›lan Gençlik Rehberi gibi risaleler Hristiyan mis-
yonerlere verilmifl ve Risale-i Nur’lar Amerika’ya kadar gönderilmiflti.

Bu tür geliflmelerden duyulan rahats›zl›kla, 17 Ocak 1948 günü Said Nursî ve Risale-i Nur
Talebeleri Afyon A¤›r Ceza Mahkemesine sevk edildi. Denizli mahkemesinde gizli cemiyet
kurma, rejim aleyhinde olma, ink›lâplar› kabul etmeme, Mustafa Kemal’i tahkir, v.b. gibi iddi-
alarla yarg›lan›p beraat karar› almalar›na ra¤men, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesinde de ayn› id-
dialarla yarg›land›lar. Said Nursî, Afyon Cezaevinin bütün a¤›r ve zor flartlar›na ra¤men, On
Dördüncü ve On Beflinci fiualar› burada yazarak Risale–i Nur’lar›n telifini tamamlad›.

Mahkeme, 6 Aral›k 1948 tarihinde Said Nursî hakk›nda 20 ay a¤›r hapis cezas›na hükmet-
ti. Temyiz edilen karar› Yarg›tay, Bediüzzaman’›n lehine bozdu. Ancak, Afyon A¤›r Ceza Mah-
kemesi yarg›lamay› uzatarak, 20 ayl›k sürenin cezaevinde geçmesini sa¤lay›p 20 Eylül
1949’da serbest b›rakt›. 72 gün Afyon’da polis kontrolünde iskâna tâbi tutulup, ancak 28 Ara-
l›k 1949 tarihinde mecburî ikamet yeri Emirda¤’a dönebildi.

Bediüzzaman, 14 May›s 1950’de bafllayan çok partili dönemi, 23 A¤ustos 1953’e kadar kal-
d›¤› Emirda¤’da karfl›lam›flt›. Türkiye’de 27 y›l aradan sonra yeniden bafllayan demokratiklefl-
me dönemini büyük bir sevinç ve ümitle karfl›layan Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte de-
mokratlara çok önemli bir destek sa¤lad›. Toplumun iç dinamiklerine ve bünyesine uygun de-
¤ifliklikleri teflvik eden Bediüzzaman, hayat›n›n sonuna kadar Demokratlardan ve demokrasi-
den yana olan tavr›n› korudu. 1952 y›l›nda ‹stanbul’da, Gençlik Rehberi adl› kitab› hakk›nda
Bediüzzaman’a bir dava daha aç›ld›. 5 Mart 1952’de yap›lan son duruflmada, dava konusu ki-
tab›n 1943 y›l›nda Denizli mahkemesinden beraat karar› ald›¤› ve bu karar›n da Yarg›tayca
onaylanm›fl oldu¤u anlafl›ld›¤›ndan, men-i muhakeme karar› verilerek dava sonuca ba¤land›.
Ard›ndan, Said Nursî Emirda¤’a döndü.

Daha sonra 1953 y›l› bafllar›nda ‹stanbul’a gelen Bediüzzaman, Fener Rum Patrikhanesini
de ziyaret etti. Patrik Athenagoras ile görüflmesinde Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli-
¤ini, Kur’ân-› Kerîm’in de Allah’›n kitab› oldu¤unu kabul etmeleri hâlinde, Hr›stiyanlar› kaste-
derek, ehl-i necat olacaklar›n› bildirdi.

23 A¤ustos 1953’te yerleflmek üzere geldi¤i Isparta’da aç›lan bir davan›n daha sorgu hâ-
kimli¤inde iken reddedilmesi ile Bediüzzaman'la ilgili mahkemeler devri kapand›.

Bu arada biyografisi talebeleri taraf›ndan kaleme al›nd›; Bediüzzaman taraf›ndan düzelt-
meler yap›larak Tarihçe-i Hayat ismi ile Risale-i Nur Külliyat›na dahil edildi.

Bediüzzaman, bundan sonraki hayat›n› ziyaretle geçiriyor, gitti¤i yerlerde talebelerine
dersler yap›yordu. Takvimler 21 Mart 1960 tarihini gösterirken, a¤›r hasta bir vaziyette, yan›n-
daki talebeleriyle Urfa’ya gitti. Seksen iki y›ll›k ömrünü 23 Mart 1960 günü, ‹pek Palas Oteli 27
numaral› odada sabaha karfl› tamamlad›.

Ömrü boyunca verdi¤i iman ve hürriyet mücadelesi yüzünden bask› alt›nda kalan Bediüz-
zaman, 27 May›s 1960’daki hükümet darbesinden sonra kabrinde de rahat b›rak›lmad›. Hali-
lürrahman Dergâh›na defnedilen naafl›, 12 Temmuz 1960 gecesi kabrinden al›narak Isparta-
Afyon civar›nda kimsenin bilmedi¤i bir mezara defnedildi.

Dayan›lmas› güç bask›lara maruz b›rak›lmas›na ra¤men, hayat tarz›yla bir destan yazan
Bediüzzaman, arkas›nda miras olarak Kur’ân’›n ça¤a dersi ve mesaj› olan Risale-i Nur Külliya-
t› ile milyonlarca Nur Talebesini b›rakt›. o
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Gayet mühim bir suale verilen çok ehemmiyetli
bir cevab› burada yazmaya münasebet geldi.
Çünkü k›rk sene evvel, Eski Said o dersinde bir
hiss-i kable’l-vuku ile Risale-i Nur’un harika
derslerini ve tesirat›n› görmüfl gibi bahsediyor.
Onun için o sual ve cevab› yazaca¤›z. fiöyle ki:

Çoklar taraf›ndan hem bana, hem baz› Nur kardeflle-
rime sual etmifller ve ediyorlar ki:

“Neden bu kadar muar›zlara karfl› ve muannit feyle-
soflara ve ehl-i dalâlete mukabil Risale-i Nur ma¤lûp ol-
muyor? Milyonlar k›ymettar hakikî kütüb-i imaniye ve ‹s-
lâmiyenin intiflarlar›na bir derece set çektikleri halde; se-
fahat ve hayat-› dünyeviyenin lezzetleriyle çok biçare
gençleri ve insanlar› hakaik-› imaniyeden mahrum b›rak-
t›klar› halde, en fliddetli hücum ve en gaddarâne muame-
le ve en ziyade yalanlarla ve aleyhinde yap›lan propagan-
dalarla Risale-i Nur’u k›rmak, insanlar› ondan ürkütmek
ve vazgeçirmeye çal›flt›klar› halde; hiçbir eserde görülme-
di¤i bir tarzda, Risale-i Nur’un intiflar›, hatta ço¤u el yaz-
mas› ile alt› yüz bin nüsha risalelerinden kemal-i ifltiyak ile 
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pahal›.
kütüb-i imaniye: imanî mesele-
leri anlatan kitaplar, imanla ilgili
kitaplar.
ma¤lûp: boyun e¤me, yenilme,
yenilmifl olma.
mahrum: istedi¤ini, diledi¤ini el-
de edemeyen, bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
muamele: davranma, davran›fl,
birine karfl› her hangi bir davra-
n›flta bulunma.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
mühim: düflündüren, düflündürü-
cü.
münasebet: münasiplik, iki fley
aras›ndaki uygunluk.
nüsha: yaz›l›, yaz›lm›fl fley.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
sefahet: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük, sefihlik.
set: kapama, t›kama, engel olma.
sual: soru.
tesirat: etkiler, tesirler.
ziyade: çok, fazla.

aleyh: karfl›, karfl›t.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
ehemmiyet: önem.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
eser: kitap.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.

gaddarâne: zalimce, gaddar-
ca, merhametsizce, haincesi-
ne.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikî: gerçek, sahici.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi

vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
kemal-i ifltiyak: istek ve ar-
zunun son derecesi, tam bir
istek ve arzu.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,

1. Rahman ve Rahim olan Allah'›n ad›yla. Ve sadece Ondan yard›m dileriz.

2. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, alemlerin rabbi olan Allah'a mah-
sustur. Efendimiz Muhammed'e (a.s.m.), bütün Al ve Ashab›na salat ve selam olsun.

* On Beflinci fiuadan al›-
nan bu parça Afyon’da
1949’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.

 



perde alt›nda intiflar etmesi ve dahil ve hariçte kemal-i ifl-
tiyak ile kendini okutturmas› hikmeti nedir? Sebebi ne-
dir?” diye, bu mealde çok suallere karfl›, elcevap deriz ki:

Kur’ân-› Hakîm’in s›rr-› i’caz›yla hakikî bir tefsiri olan
Risale-i Nur, bu dünyada bir manevî Cehennemi dalâlet-
te gösterdi¤i gibi; imanda dahi bu dünyada manevî bir
Cennet bulundu¤unu ispat ediyor. Ve günahlar›n ve fe-
nal›klar›n ve haram lezzetlerin içinde manevî elîm elem-
leri gösterip, hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaik-› fle-
riat›n amelinde Cennet lezaizi gibi manevî lezzetler bu-
lundu¤unu ispat ediyor. Sefahat ehlini ve dalâlete düflen-
lerini o cihetle —akl› bafl›nda olanlar›n›— kurtar›yor.
Çünkü, bu zamanda iki dehfletli hal var:

Birincisi: Ak›beti görmeyen ve bir dirhem haz›r lez-

zeti, ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-›
insaniye, ak›l ve fikre galebe etti¤inden, ehl-i sefahati
sefahatinden kurtarman›n yegâne çaresi, ayn› lezzetinde
elemini gösterip, hissini ma¤lûp etmektir. Ve
1 Én«rftódG nIƒn«nërdG n¿ƒtÑpënà°rùnj ayetinin iflaretiyle bu zamanda

ahiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildi¤i halde,
dünyevi k›r›lacak flifle parçalar›n› ona tercih etmek, ehl-i
iman iken ehl-i dalâlete o hubb-u dünya ve o s›r için tâ-
bi olmak tehlikesinden kurtarman›n çare-i yegânesi,
dünyada dahi Cehennem azab›n› ve elemlerini göster-
mekle olur ki, Risale-i Nur o meslekten gidiyor.

Yoksa, bu zamandaki küfr-i mutlak›n ve fenden gelen
dalâletin ve sefahatten gelen tiryakili¤in inad› karfl›s›nda, 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
ak›bet: nihayet, son, bitim.
amel: fiil, ifl, emek.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi,
Kur’ân’›n surelerini oluflturan ‹lâhî
söz.
azap: günahlara karfl› ahirette çe-
kilecek ceza.
batman: eski a¤›rl›k ölçülerinden
olup, iki okka ile sekiz okka ara-
s›nda de¤iflen a¤›rl›k ölçüsü.
cihet: yan, yön, taraf.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
dirhem: eski okkan›n dört yüzde
biri.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
elem: ac›, a¤r›, maddî-manevî ›z-
t›rap.
elîm: fliddetli.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
fikir: ak›l, haf›za.
galebe: galip gelme, yenme, üs-
tünlük.
hakaik-› fleriat: fleriata ait olan
gerçekler.
hakikî: gerçek, sahici.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hikmet: gaye, amaç.
his: duygu.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inat: bir konuda, bir hususta ›s-
rarl› olma, sözünde ayak direme,
dikine gitme, vaz geçmeme.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
ispat: delil ve flahit göstererek

do¤ruyu ortaya koyma, do¤-
ruyu delillerle gösterme.
kemal-i ifltiyak: istek ve ar-
zunun son derecesi, tam bir
istek ve arzu.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z
küfür, mutlak küfür, hiç bir
imanî hükmü, delili, hakikati

kabul etmeme, kesin ve tam
bir inkâr.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
ma¤lûp: yenilmifl, kendisine
galip gelinmifl, yenilen kimse.
meal: öz, özet.
meslek: gidifl, usül, tarz.
sefahat: zevk, e¤lence ve ya-
sak fleylere düflkünlük, sefih-
lik.
sual: soru.

tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden, itaatte bulunan, ba¤la-
nan.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, Kur’ân’›n flerhi.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden
üstün tutma, öne alma, seç-
me, daha çok be¤enme.
tiryaki: bir fleye vazgeçeme-
yecek derecede al›flm›fl olan.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.

1. Onlar dünya hayat›n› seve seve âhirete tercih ederler… (‹brahim Sûresi: 3.)
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Cenâb-› Hakk› tan›tt›rd›ktan sonra ve Cehennemin vücu-
dunu ispat ile ve onun azab› ile insanlar› fenal›ktan, se-
yiattan vazgeçirmek; ondan; belki yirmiden birisi ders
alabilir. Ders ald›ktan sonra da, “Cenab-› Hak Gafurü’r-
Rahîm’dir; hem Cehennem pek uzakt›r” der, sefahatine
devam edebilir; kalbi, ruhu hissiyat›na ma¤lup olur.

‹flte, Risale-i Nur’daki ekser muvazeneler, küfür ve da-
lâletin dünyadaki elim ve ürkütücü neticelerini göster-
mekle en muannit ve nefisperest insanlar› dahi o men-
hus gayrimeflru lezzetlerden ve sefahatlerden bir nefret
verip, akl› bafl›nda olanlar› tevbeye sevk eder.

O muvazenelerden Alt›nc›, Yedinci, Sekizinci Sözler-
deki küçük muvazeneler ve Otuz ‹kinci Sözün Üçüncü
Mevk›f›ndaki uzun muvâzene, en sefih ve dalâlette giden
adam› da ürkütüyor, dersini kabul ettiriyor.

Meselâ, Ayet-i Nur’daki seyahat-i hayaliye ile hakikat
olarak gördü¤ü vaziyetleri gâyet k›saca iflaret edece¤iz.
Tafsilat›n› isteyen, Sikke-i Gaybiye’nin ahirindeki
246’dan 248’inci sayfaya kadar baks›n.

Ezcümle, o seyahat-i hayaliyede r›zka muhtaç hayva-
nât âlemini gördü¤üm vakit, maddî felsefe ile bakt›m;
hadsiz ihtiyacat ve fliddetli açl›klar›yla beraber, zaaf ve
aczleri, o zîhayat âlemini bana çok ac›kl› ve elîm göster-
di. Ehl-i dalâlet ve gafletin gözüyle bakt›¤›mdan feryat
eyledim. Birden hikmet-i Kur’âniye ve iman›n dürbünü
ile gördüm; Rahman ismi Rezzak burcunda parlak bir 
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ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, Ona yak›flmayacak s›-
fatlar yükleme.
ma¤lûp: yenilmifl, kendisine galip
gelinmifl, yenilen kimse.
menhûs: u¤ursuz, kötü, mefl’um.
mevk›f: bölüm, k›s›m.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muvazene: ölçü, k›yas, mukaye-
se.
nefisperest: nefsine düflkün, nef-
sini seven; Cenab-› Hakk›n emir
ve yasaklar›na uymay›p, nefsinin
istekleri do¤rultusunda hareket
eden kifli.
netice: sonuç.
Rahman: flefkatli merhametli ko-
ruyan Allah.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
r›zk: yiyecek, içecek fley, az›k.
sefahet: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük, sefihlik.
sefih: fayday› ve zarar› ay›rdetme
yetene¤inden mahrum, beyinsiz.
sevk: yollama, ulaflt›rma.
seyahat-i hayaliye: hayal ile ya-
p›lan yolculuk.
seyyiat: suçlar, günahlar.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar, etrafl› olarak bildirmeler.
tevbe: ifllenmifl bir günahtan pifl-
manl›k duyup bir daha iflleme-
mek üzere söz verme.
vaziyet: durum, hal.
zaaf: zay›fl›k, güçsüzlük.
zîhayat: hayat sahibi.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahir: son.
âlem: dünya, cihan.
Ayet-i Nur: Nur ayeti; Nur Su-
resi 35. ayet.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-

nelme.
dürbün: uza¤› gösteren alet.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ekser: en çok, daha ziyade.
elîm: çok dert ve keder ve-
ren, çok ac› verici, ac›kl›.
ezcümle: belli bafll›, bafll›ca,
özellikle, bu cümleden olarak,
bu da, bu babdan.
felsefe: dine dayanmayan,
hakikati bulamayan, hakikat-
lara s›rt çeviren, çeliflkiler

içinde bocalayan düflünce sis-
temi.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
gayrimeflru: meflru olmayan,
dine ayk›r›, kanunsuz.
had: s›n›r, son.
hakikat: gerçek.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a
mahsus hikmet, Kur’ân’›n hik-
meti.
hissiyat: hisler, duygular.



günefl gibi tulû etti; o aç, bîçare zîhayat âlemini rahmet
›fl›¤› ile yald›zlad›.

Sonra hayvanat âlemi içinde, yavrular›n zaaf ve acz ve
ihtiyaç içinde ç›rp›nd›klar› hazin ve elîm ve herkesi rikkat
ve ac›maya getirecek bir karanl›k içinde di¤er bir âlemi
gördüm. Ehl-i dalâletin nazar›yla bakt›¤›ma “Eyvah” de-
dim. Birden iman bana bir gözlük verdi; gördüm ki, Ra-
hîm ismi flefkat burcunda tulû etti. O kadar güzel ve fli-
rin bir surette o ac› âlemi sevinçli âleme çevirip ›fl›kland›r-
d› ki; flekva ve ac›mak ve hüzünden gelen gözyafllar›m›
sevinç ve flükrün lezzetlerinden gelen damlalara çevirdi.

Sonra, sinema perdesi gibi, insan âlemi bana görün-
dü. Ehl-i dalâletin dürbünü ile bakt›m; o âlemi o kadar
karanl›kl›, dehfletli gördüm ki, en derin kalbinden feryat
ettim, “Eyyah!” dedim. Çünkü, insanlarda ebede uzan›p
giden arzular›, emelleri ve kâinat› ihata eden tasavvurat
ve efkârlar› ve ebedî beka ve saadet-i ebediyeyi ve Cen-
neti gayet ciddî isteyen himmetleri ve f›trî istidatlar› ve f›t-
rî had konulmayan, serbest b›rak›lan kuvveleri ve hadsiz
maksatlara müteveccih ihtiyaçlar› ve zaaf ve aczleriyle
beraber hücumlar›na maruz kald›klar› hadsiz musîbet ve
a’dalar›yla beraber gayet k›sa bir ömür, her gün ve her
saat ölüm endiflesi alt›nda gayet da¤da¤al› bir hayat, ya-
flamak için gayet periflan bir maîflet içinde kalbe, vicdana
en elîm ve en müthifl hâlet olan mütemadî zeval ve firak
belâs›n› çekmek içinde ehl-i gaflet için zulümât-› ebedî ka-
p›s› suretinde görülen kabre ve mezaristana bak›yorlar.
Birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna at›l›yorlar.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
a’dâ: en zalim, en çok düflmanl›k
eden.
âlem: dünya, cihan.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k, sabit
olmak.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
da¤da¤a: gürültü, pat›rt›, beyhu-
de telâfl ve ›zd›rap.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
dürbün: uza¤› gösteren alet.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
ebedî: ebede mensup, zevalsiz,
sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
elîm: çok dert ve keder veren,
çok ac› verici, ac›kl›.
emel: fliddetli arzu, h›rs.
endifle: düflünce, vesvese, kuflku,
kuruntu, merak, kayg›, keder,
gam, flüphe, korku.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do¤ufltan
olan.
firak: ayr›l›k, ayr›lma, hicran.
had: s›n›r, son.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
hayvanat: hayvanlar.
hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme, emek sarf etme.
hüzün: keder, tasa, gam.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kuvve: kuvvet, güç.
maiflet: geçinme için gerekli olan
fley.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
maruz: bir kifli ya da olayla karfl›
karfl›ya kalan.
mezaristan: mezarl›k.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
mütemadî: uzayan, süren, sürek-
li, devaml›.
müteveccih: yönelmifl, yönelmifl
olma.
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nazar: bak›fl.
ömür: yaflama süresi, hayat
müddeti.
periflan: ac›nacak hâlde bulu-
nan, derbeder.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
rikkat: merhamet, ac›ma,
baflkalar›n›n düfltü¤ü durum-
dan dolay› müteessir olma

hasleti.
saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.
suret: biçim, görünüfl.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet, karfl›l›k bekleme-
den yard›m etme.
flekva: flikâyet, yak›nma, hofl-
nutsuzluk, memnuniyetsizlik.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk
ve minnettarl›k ifade etme,

teflekkür.
taife: bölük, tak›m, güruh, f›r-
ka.
tasavvurat: tasavvurlar, ta-
sarlamalar.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
vicdan: his, duygu.
zaaf: zay›fl›k, güçsüzlük.
zeval: zail olma, sona erme,
yok olma.
zîhayat: hayat sahibi.
zulümat: karanl›klar.
zulümat-› ebediye: ebedî,
sonsuz karanl›klar.



‹flte bu insan âlemini bu zulümat içinde gördü¤üm an-
da, kalp ve ruh ve akl›mla, bütün letaif-i insaniyem, bel-
ki bütün zerrat-› vücudum feryat ile a¤lamaya haz›r iken,
birden Kur’ân’dan gelen nur ve kuvvet-i iman, o dalâlet
gözlü¤ünü k›rd›, kafama bir göz verdi. Gördüm ki, Ce-
nab-› Hakk›n Âdil ismi Hakîm burcunda, Rahmân ismi
Kerîm burcunda, Rahîm ismi Gafûr burcunda, yani mâ-
nâs›nda; Bâis ismi Vâris burcunda; Muhyî ismi Muhsin
burcunda, Rab ismi Malik burcunda birer günefl gibi tulû
ettiler. O karanl›kl› insan âlemi içinde çok âlemler bulu-
nan umûmunu ›fl›kland›rd›lar, flenlendirdiler; Cehennemî
hâletleri da¤›t›p, nuranî ahiret âleminden pencereler
aç›p, o periflan insan dünyas›na nurlar serptiler. Zerrat-›

kâinat adedince 
1 ! oôrµ°tûdnG ,! oórªnërdnG dedim. Ve aynelya-

kin gördüm ki; imanda manevî bir Cennet ve dalâlette
manevî bir Cehennem bu dünyada da vard›r” yakinen
bildim.

Sonra, küre-i arz›n âlemi göründü. O seyahat-i haya-
liyemde dine itaat etmeyen felsefenin karanl›kl› kavanin-i
ilmiyeleri hayalime dehfletli bir âlem gösterdi. Yetmifl de-
fa top güllesinden daha sür’atli hareketiyle yirmi befl bin
sene mesafeyi bir senede gezip devreden ve her vakit
da¤›lmaya ve parçalanmaya müstait ve içi zelzeleli, çok
ihtiyar ve çok yafll› küre-i arz içinde ve o dehfletli gemi
üstünde kâinat›n hadsiz bofllu¤unda seyahat eden bîçare
nev-i insan vaziyeti, bana vahfletli bir karanl›k içinde gö-
ründü. Bafl›m döndü, gözüm karard›. Felsefenin 
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günahlar› ba¤›fllayan Allah.
gülle: top mermisi.
had: s›n›r, son.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
itaat: dinin emrettiklerini yerine
getirip yasaklar›ndan kaç›nma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kavanin-i ilmiye: ilmin kanunlar›,
ilimle ilgili kanunlar.
Kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k
beklemeden ba¤›flta bulunan,
kullar›na nimetler ihsan eden, gü-
nahlar› örten, günah iflleyen affe-
den, Allah.
kuvvet-i iman: iman kuvveti.
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
letaif-i insaniye: insan›n manevî
duygular›.
Malik: sahip.
mesafe: uzakl›k, uzunluk.
Muhsin: ihsan eden, iyilik yapan,
ba¤›flta bulunan.
Muhyî: ölüleri dirilten, hayat ve-
ren Allah.
müstait: mütemayil, meyilli.
nev-i insan: insan çeflidi, insan
cinsi, insano¤lu.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
periflan: ac›nacak hâlde bulunan,
derbeder.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: flefkatli merhametli ko-
ruyan Allah.
seyahat: yolculuk, uzun yolculuk.
seyahat-i hayaliye: hayal ile ya-
p›lan yolculuk.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
umum: bütün.
vahflet: ›ss›zl›k, tenhal›k, yaln›zl›k.
vaziyet: durum, hal.
yakînen: yakîn olarak, hiç flüphe
edilecek bir taraf› bulunmaks›z›n,
flüpheye düflmeden.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zerrat-› kâinat: kâinat zerreleri,
kâinattaki atomlar.
zulümat: karanl›klar.

Âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
âlem: dünya, cihan.
aynelyakin: gözle görür de-
recede inanma; bir fleyi göre-
rek ve seyrederek bilme.
Bâis: yeniden yaratan, diril-
ten.

bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
Cehennemî: Cehenneme has,
Cehenneme ait, Cehennem
gibi, (s›cak veya yak›c›).
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-

nelme.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
felsefe: dine dayanmayan,
hakikati bulamayan, hakikat-
lara s›rt çeviren, çeliflkiler
içinde bocalayan düflünce sis-
temi.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
Gafûr: ma¤firet eden, suç ba-
¤›fllayan, merhamet eden,

1. Allah’a hamd olsun, Allah’a flükrolsun.



gözlü¤ünü yere vurdum, k›rd›m. Birden hikmet-i
Kur’aniye ile ›fl›klanm›fl bir göz ile bakt›m, gördüm ki:

Hâl›k-› Arz ve Semavat›n Kadîr, Âlim, Rab, Allah ve
Rabbüssemavati Ve’l-Ard ve Musahhirü’fl-fiemsi Ve’l-Ka-
mer isimleri rahmet, azamet, rububiyet burçlar›nda gü-
nefl gibi tulû ettiler. O karanl›kl›, vahfletli, dehfletli âlemi
öyle ›fl›kland›rd›lar ki, o hâlette benim imanl› gözüme kü-
re-i arz gayet muntazam, musahhar, mükemmel, hofl,
emniyetli, herkesin erzak› içinde bir seyahat gemisi ve
tenezzüh ve keyif ve ticaret için müheyya edilmifl ve zî-
ruhlar› güneflin etraf›nda, memleket-i Rabbaniyede gez-
dirmek ve yaz ve bahar ve güzün mahsulât›n› r›z›k iste-
yenlere getirmek için bir gemi, bir tayyare bir flimendifer
hükmünde gördüm. Küre-i arz›n zerrat› adedince 
1 p¿ÉnÁ/’rG pánªr©pf '¤nY ! oórªnërdnG dedim.

‹flte buna k›yasen Risale-i Nur’da pekçok muvazene-
lerle ehli-i sefahat ve dalâlet, dünyada dahi bir manevî
Cehennem içinde azap çektiklerini ve ehl-i iman ve salâ-
hat, dünyada dahi bir manevî Cennet içinde ‹slâmiyet ve
insaniyet midesiyle ve iman›n tecelliyat›yla ve cilveleriyle
manevî Cennet lezzetleri tadabilirler, belki derece-i iman-
lar›na göre istifade edebilirler.

Fakat, bu f›rt›nal› zaman›n, hissi iptal eden ve beflerin
nazar›n› afaka da¤›tan ve bo¤an cereyanlar, iptal-i his
nev’inden bir sersemlik vermifl ki, ehl-i dalâlet manevî
azab›n› muvakkaten tam hissedemiyor; ehl-i hidayete da-
hi gaflet bas›yor, hakikî lezzetini tam takdir edemiyor.

afak: bütün dünya, gözle görülen
âlem.
âlim: herfleyi hakk›yla bilen Allah.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
cereyan: bir tarafa do¤ru ak›fl,
ak›nt›, ak›m.
cilve: güzel ve hofl bir biçimde
görünme.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, do¤ru yoldan ayr›lma.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
derece-i iman: iman›n derecesi.
ehl-i dalâlet: yoldan ç›kanlar, az-
g›n ve sapk›n kimseler.
ehl-i hidayet: hidayette ve do¤ru
yolda olanlar, hidayete eriflmifl
kimseler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
erzak: yiyecek, içecek; yenilecek,
içilecek fleyler, az›klar.
gaflet: gafillik, bofl bulunma, ihti-
yats›zl›k, dikkatsizlik.
güz: sonbahar.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
Hâl›k-› Arz ve Semavat: yeri ve
gö¤ü yaratan, yoktan var eden.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a
mahsus hikmet, Kur’ân’›n hikmeti.
his: anlama, sezme, idrak.
insaniyet: insan olma hâli, insana
yak›fl›r davran›fl.
‹slâmiyet: Müslümanl›k, semavî
dinlerin sonuncusu.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
k›yasen: k›yas yoluyla, k›yas
ederek.
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
mahsulât: ürünler.
muntazam: düzenli ve düzgün
bir biçimde.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
Musahhirü’fl-fiemsi Ve’l-Kamer:
Günefli ve Ay’› kendine boyun e¤-
diren Allah.
muvakkaten: geçici olarak, az bir
zaman için.
muvazene: ölçü, k›yas, mukaye-
se.
müheyya: haz›r, haz›rlanm›fl.
nazar: bak›fl.
nev: ceflit.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rabbüssemavati Ve’l-Ard: yer-
lerin ve göklerin Rabbi olan Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,

esirgeme, ba¤›fllama, flefkat
gösterme.
r›z›k: yiyecek, içecek fley,
az›k.
rububiyet: Cenab-› Allah’›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, terbiye, tedbir
ve malikiyeti ve besleyicili¤i
keyfiyeti.
salâhat: dindarl›kta çok ileri

olma hâli, günahs›z ve temiz
olufl.
sersem: budala, aptal.
seyahat: yolculuk, uzun yol-
culuk.
flimendifer: demiryolunda
çal›flan vas›ta, tren.
takdir: be¤enme, k›ymet ver-
me.
tayyare: uçak.
tecelliyat: belirmeler, görün-

meler.
tenezzüh: gezme, e¤lenme.
ticaret: al›m sat›m, mal al›m
sat›m›.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
vahflet: tenha, ›ss›z, korkunç
yer.
zerrat: zerreler, çok ufak par-
çalar, moleküller, atomlar.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›,
hayattar.

1. ‹man nimetinden dolay› ezelden ebede kadar Allah’a hamd olsun.
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Bu as›rda ikinci bir dehfletli hâl: Eski zamanda

küfr-i mutlak ve fenden gelen dalâletler ve küfr-i inadîden
gelen temerrüt bu zamana nispeten pek azd›. Onun için
eski ‹slâm muhakkiklerinin dersleri, hüccetleri o zaman-
da tam kâfi olurdu. Küfr-i meflkuku çabuk izale ederler-
di. Allah’a iman umumî oldu¤undan, Allah’› tan›tt›rmak-
la ve Cehennem azab›n› ihtar etmekle çoklar› sefahatler-
den, dalâletlerden vazgeçebilirlerdi. fiimdi ise; eski za-
manda bir memlekette bir kâfir-i mutlak yerine, flimdi bir
kasabada yüz tane bulunabilir. Eskide fen ve ilim ile da-
lâlete girip inat ve temerrüt ile hakaik-› imana karfl› ç›ka-
na nispeten flimdi yüz derece ziyade olmufl. Bu müte-
merrit inatç›lar firavunluk derecesinde bir gurur ile ve
dehfletli dalâletleriyle hakaik-› imaniyeye karfl› muaraza
ettiklerinden, elbette bunlara karfl› atom bombas› gibi,
bu dünyada onlar›n temellerini parça parça edecek bir
hakikat-i kudsiye lâz›md›r ki, onlar›n tecavüzat›n› durdur-
sun ve bir k›sm›n› imana getirsin.

‹flte, Cenab-› Hakka hadsiz flükürler olsun ki, bu zama-
n›n tam yaras›na bir tiryak olarak Kur’ân-› Mu’cizülbe-
yan’›n bir mu’cize-i maneviyesi ve lemaat› bulunan Risa-
le-i Nur, pek çok muvazenelerle en dehfletli muannit mü-
temerritleri, Kur’ân’›n elmas k›l›c› ile k›r›yor ve kâinat
zerreleri adedince vahdaniyet-i ‹lâhiyeye ve iman›n haki-
katlerine hüccetleri, delilleri gösteriyor ki, yirmi befl se-
neden beri en fliddetli hücumlara karfl› ma¤lûp olmay›p,
galebe etmifl.
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ç›klamalar›yla ak›llar› benzerini
yapmaktan âciz b›rakan Kur’ân-›
Kerîm; beyan› befler takatinin ha-
ricinde olan Kur’ân-› Kerîm.
küfr-i inadî: inada dayal› küfür,
inattan do¤an küfür, inattan kay-
naklanan küfür; gerçekleri gör-
mek istememe.
küfr-i meflkuk: flüpheli küfür,
“Acaba yanl›fl m› düflünüyorum,
yoksa Allah var m›?” diye flüphe-
ye düflme.
küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z kü-
für, mutlak küfür, hiç bir imanî
hükmü, delili, hakikati kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
lemaat: lem’alar, par›lt›lar, parla-
y›fllar.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muaraza: birbirine karfl› gelme.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›ran, gerçe¤i araflt›r›p bulan,
bir fleyin iç yüzünü inceleyerek
vak›f olan.
muvazene: ölçü, k›yas, mukaye-
se.
mütemerrit: temerrüt eden, dik
bafll›l›k eden, dik bafll›, inatç›; kö-
tü fiilinde direnen, inatlaflan.
nispeten: nispet olarak, nispetle,
k›yaslayarak, öncekine göre, bir
dereceye kadar.
sefahat: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük, sefihlik.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
tecavüzat: sald›r›lar, tecâvüzler.
temerrüt: inat etme, karfl› koy-
ma, hakk› kabulde direnme, inat-
ç›l›k, dikbafll›l›k.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
umumî: umuma ait, umumla ilgi-
li, herkesle alâkal›, herkese ait.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: ‹lâhî birlik,
Allah’›n bir, tek olmas›.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›, molekül, atom.
ziyade: çok, fazla.

as›r: yüzy›l.
azap: günahlara karfl› ahiret-
te çekilecek ceza.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-
nelme.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
delil: kan›t.

galebe: galip gelme, yenme,
üstünlük.
had: s›n›r, son.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek.
hüccet: delil, ispat, burhan;
bir iddiân›n do¤rulu¤unu is-
pat için gösterilen vesika, se-
net.
ihtar: dikkatini çekme, ten-
bih, uyarma, uyar›.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.

inat: bir konuda, bir hususta
›srarl› olma, sözünde ayak di-
reme, dikine gitme, vaz geç-
meme.
izale: yok etme, giderme.
kâfî: yeter, yeterli.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›, bütün âlemler,
varl›klar.
kasaba: flehirden küçük, köy-
den büyük, henüz k›rsal özel-
liklerini yitirmemifl olan yer-
leflim merkezi.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: a-



Evet, Risale-i Nur’da, iman ve küfür muvazeneleri ve
hidayet ve dalâlet mukayeseleri bu mezkûr hakikati bil-
müflahede ispat ediyor. Meselâ, Yirmi ‹kinci Sözün ‹ki
Makam›n›n Bürhanlar› ve Lem’alar›na ve Otuz ‹kinci Sö-
zün Birinci Mevk›f›na ve Otuz Üçüncü Mektubun Pence-
relerine ve Asa-y› Mûsa’n›n On Bir Hüccetine sair mu-
vazeneler k›yas edilse ve dikkat edilse anlafl›l›r ki, bu za-
manda küfr-i mutlak› ve mütemerrit dalâletin inad›n› k›-
racak, parçalayacak, Risale-i Nur’da tecelli eden haki-
kat-i Kur’âniyedir.

‹nflaallah, nas›l T›ls›mlar mecmuas›nda, dinin mühim
t›ls›mlar›n› ve hilkat-i âlemin muammalar›n› keflfeden
parçalar o mecmuada toplanm›fl; aynen öyle de, ehl-i
dalâletin dünyada dahi Cehennemlerini ve ehl-i hidaye-
tin dünyada dahi lezaiz-i Cennetlerini gösteren ve iman
Cennetin bir manevî çekirde¤i ve küfür ise Cehennem
zakkumunun bir tohumu oldu¤unu gösteren Nur’un o gi-
bi parçlar›, k›sac›k bir tarzda, bir mecmuac›k olarak ya-
z›lacak ve inflaallah neflredilecek.

[fiualar, Yeni Asya Neflriyat, Eylül 2005; s. 1040-1048.]

®
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak, görür flekilde, görme
derecesinde.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i hidayet: hidayette ve do¤ru
yolda olanlar, hidayete eriflmifl
kimseler.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’›n as-
l›, mahiyeti.
hidayet: do¤ru olan, hak olan:.
hüccet: delil, ispat, burhan; bir id-
diân›n do¤rulu¤unu ispat için
gösterilen vesika, senet.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inflaallah: Allah isterse, Allah di-
lerse, Allah’›n emri olursa, Allah
izin verirse manalar›nda kullan›-
lan bir dua.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
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delillerle gösterme.
keflif: açma, meydana ç›kar-
ma.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranla-
ma.
küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z
küfür, mutlak küfür, hiç bir
imanî hükmü, delili, hakikati
kabul etmeme, kesin ve tam
bir inkâr.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, Ona yak›fl-
mayacak s›fatlar yükleme.
lezaiz-i Cennet: Cennetin lez-

zetleri, Cennet zevkleri.
mecmua: kitap.
mevk›f: bölüm, k›s›m.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muamma: kar›fl›k, manas› zor
anlafl›l›r fley, anlafl›lmayan,
anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
söz.
mukayese: benzeterek veya
karfl›laflt›rarak de¤erlendirme,
k›yas etme, k›yaslama.
muvazene: ölçü, k›yas, mu-
kayese.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

mütemerrit: temerrüt eden,
dik bafll›l›k eden, dik bafll›,
inatç›; kötü fiilinde direnen,
inatlaflan.

sâir: di¤er, baflka, gayri, öteki.

tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça
ortaya ç›kma, ayd›nlanma.

t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r, bilmece.

zakkum: Cehennemde yeti-
flen bir a¤aç.



Birinci Söz
B ‹SM‹LLÂH her hayr›n bafl›d›r. 1 Biz dahi baflta ona

bafllar›z. Bil ey nefsim! fiu mübarek kelime ‹slâm niflan›
oldu¤u gibi, bütün mevcudat›n lisan-› hâliyle vird-i zeba-
n›d›r.

Bismillâh ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bit-
mez bir bereket oldu¤unu anlamak istersen, flu temsilî
hikâyeci¤e bak, dinle. fiöyle ki:

Bedevî Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki,
bir kabile reisinin ismini als›n ve himayesine girsin—tâ
flakilerin flerrinden kurtulup, hacat›n› tedarik edebilsin.
Yoksa, tek bafl›yla, hadsiz düflman ve ihtiyacat›na karfl›
periflan olacakt›r.

‹flte böyle bir seyahat için, iki adam sahraya ç›k›p gi-
diyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi, di¤eri ma¤rur. Mü-
tevazii bir reisin ismini ald›, ma¤rur almad›. Alan› her
yerde selâmetle gezdi. Bir kat›üttarika rast gelse, der:
“Ben filân reisin ismiyle gezerim.” fiaki defolur, iliflemez.
Bir çad›ra girse, o nam ile hürmet görür. Öteki ma¤rur,
bütün seyahatinde öyle belâlar çeker ki, tarif edilmez.
Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem re-
zil oldu.
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mevcudat: dünyada var olan,
mevcut olan fleyler; varl›klar.
mübarek: u¤urlu, hay›rl›.
mütevazi: gururlu olmayan, al-
çak gönüllü.
nam: isim, ün, flan.
nefis: daima kötülü¤ü emreden
insandaki duygu • bir fleyin ken-
disi, zat›.
niflan: alâmet, iflaret.
periflan: kötü duruma düflme.
rast gelmek: umulmayan bir an-
da karfl›laflmak.
reis: baflkan, sorumlu kifli.
rezil: maskara, baflkas›n›n e¤len-
cesi.
sahra: büyük çöl.
selâmet: tehlikeden, korkulardan
ve kötülüklerden kurtulma.
seyahat: gezme, dolaflma, yolcu-
luk.
flaki: haydut, yol kesen, asi.
fler: kötülük, fenal›k, zarar.
tarif: anlat›p tan›tma; tan›m.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
temsilî: gerçe¤i akla yaklaflt›ran
örnek; sembolik.
vird-i zeban: dilden düflmeyen
zikir.
zelil: afla¤›lanm›fl, alçalm›fl.

bedevî: göçebe hayat› yafla-
yan; çölde yaflayan.
belâ: büyük zarar ve s›k›nt›ya
yol açan olay.
bereket: bolluk.
bismillâh: Allah nam›na, Al-
lah için, Allah’›n ad› ve izni ile.
daima: her zaman, sürekli
olarak.
defolma: uzaklaflma, çekip

gitme.
hacat: ihtiyaçlar, gerekli fley-
ler.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hay›r: iyilik, iyi ifller ifllemek.
himaye: koruma, korunma.
hürmet: sayg›.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
‹slâm: insanl›¤a gönderilen
en son din.

kabile: birlikte yaflayan, ko-
nup göçen, bir sülâleden ge-
len insanlar.

kat›üttarik: yol kesen, eflk›-
ya.

lisan-› hâl: bir fleyin duruflu
ve görünüflü ile bir fleyler ifa-
de etmesi.

ma¤rur: gururlu, kibirli, ken-
dini be¤enmifl.

1. Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2:359; Neseî, Sünenü'l-Kübra, 6:127, 128; ‹bni Hibban, Sahih,
1:173, 174.

] Birinci Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.



‹flte, ey ma¤rur nefsim, sen o seyyahs›n. fiu dünya ise
bir çöldür. Aczin ve fakr›n hadsizdir. Düflman›n, hacat›n
nihayetsizdir. Madem öyledir; flu sahran›n Malik-i Ebe-
dî’si ve Hâkim-i Ezelî’sinin ismini al—tâ bütün kâinat›n
dilencili¤inden ve her hâdisat›n karfl›s›nda titremeden
kurtulas›n.

Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin
nihayetsiz aczin ve fakr›n, seni nihayetsiz kudrete, rah-
mete raptedip, Kadîr-i Rahîm’in dergâh›nda aczi, fakr›
en makbul bir flefaatçi yapar. Evet, bu kelime ile hareket
eden, o adama benzer ki: Askere kaydolur. Devlet nam›-
na hareket eder. Hiç bir kimseden pervas› kalmaz. Ka-
nun nam›na, devlet nam›na der. Her ifli yapar, her fleye
karfl› dayan›r.

Baflta demifltik: Bütün mevcudat lisan-› hâl ile, “Bis-
millâh” der. Öyle mi?

Evet. Nas›l ki, görsen bir tek adam geldi, bütün flehir
ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren ifllerde çal›fl-
t›rd›. Yakînen bilirsin, o adam kendi nam›yla, kendi kuv-
vetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet nam›-
na hareket eder, bir padiflah kuvvetine istinat eder.

Öyle de, her fley Cenab-› Hakk›n nam›na hareket eder
ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, bafllar›nda koca
a¤açlar› tafl›yor, da¤ gibi yükleri kald›r›yorlar. Demek her
bir a¤aç “Bismillâh” der; hazine-i rahmet meyvelerinden
ellerini dolduruyor, bizlere tablac›l›k ediyor.

acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
ahali: halk.
bismillâh: Allah nam›na, Allah’›n
ad› ve izni ile.
cebren: zorla, zoraki.
Cenab-› Hak: Allah.
define: hazine, gömü.
dergâh: huzur, kap›.
fakr: fakirlik, ihtiyaç, yoksulluk,
azl›k, muhtaçl›k.
hacat: yaflamak için gerekli fley-
ler, ihtiyaçlar.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâkim-i Ezelî: bafllang›c› ve sonu
olmayan, daimî hüküm ve idare
sahibi Allah.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
istinat etme: dayanma, güven-
me.

Kadîr-i Rahîm: sonsuz mer-
hametli ve flefkatli sonsuz
kudret sahibi Allah.

kâinat: Allah’›n d›fl›nda var
olan her fley, bütün varl›klar;
yarat›lanlar.

kanun: yasa.

kudret: güç, takat.

lisan-› hâl: bir fleyin duruflu
ve görünüflü ile bir mana ifa-
de etmesi.

ma¤rur: gururlu, kibirli.

makbul: kabul edilen, geçerli.

Malik-i Ebedî: her fleyin tek
ve ebedî sahibi olan Allah.
mevcudat: var olan, mevcut
olan fleyler; varl›klar.
mübarek: u¤urlu, hay›rl›.
nam: ad, isim, ün, flan.
nam›na: ad›na, hesab›na.
nefis: daima kötülü¤ü emre-
den insandaki duygu • bir fle-
yin kendisi, zat›.
nihayetsiz: sonsuz.
perva: korku.
rahmet: flefkat etme, merha-
met etme, esirgeme.

raptetmek: ba¤lamak; birbi-
rine kenetlemek.
sahra: çöl, genifl saha, k›r,
ova.
sevk: önüne kat›p sürme.
seyyah: çok seyahat eden.
flefaatçi: af için sebep ve ara-
c›.
tablac›: yiyecek sunan, tak-
dim eden.
yakînen: flüphesiz olarak bil-
me.
zerre: maddenin en küçük
parças›; çok küçük parça.
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Her bir bostan, “Bismillâh” der, matbaha-i kudretten
bir kazan olur ki, çeflit çeflit pek çok muhtelif leziz taam-
lar, içinde beraber pifliriliyor.

Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvan-
lar “Bismillâh” der, rahmet feyzinden birer süt çeflmesi
olur. Bizlere Rezzak nam›na en lâtif, en nazif, âb-› hayat
gibi bir g›day› takdim ediyorlar.

Her bir nebat ve a¤aç ve otlar›n ipek gibi yumuflak
kök ve damarlar› “Bismillâh” der, sert tafl ve topra¤› de-
ler, geçer. “Allah nam›na, Rahman nam›na” der; her fley
ona musahhar olur.

Evet, havada dallar›n intiflar› ve meyve vermesi gibi, o
sert tafl ve topraktaki köklerin kemal-i sühuletle intiflar
etmesi ve yer alt›nda yemifl vermesi; hem fliddet-i hara-
rete karfl› aylarca nazik, yeflil yapraklar›n yafl kalmas›, ta-
biiyyunun a¤z›na fliddetle tokat vuruyor. Kör olas› gözü-
ne parma¤›n› sokuyor. Ve diyor ki: “En güvendi¤in salâ-
bet ve hararet dahi emir taht›nda hareket ediyorlar ki, o
ipek gibi yumuflak damarlar, birer asa-i Mûsa (a.s.) gibi,
1 nônén◊rG n∑É°nün©pH rÜpörVG Énæ r̀∏o≤na emrine imtisal ederek tafllar›

flakkeder. Ve o sigara kâ¤›d› gibi ince nazenin yapraklar,
birer aza-i ‹brahim (a.s.) gibi, atefl saçan hararete karfl›,
2 ÉkenÓ°nSnh GkOrônH /Êƒoc oQÉnf Énj ayetini okuyorlar.”

Madem her fley manen, “Bismillâh” der, Allah nam›-
na Allah’›n nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi, 
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musahhar: emre verilmifl, itaat
ettirilmifl.
mübarek: u¤urlu, hay›rl›.
nam: ad, isim, ün, flan.
nam›na: hesab›na, ad›na.
nazenin: ince, nazik, lâtif, nazl›.
nazif: temiz, pak, nazik.
nazik: zarif, ince, dayan›ks›z.
nebat: bitki.
nimet: iyilik, ihsan, giyecek ve yi-
yecek gibi fleyler.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
rahmet: flefkat etme, merhamet
etme, esirgeme.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
salâbet: sa¤laml›k, sertlik.
selâmetli: emin, güven alt›nda.
flakketmek: yarmak, bölmek.
fliddet-i hararet: s›cakl›¤›n yük-
sekli¤i, ›s›n›n fazlal›¤›.
fliddetle: kuvvetlice, etkili flekil-
de.
taam: yemek, yiyecek, g›da.
tabiiyyun: her fleyin yap›l›fl ve
icad›n› tabiata verenler; tabiatç›-
lar.
taht›nda: alt›nda.
takdim: sunma, sunufl.

âb-› hayat: hayat suyu; hayat
için lüzumlu s›v›.
asa: de¤nek, baston.
asa-i Mûsa: Hz. Mûsa’ya Allah
taraf›ndan verilen mu’cizeli
de¤nek.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si; iflaret.
aza-i ‹brahim: Hazret-i ‹bra-
him’in organlar›, vücudu.

bismillâh: Allah nam›na, Al-
lah için, Allah’›n ad› ve izni ile.
bostan: sebze meyve bahçe-
si.
emir: buyruk, komut.
feyiz: bolluk, bereket.
hararet: s›cakl›k.
imtisal: uyma.
intiflar: yay›lma, da¤›lma;
üreme.

kemal-i sühulet: tam bir ko-
layl›k.
lâtif: güzel, hofl.
leziz: çok lezzetli.
manen: mana itibar›yla kendi
dünyas›nda.
matbaha-i kudret: ‹lâhî kud-
retin mutfa¤›.
muhtelif: çeflitli; çeflit çeflit.

1. “Asan› tafla vur!” dedik. (Bakara Suresi: 60.)

2. Ey atefl! Serin ve selâmetli ol. (Enbiya Suresi: 69.)



“Bismillâh” demeliyiz. Allah nam›na vermeliyiz. Allah
nam›na almal›y›z. Öyle ise, Allah nam›na vermeyen ga-
fil insanlardan almamal›y›z.

Sual: Tablac› hükmünde olan insanlara bir fiyat veri-
yoruz. Acaba, as›l mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor?

Elcevap: Evet, o Mün’im-i Hakikî, bizden o k›ymettar
nimetlere, mallara bedel istedi¤i fiyat ise, üç fleydir: Biri
zikir, biri flükür, biri fikirdir.

Baflta “Bismillâh” zikirdir. Ahirde “Elhamdülillâh” flü-
kürdür. Ortada, bu k›ymettar harika-i sanat olan nimet-
ler Ehad, Samed’in mu’cize-i kudreti ve hediye-i rahme-
ti oldu¤unu düflünmek ve derk etmek fikirdir.

Bir padiflah›n k›ymettar bir hediyesini sana getiren bir
miskin adam›n aya¤›n› öpüp, hediye sahibini tan›mamak
ne derece belâhat ise; öyle de, zahirî mün’imleri medih
ve muhabbet edip, Mün’im-i Hakikî’yi unutmak ondan
bin derece daha belâhattir.

Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen; Allah nam›-
na ver, Allah nam›na al, Allah nam›na baflla, Allah na-
m›na iflle, vesselâm.

®
ahirde: sonunda.
as›l: gerçek, gerçekten.
bedel: karfl›l›k, yerine.
belâhat: ahmakl›k, düflüncesizlik,
ne yapt›¤›n› iyi bilememek.
bismillâh: Allah’›n ad› ve izni ile.
derk: iyice anlama.
ebleh: ahmak, budala, aptal.
Ehad: bir, tek; zat› tek olan anla-
m›nda Allah’›n ismi.
elcevap: cevap, cevaben.
elhamdülillâh: ezelden ebede
kadar her ne türlü hamd ve flü-
kür, övgü ve minnet Allah’a mah-
sustur.
fikir: düflünce, etrafl›ca düflünme.
fiyat: ücret.

gafil: dikkatsiz, iyi düflünme-
yen.
harika-i sanat: çok az bulu-
nur de¤erde sanat eseri.
hediye-i rahmet: Allah'›n
rahmetinin bir hediyesi.
hükmünde: durumunda, gö-
revini yapan.
k›ymettar: de¤erli, pahal›,
k›ymetli.
medih: övme, yüceltme.
miskin: zavall›.
mu’cize-i kudret: Cenab-›
Hakk›n kudretinin mu’cizesi.

muhabbet: sevgi beslemek.

mün’im: nimet veren.

Mün’im-i Hakikî: nimetin
gerçek vericisi olan Allah.

nam›na: hesab›na, ad›na.

nefis: öz varl›k; bir fleyin zat›
olan, kendisi.

nimet: varl›klar›n her türlü ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamak üzere
Cenab-› Hakk›n verdi¤i, ikram
etti¤i her fley.

Samed: her fley kendisine
muhtaç oldu¤u hâlde, kendisi

hiç bir fleye muhtaç olmayan
Allah.

sual: soru.

flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme.

tablac›: sunan, takdim eden,
gerçek sahibi olmad›¤› hâlde,
arac›l›k yapan.

vesselâm: iflte o kadar.

zahirî: öyle gibi görünen, gö-
rünüflte.

zikir: Allah’› çok çok an›p, bü-
yüklü¤ünü düflünme.
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‹kinci Söz
W
1 pÖr«n¨rdÉpH n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdnG

‹MANDA ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne
kadar büyük bir lezzet ve rahat bulundu¤unu anlamak is-
tersen, flu temsilî hikâyeci¤e bak, dinle.

Bir vakit, iki adam hem keyif, hem ticaret için seyaha-
te giderler. Biri hodbin, tâli’siz bir tarafa; di¤eri hudabin,
bahtiyar di¤er tarafa sülûk eder, giderler.

Hodbin adam, hem hodgâm, hem hodendifl, hem
bedbin oldu¤undan, bedbinlik cezas› olarak nazar›nda
pek fena bir memlekete düfler. Bakar ki, her yerde aciz
bîçareler zorba, müthifl adamlar›n ellerinden ve tahribat-
lar›ndan vaveylâ ediyorlar. Bütün gezdi¤i yerlerde böyle
hazin, elîm bir hâli görür. Bütün memleket bir matemha-
ne-i umumî fleklini alm›fl. Kendisi flu elîm ve muzlim hâ-
leti hissetmemek için sarhoflluktan baflka çare bulamaz.
Çünkü herkes ona düflman ve ecnebi görünüyor. Ve or-
tal›kta dahi müthifl cenazeleri ve me’yusâne a¤layan ye-
timleri görür. Vicdan› azap içinde kal›r.

Di¤eri hudabin, hudaperest ve hakendifl, güzel ahlâkl›
idi ki, nazar›nda pek güzel bir memlekete düfltü. ‹flte bu 
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hodgâm: sadece kendi rahat›n›
ve keyfini düflünen.
hudabin: Cenab-› Hakk› tan›yan;
hak ve hakikati gören.
hudaperest: Allah’a ibadet eden;
Allah’› çok seven ve emrine uyan.
iman: inanmak; ‹slâm dininin
esaslar›n› tasdik etmek.
keyif: yapt›¤› fleylerden hofllan-
ma hissi.
lezzet: haz, keyif.
matemhane-i umumî: herkesin
yas tuttu¤u yer.
memleket: yaflan›lan flehir, yurt.
me’yusâne: ümitsizce.
muzlim: karanl›kl›.
müthifl: dehflet veren.
nazar: bak›fl, düflünme.
nimet: iyilik, ihsan.
Rahman: tüm varl›klar›n r›z›klar›-
n› ve geçim flekillerini içine alan
rahmet sahibi Allah.
Rahîm: çok merhametli, esirge-
yen, koruyan Allah.
saadet: mutluluk.
seyahat: yolculuk.
sülûk: bir yolu takip etme.
tahribat: y›k›mlar.
takva: Allah’tan korkma, günah-
lardan kaç›nma.
tâli’siz: bahts›z, mutsuz.
temsilî: hakikati gösteren örnek.
ticaret: al›m ve sat›m.
vakit: zaman.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi kö-
tüden ay›rabilen ve iyilik etmek-
ten lezzet duyan ve kötülükten
ac› duyan his.
yetim: babas› ölmüfl çocuk.
zorba: bask›c›.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • O takva sahipleri ki, görmedikleri hâlde Allah’a
ve Onun bildirdiklerine iman ederler. (Bakara Suresi: 3.)

aciz: güçsüz.
ahlâk: Kur’ân ve sünnet ile s›-
n›rlar› çizilen iyi ve güzel dav-
ran›fllar›n tümü.
azap: büyük s›k›nt›.
bahtiyar: mes’ut, kutlu.
bedbin: kötümser, karamsar.
bedbinlik: karamsarl›k.
bîçare: çaresiz.

cenaze: ölmüfl insan veya
hayvan cesedi.
ceza: karfl›l›k.
ecnebi: yabanc›, baflka mil-
letten olan.
elîm: üzücü, s›k›nt› verici, ac›
verici.
fena: kötü.
hakendifl: hak taraftar›, hak
üzerine titreyen.

hâl: durum.
hâlet: durum, hâl, vaziyet.
hazin: hüzün veren, üzücü.
hikâye: örnek olarak anlat›-
lan ibret verici olay.
hodbin: bencil, kibirli, kendini
be¤enmifl.
hodendifl: kendisi için endifle
eden, sadece kendini düflü-
nen.

] ‹kinci Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.
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iyi adam, girdi¤i memlekette bir umumî flenlik görüyor.
Her tarafta bir sürur, bir flehrayin, bir cezbe ve nefle için-
de zikirhaneler… Herkes ona dost ve akraba görünür.
Bütün memlekette yaflas›nlar ve teflekkürler ile bir terhi-
sat-› umumiye flenli¤i görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile
mesrurâne ahz-› asker için bir davul, bir musiki sesi ifliti-
yor. Evvelki bedbaht›n hem kendi, hem umum halk›n ele-
mi ile müteellim olmas›na bedel, flu bahtiyar hem kendi,
hem umum halk›n süruru ile mesrur ve müferrah olur.
Hem güzelce bir ticaret eline geçer; Allah’a flükreder.

Sonra döner, öteki adama rast gelir, hâlini anlar. Ona
der: “Yahu, sen divane olmuflsun. Batn›ndaki çirkinlikler,
zahirine aksetmifl olmal› ki, gülmeyi a¤lamak, terhisat›
soymak ve talan etmek tevehhüm etmiflsin. Akl›n› bafl›-
na al, kalbini temizle. Tâ flu musibetli perde senin naza-
r›ndan kalks›n. Hakikati görebilesin. Zira nihayet derece-
de adil, merhametkâr, raiyetperver, muktedir, intizam-
perver, müflfik bir melikin memleketi, hem bu derece
göz önünde âsâr-› terakkiyat ve kemalât gösteren bir
memleket, senin vehminin gösterdi¤i surette olamaz.”

Sonra o bedbaht›n akl› bafl›na gelir, nedamet eder:

“Evet, ben iflretten divane olmufltum. Allah senden ra-
z› olsun ki, Cehennemî bir hâletten beni kurtard›n” der.

Ey nefsim! Bil ki, evvelki adam kâfirdir veya fas›k ga-
fildir. fiu dünya onun nazar›nda bir matemhane-i umumi-
yedir. Bütün zîhayat firak ve zeval sillesiyle a¤layan ye-
timlerdir. Hayvan ve insan ise, ecel pençesiyle parça-
lanan kimsesiz bafl›bozuklard›r. Da¤lar ve denizler gibi 

adil: adaletli.
ahz-› asker: asker al›m›.
akraba: yak›n.
aksetmek: ›fl›¤›n bir yere vurma-
s›, yans›mak; yay›lmak.
âsâr-› terakkiyat: ilerleme, gelifl-
me eserleri.
bahtiyar: bahtl›, mutlu.
bafl›bozuk: düzensiz.
bât›n: iç yüz.
bedbaht: kötü bahtl›, mutsuz.
bedel: karfl›l›k.
Cehennemî: Cehennem gibi.
cezbe: Allah’› zikredip, Allah sev-
gisiyle kendinden geçer bir hâle
gelme.
divane: deli.
dost: sevilen insan.
ecel: her mahlûkun ve canl›n›n
Allah taraf›ndan takdir edilen
ölüm vakti.
elem: s›k›nt›, ac›.
evvelki: önceki.
fas›k: günahkâr, günaha giren.
firak: ayr›l›k.
gafil: iyi düflünmeyen.
hakikat: gerçek.
hâl: durum.
hâlet: hâl, durum.
intizamperver: tertip ve düzeni
çok seven.
iflret: içki içme.
kâfir: dinsiz.
kemalât: mükemmellikler.
matemhane-i umumiye: herke-
sin yas tuttu¤u bir yer.
melik: mülk sahibi, ülke sahibi;
padiflah.
memleket: yaflan›lan flehir, yurt.
merhametkâr: merhamet eden.
mesrur: sevinçli.
mesrurâne: sevinçli bir flekilde.
muktedir: kuvvetli, güç sahibi.
musibet: belâ, bafla gelen ac› du-
rumlar.
musiki: güzel sesler.
müferrah: rahat.
müflfik: flefkatli.
müteellim: üzüntülü ve s›k›nt›l›;
ac› çeken.
nazar: bak›fl, düflünme.
nedamet: piflmanl›k.
nefis: kendi, flah›s.
nefle: sevinç.
nihayet: son.
pençe: etkisinden kurtulmak im-
kâns›z olan güç.
raiyetperver: halk›n› seven ve
onlar› iyi idare eden.

rast gelmek: karfl›laflmak,
rastlamak.
raz› olmak: hoflnut olmak.
sille: tokat.
suret: biçim, flekil.
sürur: nefl’e, sevinç.
flehrayin: panay›r yeri.
flükretme: Allah’›n nimetleri-
ne karfl› memnunluk göster-
me.
talan etme: ya¤malama.
tehlil: “Lâ ilâhe illallah” sözü-
nün tekrar edilmesi.

tekbir: “Allah en büyüktür”
manas›na gelen “Allahü Ek-
ber” kelimesini söyleme.

terhisat: terhisler, serbest b›-
rakmalar.

terhisat-› umumiye: genel
sal›verilme, serbest b›rak›lma.

teflekkür: yap›lan bir iyili¤e
karfl› duyulan hoflnutlu¤u an-
latmak.

tevehhüm: yok olan› var
zannetmekle, kuruntuya
kap›lmak.

ticaret: al›m ve sat›m sonucu
elde edilen kazanç.

umum: hep, bütün; umumî:
genel, tamam›.

vehim: belirsiz ve manas›z
korku.

yetim: babas› ölmüfl çocuk.

zahir: d›fl yüz.

zeval: sona erme, yok olma.

zîhayat: hayat sahibi.

zikirhane: Allah’›n zikredildi¤i
yer.



1. ‹slâm dinini ve mükemmel iman nimetini ihsan etti¤i için Allah’a hamd olsun.
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ahz-› asker: asker al›m›.
âlem: dünya, kâinat.
befler: insan.
Cenab-› Hâl›k: her fleyin ya-
rat›c›s› olan Allah.
cenaze: ölmüfl insan; ölüm
hâli.
da¤da¤as›z: gürültüsüz.
daima: devaml›.
dalâlet: dinden ayr›lma; az-
ma.

dâr-› fânî: ölümlü dünya.
dehfletli: duyulan ürküntü;
flaflk›nl›k.
elîm: ac› veren.
emniyet: güven.
evham: olmayan bir fleye vü-
cut rengi vermek, kuruntular.
hakikat: gerçek.
hamd: Allah’a hamd etme,
Onu övme, flükür.
hizmetkâr: hizmetçi.

hükmünde: de¤erinde.
ihsan: ba¤›flta bulunmak.
iman: inanmak, itikat; Resul-i
Ekremin (a. s. m. ) tebli¤ etti¤i
inan›lmas› gerekli esaslar›
tasdik etmekten do¤an bir
nurdur.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
küfür: Allah’› inkâr etme,
inançs›zl›k.
lâtif: güzel.

büyük mevcudat ruhsuz, müthifl cenazeler hükmündedir-
ler. Daha bunun gibi çok elîm, ezici, dehfletli evham, küf-
ründen ve dalâletinden nefl’et edip, onu manen tazip
eder.

Di¤er adam ise mü’mindir. Cenab-› Hâl›k’› tan›r, tas-
dik eder. Onun nazar›nda flu dünya bir zikirhane-i Rah-
man, bir talimgâh-› befler ve hayvan ve bir meydan-› im-
tihan-› insücand›r. Bütün vefiyat-› hayvaniye ve insaniye
ise terhisatt›r. Vazife-i hayat›n› bitirenler bu dâr-› fânîden,
manen mesrurâne, da¤da¤as›z di¤er bir âleme giderler;
tâ yeni vazifedarlara yer aç›ls›n, gelip çal›fls›nlar. Bütün
tevellüdat-› hayvaniye ve insaniye ise, ahz-› askere, silâh
alt›na, vazife bafl›na gelmektir. Bütün zîhayat birer mu-
vazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlar-
d›r. Bütün sedalar ise, ya vazife bafllamas›ndaki zikir ve
tesbih ve paydostan gelen flükür ve tefrih veya ifllemek
neflesinden nefl’et eden na¤amatt›r. Bütün mevcudat, o
mü’minin nazar›nda, Seyyid-i Kerîm’inin ve Malik-i Ra-
hîm’inin birer munis hizmetkâr›, birer dost memuru, bi-
rer flirin kitab›d›r. Daha bunun gibi pek çok lâtif, ulvî ve
leziz, tatl› hakikatler iman›ndan tecelli eder, tezahür eder.

Demek, iman bir manevî Tuba-i Cennet çekirde¤ini
tafl›yor. Küfür ise manevî bir Zakkum-i Cehennem
tohumunu sakl›yor. Demek selâmet ve emniyet yaln›z
‹slâmiyette ve imandad›r. Öyle ise biz daima 
1 p¿ÉnÁ/’rG p∫Énªncnh pΩnÓ°rSp’rG pøj/O '¤nY !oórªnërdnG demeliyiz.

* * *

leziz: çok lezzetli.
Malik-i Rahîm: çok merhametli,
ve her fleyin sahibi olan Allah.
manen: mana itibar›yla ve mane-
vî olarak.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
memnun: sevinmek.
mesrur: sevinçli.
mesrurâne: sevinçli bir flekilde.
mevcudat: varl›klar, yarat›lan her
fley.
meydan-› imtihan-› insücan: in-
san ve cinlerin imtihan meydan›.
munis: al›fl›lm›fl.
muvazzaf: vazifeli.
mükemmel: tamam, olgun.
mü’min: Allah’a ve emirlerine,
kanunlar›na iman eden, inanan.
müstakim: istikamette giden,
do¤ru yolda olan.
müthifl: dehflet veren.
nazar›nda: göre, bak›m›ndan.
na¤amat: güzel sesler.
nefl’et: ç›kma, kaynaklanma;
meydana gelme.
nimet: iyilik, ihsan.
paydos: tatil.
sahip: her hangi bir fley üstünde
mülkiyeti bulunan, malik.
seda: ses.
selâmet: tehlikeden, kurtulma.
Seyyid-i Kerîm: sonsuz ikram ve
ihsan sahibi, Allah.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme.
takva: bütün günahlardan kendi-
ni korumak.
talimgâh: e¤itim yeri.
talimgâh-› befler: insanlar›n ö¤-
renme yeri, dünya.
tasdik: onaylama, do¤rulama.
tazip: ac› çektirme.
tecelli: belirgin olma, yans›ma.
tefrih: ferahland›rma, gönül aç-
ma.
terhisat: terhisler, serbest b›rak-
malar.
tesbih: Allah’›n flan›n› yüceltme,
noksan s›fatlardan uzak tutmak.
tevellüdat-› hayvaniye ve insa-
niye: insan ve hayvan do¤umlar›.
tezahür: görünme.
Tuba-i Cennet: kökleri göklerde
ve nuranî Cennet a¤ac›.
ulvî: yüce, yüksek.
vazife: ödev, görev.
vazifedar: vazifeli.
vazife-i hayat: hayat vazifesi.
vefiyat-› hayvaniye ve insaniye:
hayvan ve insan ölümleri.
Zakkum-i Cehennem: Cehen-
nemde bir a¤ac›n ismi.
zîhayat: hayat sahibi.
zikir: Allah’› an›p, hat›rlamak.
zikirhane-i Rahman: sonsuz
merhamet ve flefkatle r›z›k veren
Allah’›n zikredildi¤i yer.



Üçüncü Söz
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‹BADET ne büyük bir ticaret ve saadet; f›sk ve sefa-
hat ne büyük bir hasaret ve helâket oldu¤unu anlamak
istersen, flu temsilî hikâyeci¤e bak, dinle:

Bir vakit, iki asker, uzak bir flehre gitmek için emir al›-
yorlar. Beraber giderler. Tâ yol ikileflir. Bir adam orada
bulunur. Onlara der:

“fiu sa¤daki yol, hiç zarar› olmamakla beraber, onda
giden yolculardan ondan dokuzu büyük kâr ve rahat gö-
rür. Soldaki yol ise, menfaati olmamakla beraber, on yol-
cusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi, k›sa ve uzun-
lukta birdirler. Yaln›z bir fark var ki; intizams›z, hükümet-
siz olan sol yolun yolcusu çantas›z, silâhs›z gider. Zahirî
bir hiffet, yalanc› bir rahatl›k görür. ‹ntizam-› askerî alt›n-
daki sa¤ yolun yolcusu ise, mugaddi hulâsalardan dolu
dört okkal›k bir çanta ve her adüvvü alt ve ma¤lûp ede-
cek iki k›yyelik bir mükemmel mirî silâh› tafl›maya mec-
burdur.”adüv: düflman.

asker: er.
emir: buyruk.
f›sk: Allah’›n emirlerini terk ve
günaha dalma.
hasaret: zarar.
helâket: mahvolma.
hiffet: hafiflik.
hikâye: bir olay›n sözlü veya ya-
z›l› anlat›m›.
hulâsa: öz, numune.
hükûmetsiz: yönetimsiz.
ibadet: kulluk vazifesi.
intizam-› askerî: askeri disiplin.
intizams›z: düzensiz.
kâr: kazanç.
k›yye: okka; eskiden kullan›lan
bir a¤›rl›k ölçüsü (1282 gram).

ma¤lûp etmek: yenmek, ga-
lip gelmek.
mecbur: yükümlü, bir fleyi
yapmak zorunda.
menfaat: fayda, kazanç.
mirî: devlet mal›.
mugaddi: g›da verici, besleyi-
ci.
mükemmel: tamam, eksik-
siz.

okka: eski a¤›rl›k birimi, yak-
lafl›k 1282 gram.
rahat: huzur.
Rahman: tüm varl›klar›n r›-
z›klar›n› ve geçim flekillerini
içine alan rahmet sahibi Al-
lah.
Rahîm: çok merhametli, esir-
geyen, koruyan Allah.
saadet: mutluluk.

sefahat: e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük.
silâh: korunma arac›.
temsilî: hakikati gösteren ör-
nek.
ticaret: kazanç.
vakit: zaman.
zahirî: görünüflte.
zarar görmek: kaybetmek,
kötü sonuç almak.
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1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.

Ey insanlar! Rabbinize kulluk ediniz. (Bakara Suresi: 21.)

] Üçüncü Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.



O iki asker, o muarrif adam›n sözünü dinledikten son-
ra, flu bahtiyar nefer sa¤a gider. Bir batman a¤›rl›¤› om-
zuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman
minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht ne-
fer ise, askerli¤i b›rak›r. Nizama tâbi olmak istemez; so-
la gider. Cismi bir batman a¤›rl›ktan kurtulur. Fakat kal-
bi binler batman minnetler alt›nda ve ruhu hadsiz korku-
lar alt›nda ezilir. Hem herkese dilenci, hem her fleyden,
her hâdiseden titrer bir surette gider. Tâ mahall-i maksu-
da yetiflir. Orada, asi ve kaçak cezas›n› görür.

Askerlik nizam›n› seven, çanta ve silâh›n› muhafaza
eden ve sa¤a giden nefer ise, kimseden minnet almaya-
rak, kimseden havf etmeyerek, rahat-› kalp ve vicdan ile
gider. Tâ, o matlûp flehre yetiflir. Orada, vazifesini güzel-
ce yapan bir namuslu askere münasip bir mükâfat görür.

‹flte ey nefs-i serkefl! Bil ki: O iki yolcu, biri mutî-i ka-
nun-i ‹lâhî, birisi de asi ve hevaya tâbi insanlard›r.

O yol ise, hayat yoludur ki, âlem-i ervahtan gelip, ka-
birden geçer, ahirete gider.

O çanta ve silâh ise ibadet ve takvad›r. ‹badetin, çen-
dan, zahirî bir a¤›rl›¤› var. Fakat, manas›nda öyle bir ra-
hatl›k ve hafiflik var ki, tarif edilmez. Çünkü, âbid, nama-

z›nda der: 
1 *G s’pG n¬'dpG 'B’ r¿ nG oón¡r°TnG . Yani, “Hâl›k ve Rezzak

Ondan baflka yoktur. Zarar ve menfaat Onun elindedir. 2

O hem Hakîm’dir, abes ifl yapmaz; hem Rahîm’dir, ihsa-
n›, merhameti çoktur” diye itikat etti¤inden, her fleyde 
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Hâl›k: yarat›c›; her fleyi yoktan
var eden Allah.
havf etme: korkma.
heva: istek, nefsin arzusu.
ibadet: Allah'›n emirlerini yerine
getirme; kulluk vazifesi.
ihsan: ba¤›flta bulunmak.
itikat etme: gönülden tasdik
ederek inanma.
kabir: mezar.
mahall-i maksut: var›lmak iste-
nen yer.
mana: anlam.
matlûp: talep edilen, istenen.
menfaat: fayda.
merhamet: flefkat göstermek;
korumak, iyilik etmek.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
muarrif: tarif eden, bildiren.
muhafaza: koruma.
mutî-i kanun-i ‹lâhî: ‹lâhî kanuna
itaat eden, uyan.
mükâfat: ödül.
münasip: uygun, yak›fl›r, yarafl›r.
namaz: ‹slâm›n flartlar›ndan biri.
namuslu: kanunlara uyan; güzel
ahlâkl›.
nefer: asker, er.
nefs-i serkefl: isyan eden bafl›bo-
zuk nefis.
nizam: düzen, disiplin.
rahat-› kalp ve vicdan: kalp ve
vicdan huzuru.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan
Allah.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren Allah.
ruh: as›l, cevher.
surette: flekilde, biçimde.
flahadet: tan›kl›k.
tâbi olmak: uymak, itaat etmek,
ba¤l› olmak.
takva: Allah'›n yasak etti¤i fley-
lerden, yani günahlardan korun-
mak.
tarif etmek: anlat›p, tan›mlamak.
vazife: ödev.
zahirî: görünüflte, maddî bak›m-
dan.

abes: faydas›z, bofl ve mana-
s›z.
âbid: ibadet eden.
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem, ikinci ha-
yat.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.

asi: isyan eden, isyankâr.
bahtiyar: bahtl›, mes’ut.
batman: yaklafl›k sekiz kilo
karfl›l›¤› eski bir a¤›rl›k ölçüsü.
bedbaht: kötü bahtl›, mutsuz.
ceza: karfl›l›k.
cisim: beden, vücut.

çendan: gerçi, her ne kadar.
hâdise: olay.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hakîm: her fleyi son derece
mükemmel ve sonsuz fayda-
larla yapabilen sonsuz bilgi
sahibi Allah.

1. fiahadet ederim ki, Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 102; Âl-i ‹mran Sure-
si: 26; Nisâ Suresi: 26; Maide Suresi: 79; v.d.)

2. Bkz. Bakara Suresi: 102; Âl-i ‹mran suresi: 26; Nisâ Suresi: 79; Maide Suresi: 76; En'am Sure-
si: 71; A'raf Suresi: 188; Tevbe Suresi: 51; Yunus Suresi: 18; Ra'd Suresi: 16; Tâhâ Suresi: 89;
v.d.



bir hazine-i rahmet kap›s›n› bulur. Dua ile çalar. Hem her
fleyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine
iltica eder; tevekkül ile istinat edip, her musibete karfl› ta-
hassun eder. ‹man› ona bir emniyet-i tamme verir.

Evet, her hakikî hasenat gibi, cesaretin dahi menba›
imand›r, ubudiyettir. 1 Her seyyiat gibi, cebanetin dahi
menba› dalâlettir. 2

Evet, tam münevverülkalp bir âbidi, küre-i arz bomba
olup patlasa, ihtimaldir ki, onu korkutmaz. Belki harika
bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyrede-
cek. Fakat, meflhur bir münevverülak›l denilen kalpsiz
bir fas›k feylesof ise, gökte bir kuyruklu y›ld›z› görse, yer-
de titrer. “Acaba bu serseri y›ld›z arz›m›za çarpmas›n
m›?” der, evhama düfler. (Bir vakit böyle bir y›ld›zdan
Amerika titredi. Çoklar› gece vakti hanelerini terk etti-
ler.)

Evet, insan nihayetsiz fleylere muhtaç oldu¤u hâlde,
sermayesi hiç hükmünde bir fley. Hem nihayetsiz musi-
betlere maruz oldu¤u hâlde, iktidar› hiç hükmünde bir
fley. Âdeta sermaye ve iktidar dairesi, eli nereye yetiflir-
se o kadard›r. Fakat emelleri, arzular› ve elemleri ve be-
lâlar› ise; dairesi, gözü, hayali nereye yetiflirse ve gidin-
ceye kadar genifltir.

‹flte bu derece âciz ve zay›f, fakir ve muhtaç olan
ruh-i beflere ibadet, tevekkül, tevhit, teslim ne kadar
azîm bir kâr, bir saadet, bir nimet oldu¤unu, bütün bütün
kör olmayan görür, derk eder. Malûmdur ki, zarars›z yol, 

âbid: ibadet eden.
âciz: güçsüz, eli ermez.
âdeta: sanki.
arz: yer, dünya.
arzu: istek.
azîm: büyük.
belâ: büyük zarar ve s›k›nt›ya yol
açan olay.
cebânet: korkakl›k.
cesaret: yüreklilik, gözüpeklik.
daire: alan.
dalâlet: hak ve hakikatten, din-
den ayr›lma; sapk›nl›k.
derece: seviye.
derk etme: iyice anlama.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elem: üzüntü, s›k›nt›, ac›.
emel: fliddetli istek, gaye.
emniyet-i tamme: sonsuz gü-
ven.
evham: olmayan bir fleyi olur
zann› ile zihne gelen kuruntular.
fas›k: büyük günahlar› iflleyen,
günahkâr.
feylesof: filozof, felsefeci.
hakikî: gerçek.
hâlde: durumda.
hane: ev.
harika: imkânlar›n üstünde olan
fley. 
hasenat: hay›rlar, iyilik ve güzel-
likler.
hayalî: hayale ait.
hayret: flaflk›nl›k.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
hiç: yok olan, de¤ersiz.
hükmünde: k›ymetinde.
ibadet: kulluk vazifesi.
ihtimal: mümkün olma, olabilir-
lik.
iktidar: güç, kuvvet.
iltica: s›¤›nma.
iman: Resul-i Ekremin tebli¤ etti-
¤i inanç esaslar›n› tasdik etmek.
istinat: dayanma, güvenme.
kalpsiz: vicdans›z, duygusuz.
kâr: kazanç.
kudret-i Samedâniye: hiçbir fleye
muhtaç olmayan ve her fley ken-
disine muhtaç olan Allah’›n gücü.
küre-i arz: yer küre; dünya.
lezzet: tat.
malûm: bilinen.
maruz olmak: bir fleyden etki-
leniyor olmak.
menba: kaynak, merkez.
meflhur: ünlü, herkesçe bilinen.
muhtaç: ihtiyaç duyan.
musahhar: itaat eden, boyun
e¤en; itaatkâr.
musibet: belâ, felâket.
münevverülak›l: akl› yaln›z bilim
ile ayd›nlanm›fl olan.
münevverülkalp: kalbi nurlan-
m›fl, imanla ayd›nlanm›fl olan.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: iyilik, ihsan.

Rab: besleyen, yetifltiren, ter-
biye eden Allah.
ruh-i befler: insan ruhu.
saadet: mutluluk.
sermaye: ana para, ifl yapabi-
lece¤i her türlü imkân ve gü-
cü.
serseri: bafl›bozuk.

seyyiat: kötülükler, günahlar.
tahassun: s›¤›nma, korunma.
terk: b›rakma, ayr›lma.
teslim: bir emaneti sahibine
verme.
tevekkül: sebeplere sar›ld›k-
tan sonra neticesini Allah’a
b›rakma.

tevhit: birleme, Allah’›n bir
oldu¤una ve Ondan baflka
ilâh olmad›¤›na inanma.

ubudiyet: kulluk, kul oldu¤u-
nu bilip Allah’a itaat etme.

vakit: zaman, an.
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1. Bkz. Âl-i ‹mran Suresi: 173.

2. Bkz. Âl-i ‹mran Suresi: 173; Enfal Suresi: 12.



zararl› yola —velev on ihtimalden bir ihtimal ile olsa—
tercih edilir. Hâlbuki, meselemiz olan ubudiyet yolu, za-
rars›z olmakla beraber, ondan dokuz ihtimal ile bir
saadet-i ebediye hazinesi vard›r. F›sk ve sefahat yolu ise
—hatta fas›k›n itiraf›yla dahi— menfaatsiz oldu¤u hâlde,
ondan dokuz ihtimal ile flekavet-i ebediye helâketi bulun-
du¤u, icma ve tevatür derecesinde, hadsiz ehl-i ihtisas›n
ve müflahedenin flahadetiyle sabittir ve ehl-i zevkin ve
keflfin ihbarat›yla muhakkakt›r.

Elhâs › l : Ahiret gibi, dünya saadeti dahi ibadette ve
Allah’a asker olmaktad›r. Öyle ise, biz daima 
1 p≥«/arƒsàdGnh pánYÉs£dG n¤nY !oórªnërdnG demeliyiz ve Müslüman oldu-

¤umuza flükretmeliyiz.

®
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icma: bir meselede âlimlerin itti-
fak etmesi.
ihbarat: haber vermeler.
ihtimal: mümkün olma, olabilir-
lik.
ilâh: her fleyin ma’budu olan Al-
lah.
intizam: tertip, düzen.
itaat: söz dinleme.
itiraf: kabahatini gizlemeyip söy-
lemek.
menfaatsiz: faydas›z.
mesele: ehemmiyetli ifl.
muhakkak: as›l ve gerçe¤i belli
olmufl, do¤ru.
Müslüman: ‹slâm dinini kabul
eden.
müflahede: görme, flahit olma.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonsuz saadet.
sabit: kan›tlanm›fl, ispat edilmifl.
sefahat: e¤lence ve yasaklara
düflkünlük, uçar›l›k.
flahadet: flahit olma, tan›kl›k.
flekavet-i ebediye: ebedî, sonsuz
s›k›nt›.
flükretmek: memnunluk ifade
etmek, minnettarl›k.
tercih: bir fleyi üstün tutma.
tevatür: içinde yalan ihtimali bu-
lunmayan ve birbirlerine kuvvet
veren nakillerden oluflan haber.
ubudiyet: kul oldu¤unu bilip Al-
lah’a itaat etme.
velev: e¤er.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem, öte dünya.
daima: sürekli.
derece: seviye.
ehl-i ihtisas ve müflahede:
flahit olanlar ve uzmanlar.
ehl-i zevk ve keflif: Cenab-›
hakk›n lütuf ve ihsan› ile baz›
hakikatleri bilen manevî zevk
sahibi velîler.

elhâs›l: k›sacas›, özetle.

fas›k: günahkâr.

f›sk: günah.

hadsiz: s›n›rs›z.

hâlbuki: oysa ki.

hâlde: durumda.

hamd: Allah’a hamd etme,
Onu övme, flükür.

hayal: zihinde tasarlanan,
canland›r›lan ve gerçeklefl-
mesi özlenen fley, düfl, hülya.

hay›rl›: iyilik dolu.

hazine: alt›n, gümüfl, mücev-
her gibi de¤erli eflya y›¤›n›.

helâket: mahvolma, yok ol-
ma.

ibadet: kulluk vazifesi.

1. Emirlerine itaate ve hay›rl› ifllerde baflar›ya ulaflt›rd›¤› için Allah’a hamd olsun.



Dördüncü Söz
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NAMAZ ne kadar k›ymettar ve mühim, hem ne kadar
ucuz ve az bir masraf ile kazan›l›r, hem namazs›z adam
ne kadar divane ve zararl› oldu¤unu iki kere iki dört eder
derecesinde kat’î anlamak istersen, flu temsilî hikâyeci¤e
bak, gör:

Bir zaman, bir büyük hâkim, iki hizmetkâr›n›, her bi-
risine yirmi dört alt›n verip, iki ay uzakl›kta, has ve güzel
bir çiftli¤ine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara
emreder ki:

“fiu para ile yol ve bilet masraf› yap›n›z. Hem orada-
ki meskeninize lâz›m baz› fleyleri mübayaa ediniz. Bir
günlük mesafede bir istasyon vard›r; hem araba, hem
gemi, hem flimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye
göre binilir.”

‹ki hizmetkâr ders ald›ktan sonra giderler. Birisi bahti-
yar idi ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder.
Fakat, o masraf içinde, efendisinin hofluna gidecek öyle 

bahtiyar: baht› aç›k mes’ut.
derece: kadar; kesinlik.
divane: deli, budala.
efendi: buyru¤u ve sözü geçen
emreder: buyruk verir, talimat
verir.
hâkim: egemen, hükmeden, hâ-
kimiyet sahibi.
has: özel.
hikâye: bir olay›n sözlü ve yaz›l›
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1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla • Namaz dinin dire¤idir. (Keflfü’l-Hafa, 2:3, hadis no:

1621; Tirmizî, ‹man: 8; ‹bni Mâce, Fiten: 12; Müsned, 5:231, 237.)

] Dördüncü Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.

anlat›lmas›.
hizmetkâr: hizmetçi.
ikamet: oturma, yerleflme.
istasyon: durak.
kat’î: kesin.
k›ymettar: de¤erli, pahal›,
k›ymetli.
lâz›m: gerekli.
masraf: harcama.
mesafede: uzakl›kta.

mesken: konut, oturulan yer.
mübayaa: sat›n alma.
mühim: önemli.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan
birisi.
namazs›z: namaz k›lmayan.
Rahman: tüm varl›klar›n r›-
z›klar›n› ve geçim flekillerini
içine alan rahmet sahibi Al-
lah.

Rahîm: çok merhametli, esir-
geyen, koruyan Allah.
sermaye: ana para.
flimendifer: demiryolu katar›,
tren.
tayyare: uçak.
temsilî: hakikati gösteren ör-
nek.
zararl›: maddî, manevî kay›p
içinde olan.



güzel bir ticaret elde eder ki, sermayesi birden bine ç›-
kar. Öteki hizmetkâr bedbaht, serseri oldu¤undan, istas-
yona kadar yirmi üç alt›n›n› sarf eder. Kumara mumara
verip zayi eder. Bir tek alt›n› kal›r. Arkadafl› ona der:

“Yahu, flu liran› bir bilete ver. Tâ, bu uzun yolda yayan
ve aç kalmayas›n. Hem bizim efendimiz kerimdir; belki
merhamet eder, etti¤in kusuru affeder. Seni de tayyare-
ye bindirirler. Bir günde mahall-i ikametimize gideriz.
Yoksa, iki ayl›k bir çölde aç, yayan, yaln›z gitmeye mec-
bur olursun.”

Acaba, flu adam inat edip, o tek liras›n› bir define
anahtar› hükmünde olan bir bilete vermeyip, muvakkat
bir lezzet için sefahate sarf etse; gayet ak›ls›z, zararl›,
bedbaht oldu¤unu en ak›ls›z adam dahi anlamaz m›?

‹flte ey namazs›z adam! Ve ey namazdan hofllanma-
yan nefsim!

O hâkim ise; Rabbimiz, Hâl›k’›m›zd›r.

O iki hizmetkâr yolcu ise; biri mütedeyyin, namaz›n›
flevk ile k›lar; di¤eri gafil, namazs›z insanlard›r.

O yirmi dört alt›n ise, yirmi dört saat her gündeki
ömürdür.

O has çiftlik ise, Cennettir.

O istasyon ise, kabirdir.

O seyahat ise; kabre, haflre, ebede gidecek befler yol-
culu¤udur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun 
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Rab: bakan, besleyen, sevk ve
idare eden Allah.
sarf: harcama, masraf.
sefahat: e¤lence ve yasak fleyle-
re düflkünlük.
sermaye: ana para.
serseri: bafl›bofl.
seyahat: gezme, yolculuk.
flevk: çok fliddetli arzu, nefl’e.
takva: bütün günahlardan kendi-
ni korumak.
tayyare: uçak.
ticaret: al›m, sat›m ile gelen ka-
zanç.
zayi: elden ç›kan, kaybolan.

affetmek: ba¤›fllamak.
amel: ifl, emek.
bedbaht: bahts›z, kötü bahtl›,
mutsuz.
befler: insan.
dahi: bile.
define: çok de¤erli hazine.
ebed: sonsuzluk.
gafil: gaflette bulunan, iyi dü-
flünmeyen.
gayet: oldukça, son derece.
hâkim: egemen, hâkimiyet
sahibi, idare eden Allah’›n is-
mi.

Hâl›k: “yarat›c›, her fleyi yok-
tan yaratan” anlam›nda Al-
lah’›n bir ismi.
has: özel.
haflir: yeniden dirilip toplan-
mak.
hizmetkâr: emrinde çal›flan.
hükmünde: de¤erinde.
inat: sözünde ayak direme,
dikine gitme.
kabir: mezar.
Kerîm: “ikram ve ihsan› bol
olan” anlam›nda Allah’›n bir
ismi.

kusur: hata.
lezzet: her hangi bir fley kar-
fl›s›nda duyulan zevk, haz.
mahall-i ikamet: oturulan
yer.
mecbur: zorunlu tutulan.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek.
muvakkat: geçici.
mütedeyyin: dindar.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan
birisi.
nefis: kendi, flah›s.
ömür: yaflama süresi, hayat.



yolu mütefavit derecede katederler. Bir k›s›m ehl-i takva,
berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir k›sm› da,
hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kateder.
Kur’ân-› Azîmüflflan flu hakikate iki ayetiyle iflaret eder. 1

O bilet ise namazd›r. Bir tek saat, befl vakit namaza
abdestle kâfi gelir. Acaba, yirmi üç saatini flu k›sac›k ha-
yat-› dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-› ebediyeye
bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne ka-
dar nefsine zulmeder, ne kadar hilâf-› ak›l hareket eder!
Zira, bin adam›n ifltirak etti¤i bir piyango kumar›na yar›
mal›n› vermek, ak›l kabul ederse —hâlbuki, kazanç ihti-
mali binde birdir— sonra yirmi dörtten bir mal›n› yüzde
doksan dokuz ihtimal ile kazanc› musaddak bir hazine-i
ebediyeye vermemek, ne kadar hilâf-› ak›l ve hikmet ha-
reket etti¤ini, ne kadar ak›ldan uzak düfltü¤ünü kendini
âk›l zanneden adam anlamaz m›?

Hâlbuki, namazda ruhun, kalbin, akl›n büyük bir raha-
t› vard›r. Hem, cisme de o kadar a¤›r bir ifl de¤ildir.
Hem, namaz k›lan›n di¤er mübah dünyevî amelleri, gü-
zel bir niyet ile ibadet hükmünü al›r. Bu surette bütün
sermaye-i ömrünü ahirete mal edebilir. Fânî ömrünü bir
cihette ibka eder.

®

abdest: namaz ve sair ibadetler
öncesinde yap›lan temizlik.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem, öte dünya.
âk›l: ak›ll›.
amel: fiil, ifl, emek.
arfl: gö¤ün en üst tabakas›.
arzedilme: sunulma.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
berk: flimflek.
Cebrail: Dört büyük melekten,
vahiy indirmekle görevli olan›.
cihet: yön, taraf.
derece: seviye, mertebe.
dünyevî: dünyaya ait.
ehl-i takva: Allah’tan korkan,
emirlerine ba¤l› olan dindar kim-
seler.
fânî: geçici, sonu olan.
hadis: Peygamber Efendimizin
genel kural de¤erindeki söz ve
davran›fllar›.
hakikat: gerçek.
hayal gibi: çok sür’atli yol alan. 
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hayat-› ebediye: sonsuz hayat.
hazine-i ebediye: ebedî hazine;
Cennet.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hilâf-› ak›l: akla ters.
hükmünü alma: de¤erini alma.
ibadet: kulluk vazifesi.
ibka: bâkîlefltirme, sonsuzlaflt›r-
ma.
ihtimal: mümkün olma; olabilir-
lik.
iman: Resul-i Ekremin tebli¤ etti-
¤i inan›lmas› gerekli esaslar› ka-
bul etme.
iflaret: hat›rlatma, bildirme.
ifltirak: ortakl›k.
kâfi: yeterli.
katetmek: afl›p geçmek.
k›s›m: bölüm, kesim.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan› yüce
Kur’ân.
mal: dünyada sahip olunan fley-
ler; zaman.
mesafe: uzakl›k.
musaddak: tasdik ile do¤rulanan.
mübah: yeme, içme, yürüme gibi

günlük davran›fllar.
mütefavit: çeflitli.
namaz: ‹slâm›n befl emrinden
birisi.
nefis: kifliyi, her zaman kötü-
lü¤e götürmeye zorlayan
duygu; kendisi.

Rahîm: “sonsuz flefkat ve
merhamet sahibi, çok ba¤›fl-
lay›c› olan” anlam›nda Al-
lah’›n bir ismi.
Rahman: “sonsuz merhamet
ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran” anlam›nda Al-

lah’›n bir ismi.
sarf: harcama.
sermaye-i ömür: ömür ser-
mayesi.
surette: flekilde.
tedbir: idare, çekip çevirme.
zulmetmek: haks›zl›k etmek.

1. Bkz. Secde Suresi 5 ve Mearic Suresi 4. ayetler:

O, göklerden yere kadar her ifli yerli yerince tedbir ve idare eder. Sonra bütün ifller, sizin
gününüzle bin sene kadar uzun olan k›yamet gününde Ona arz edilir. (Secde Suresi: 5.)

Melekler ve Cebrail, elli bin sene uzunlu¤unda bir gün olan k›yamet gününde, Allah’›n em-
rini almak üzere Arfla yükselirler. (Mearic Suresi: 4.)
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NAMAZ k›lmak ve büyük günahlar› ifllememek ne de-

rece hakikî bir vazife-i insaniye ve ne kadar f›trî, müna-
sip bir netice-i hilkat-i befleriye oldu¤unu 2 görmek ister-
sen, flu temsilî hikâyeci¤e bak, dinle:

Seferberlikte, bir taburda, biri muallem, vazifeperver,
di¤eri acemi, nefisperver iki asker beraber bulunuyordu.
Vazifeperver nefer talime ve cihada dikkat eder, erzak ve
tay›nat›n› hiç düflünmezdi. Çünkü anlam›fl ki, onu besle-
mek ve cihazat›n› vermek, hasta olsa tedavi etmek, hat-
ta indelhace lokmay› a¤z›na koymaya kadar devletin va-
zifesidir. Ve onun as›l vazifesi, talim ve cihadd›r. Fakat,
baz› erzak ve cihazat ifllerinde ifller: Kazan kaynat›r, ka-
ravanay› y›kar, getirir.

Ona sorulsa: “Ne yap›yorsun?”

“Devletin angaryas›n› çekiyorum,” der. Demiyor:
“Nafakam için çal›fl›yorum.”

Di¤er flikemperver ve acemi nefer ise, talime ve har-
be dikkat etmezdi. “O devlet iflidir. Bana ne!” derdi. 
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karavana: askerlere yemek da-
¤›tmakta kullan›lan derince bak›r
kap.
muallem: e¤itim görmüfl, bilgili.
münasip: uygun, denk.
nafaka: yiyecek paras›, geçinmek
için gerekli olan fley.
namaz: ‹slâmiyetçe günün belirli
vakitlerinde yerine getirilen iba-
det, dua, befl vakit ibadet.
nefer: asker, er.
nefisperver: kendini be¤enen,
nefsini seven.
netice-i hilkat-i befleriye: insa-
n›n yarat›l›fl›n›n neticesi.
Rahman: tüm varl›klar›n r›z›klar›-
n› ve geçim flekillerini içine alan
rahmet sahibi Allah.
Rahîm: çok merhametli, esirge-
yen, koruyan Allah.
seferberlik: harbe haz›r bulun-
makl›k.
flikemperver: mideye düflkün.
tabur: bölüklerden teflekkül
eden bir askerî birlik.
takva: Allah korkusu; günahlar-
dan kaç›nma.
talim: ö¤retme, yetifltirme, e¤it-
me.
tay›nat: erzak, yiyecek, g›da, ta-
y›nlar.
tedavi: iyilefltirme.
temsilî: hakikati gösteren örnek,
akla yaklaflt›ran örnek, sembolik.
vazife: görev, yap›lmas› gereken-
ler, ifller.
vazife-i insaniye: insanl›k vazife-
si, insan olman›n gerektirdi¤i gö-
rev.
vazifeperver: vazife sever; çal›fl-
may› sever.

acemi: tecrübesiz; yabanc›;
yeni, müptedi.

angarya: karfl›l›ks›z, ücretsiz
olan ifl.

as›l: temel, kaide, esas.

cihad: Allah yolunda vatan ve
din için düflmanla savaflma.

cihazat: cihazlar, maddî ma-
nevî aletler, lüzumlu edevat.
erzak: r›z›klar, nimetler.
f›trî: do¤ufltan, yarat›l›fltan,
f›trata ait ve yarat›l›flla ilgili;
tabiîlik.
günah: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› davran›fl, dinî suç.

hakikî: gerçek.

harp: savafl.

hikâye: olmufl veya olmas›
mümkün olaylar› yaz›l› veya
sözlü olarak anlatma,

indelhace: ihtiyaca göre, ihti-
yaç duyuldu¤unda.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
fiüphesiz ki Allah takvaya sar›lanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.
(Nahl Suresi: 128.)

2. Bkz. Nisâ Suresi: 31; fiûra Suresi: 37; Necm Suresi: 32.

] Beflinci Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.



Daim nafakas›n› düflünüp, onun peflinde dolafl›r, taburu
terk eder, çarfl›ya gider, al›fl verifl ederdi.

Bir gün, muallem arkadafl› ona dedi:

“Birader, as›l vazifen talim ve muharebedir. Sen onun
için buraya getirilmiflsin. Padiflaha itimat et. O seni aç b›-
rakmaz. O, onun vazifesidir. Hem sen âciz ve fakirsin,
her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahede ve
seferberlik zaman›d›r. Hem sana, ‘Asidir’ der, ceza verir-
ler.

“Evet, iki vazife peflimizde görünüyor: Biri padiflah›n
vazifesidir, bazen biz onun angaryas›n› çekeriz ki, bizi
beslemektir; di¤eri bizim vazifemizdir, padiflah bize teshi-
lât ile yard›m eder ki, talim ve harptir.”

Acaba o serseri nefer, o mücahit mualleme kulak ver-
mezse, ne kadar tehlikede kal›r, anlars›n!

‹flte, ey tembel nefsim!

O dalgal› meydan-› harp, bu da¤da¤al› dünya hayat›-
d›r.

O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyet-i befleriye-
dir. Ve o tabur ise flu asr›n cemaat-i ‹slâmiyesidir.

O iki nefer ise, biri feraiz-i diniyesini bilen ve iflleyen
ve kebairi terk ve günahlar› ifllememek için nefis ve fley-
tanla mücahede eden müttakî Müslümand›r. Di¤eri, Rez-
zak-› Hakikî’yi ittiham etmek derecesinde derd-i maiflete 
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âciz: güçsüz, gücü yetmez olan;
beceriksiz, eli ermez; kabiliyetsiz.
angarya: karfl›l›ks›z, ücretsiz olan
ifl.
asi: isyan eden, isyankâr, karfl›
gelen.
as›l: esas, asl›, temeli, kaidesi.
as›r: yüzy›l.
birader: kardefl.
cemaat-i ‹slâmiye: Müslüman
topluluklar; ‹slâm toplumu.
cemiyet-i befleriye: toplum; in-
sanlar›n oluflturdu¤u topluluk ve-
ya kurumlar.
ceza: karfl›l›k.
da¤da¤al›: gürültülü, pat›rt›l›.
daim: devam eden, devaml›.
derd-i maiflet: geçim derdi ve
zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
derece: seviye, makam
fakir: muhtaç, ihtiyaç sahibi, düfl-
kün, yoksul, zavall›, bîçare.
feraiz-i diniye: dinin emretti¤i
farzlar.
günah: Allah’›n emirlerine ayk›r›
davran›fl, dini suç.
harp: savafl.
itimat: güvenme, emniyet etme,
bir fleye kalben güvenip dayan-
ma.
ittiham: suçlama; suçlu duruma
düflürme.
kebair: büyük günahlar.
meydan-› harp: harp meydan›,
savafl alan›.

muallem: e¤itim görmüfl, bil-
gili.
muharebe: savaflma, harp et-
me.
mücahede: cihad etme, çar-
p›flma, savafl.
mücahit: cihad eden, din için
çal›flan, din için düflmanla çar-
p›flan.
Müslüman: ‹slâm dininden
olan, mü’min, Müslim.
müttakî: kendisini Allah’›n
sevmedi¤i fena fleylerden ko-
ruyan; haramdan ve günah-

tan çekinen; takva sahibi, din-
dar.

nafaka: yiyecek paras›, ge-
çinmek için gerekli olan fley.

nefer: asker, er.

nefis: bedenin hissî istekleri;
can, kifli, öz varl›k; bir fleyin
zat› olan, kendisi.

Rezzak-› Hakikî: gerçek r›z›k
verici Allah.

seferberlik: harbe haz›r bu-
lunmakl›k.

serseri: bafl›bofl, ifli gücü ol-
may›p boflta dolaflan, haylaz,
derbeder, avare.
tabur: bölüklerden teflekkül
eden bir askerî birlik.
taksim: bölmek, paylaflt›r-
mak, k›s›mlara ay›rmak.
talim: ö¤retme, yetifltirme,
e¤itme.
terk: b›rakma, sal›verme,
vazgeçme.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
vazife: görev, yap›lmas› gere-
kenler, ifller.



dal›p, feraizi terk eden ve maiflet yolunda rast gelen gü-
nahlar› iflleyen fas›k-› hasirdir.

Ve o talim ve talimat ise, baflta namaz, ibadettir.

Ve o harp ise; nefis ve heva, cin ve ins fleytanlar›na
karfl› mücahede edip günahlardan ve ahlâk-› rezileden,
kalp ve ruhunu, helâket-i ebediyeden kurtarmakt›r.

Ve o iki vazife ise; birisi hayat› verip beslemektir, di¤e-
ri hayat› verene ve besleyene perestifl edip yalvarmakt›r,
Ona tevekkül edip emniyet etmektir.

Evet, en parlak bir mu’cize-i sanat-› Samedâniye ve
bir harika-i hikmet-i Rabbaniye olan hayat› kim vermifl,
yapm›fl ise; r›z›kla o hayat› besleyen ve idame eden de
odur. Ondan baflka olmaz! 1

Delil mi istersin? En zay›f, en aptal hayvan en iyi bes-
lenir —meyve kurtlar› ve bal›klar gibi. En âciz, en nazik
mahlûk, en iyi r›zk› o yer— çocuklar ve yavrular gibi.

Evet, vas›ta-i r›zk-› helâl, iktidar ve ihtiyar ile olmad›¤›-
n›, belki acz ve zaaf ile oldu¤unu anlamak için bal›klar ile
tilkileri, yavrular ile canavarlar›, a¤açlar ile hayvanlar›
muvazene etmek kâfidir. Demek, derd-i maiflet için na-
maz›n› terk eden, 2 o nefere benzer ki, talimi ve siperini
b›rak›p çarfl›da dilencilik eder. Fakat namaz›n› k›ld›ktan
sonra, Cenab-› Rezzak-› Kerîm’in matbaha-i rahmetin-
den tay›nat›n› aramak; baflkalara bâr olmamak için ken-
disi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir. O dahi bir ibadettir.
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fas›k-› hasir: zarar ve ziyanda
olan, bilerek günah iflleyen.
feraiz: farz k›l›nan ibadetler.
günah: Allah’›n emirlerine ayk›r›
davran›fl, dini suç.
harika-i hikmet-i Rabbaniye:
her fleyi terbiye eden Allah’›n ya-
ratt›¤› hikmet harikas›.
harp: savafl.
helâket-i ebediye: ebedî mahvo-
lufl, ebedî bitifl.
heva: istek, heves, nefsin arzusu.
ibadet: kulluk vazifesi.
idame: devam ettirme.
ihtiyar: irade, kendi iste¤iyle seç-
me ve hareket etme, isteme; ar-
zu etme.
iktidar: güç, kuvvet.
ins: insan.
kâfi: yeterli.
mahlûk: yarat›lm›fl, yoktan var
edilmifl olan.
maiflet: geçinme, geçinifl, yafla-
mak için gerekli olan fley.
matbaha-i rahmet: Allah’›n rah-
met mutfa¤›.
mertlik: çeviklik, yi¤itlik, zinde
haraketlilik.
mu’cize-i sanat-› Samedâniye:
hiçbir fleye muhtaç olmayan ve
her fley kendisine muhtaç olan
Allah’›n sanat›n›n mu’cizesi.
muvazene: ölçülülük, dengeli ol-
ma; tartma, ölçme; düflünme,
karfl›laflt›rma.
mücahede: cihad etme, çarp›fl-
ma, savafl.
namaz: Günün befl vaktinde yeri-
ne getirilen ve ‹slâm›n befl flart›n-
dan biri olan ibadet.
nazik: terbiyeli, zarif, ince, daya-
n›ks›z;
nefer: asker, er.
nefis: insan› daima kötülüklere
sevk eden duygu.
perestifl: afl›r› ba¤l›l›k, tapar dere-
cede sevme, mükemmel sevgi.
rastgelen: do¤ru gelen, düzgün
gelen.
r›z›k: Allah’›n herkese lütuf ve ih-
san etti¤i nimetler, yiyecekler.
siper: arkas›nda saklan›lan fley.
fleytan: her türlü kötülü¤ü yapan
ve teflvik eden kimse.
talim: ö¤retme, e¤itme.
talimat: talimler, e¤itimler.
tay›nat: erzaklar, yiyecekler.
terk: b›rakma, sal›verme, vazgeç-
me.
tevekkül: sebeplere sar›ld›ktan
sonra neticesini Allah’a b›rakma,
neticeye r›za gösterme.
vas›ta-i r›zk-› helâl: helâl r›z›k
kazanma arac›, sebebi.
vazife: görev, yap›lmas› gereken-
ler, ifller.
zaaf: zay›fl›k, iktidars›zl›k, kudret-
sizlik.

âciz: güçsüz, gücü yetmeyen.
acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
ahlâk-› rezile: kötü ahlâk.
bâr: yük, zahmet, eziyet, s›-
k›nt›.
bizzat: kendisi.

canavar: zararl› hayvan.

Cenab-› Rezzak-› Kerîm: s›-

n›rs›z ikram sahibi ve bütün

varl›klar›n r›zk›n› veren Allah.

cin: bir cins ateflten yarat›l-
m›fl olup dünyan›n insandan
sonra en mühim sakini.
delil: kan›t, belge.
derd-i maiflet: geçim derdi.
emniyet: güven.

1. Bu manalar için bkz. Bakara Suresi: 22, 60; En'am Suresi: 99, 141, 142, 151; A'raf suresi: 32,
160; Enfal Suresi: 26; Yunus Suresi: 31, 59, 93; Hûd Suresi: 6; ‹brahim Suresi: 32; Hicr Suresi:
20; Nahl Suresi: 72, 112, 114; ‹sra Suresi: 70; Ankebut Suresi: 17, 60, 62; Rum Suresi: 37, 40;
Sebe Suresi: 15, 24, 36; Yâsin Suresi: 47; Zümer Suresi: 52; Mü'min Suresi: 13, 64; Fuss›let Su-
resi: 10; fiûra Suresi: 12, 27; Zariyat Suresi: 22, 58; Cuma Suresi: 11; Talâk Suresi: 3; Mülk Su-
resi: 15, 21.

2. Bkz. Taha Suresi: 132; Zariyat Suresi: 57-58.



Hem, insan ibadet için halk olundu¤unu, f›trat› ve ci-
hazat-› maneviyesi gösteriyor. Zira, hayat-› dünyeviyesi-
ne lâz›m olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir ser-
çe kufluna yetiflmez. Fakat, hayat-› maneviye ve uhrevi-
yesine lâz›m olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihe-
tinde hayvanat›n sultan› ve kumandan› hükmündedir.

Demek ey nefsim! E¤er hayat-› dünyeviyeyi gaye-i
maksat yapsan ve ona daim çal›flsan, en edna bir serçe
kuflunun bir neferi hükmünde olursun. E¤er hayat-› uh-
reviyeyi gaye-i maksat yapsan ve flu hayat› dahi ona ve-
sile ve mezraa etsen ve ona göre çal›flsan, o vakit hay-
vanat›n büyük bir kumandan› hükmünde ve flu dünyada
Cenab-› Hakk›n nazl› ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve
muhterem bir misafiri olursun.

‹flte sana iki yol. ‹stedi¤ini intihap edebilirsin. Hidayet
ve tevfiki Erhamürrâhimîn’den iste.

®
abd: kul, köle, hizmetçi.
amel: fiil, ifl, emek.
Cenab-› Hak: Allah.
cihazat-› maneviye: manevî or-
ganlar; hisler ve duygular.
cihetinde: yönünde, yan›nda, ta-
raf›nda.
daim: devam eden, devaml›.
edna: en adî, en afla¤›.
Erhamürrâhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi.
f›trat: yarat›l›fl, huy, tabiat.
gaye-i maksat: as›l gaye, istekle-
rin amac›.
halk olunmak: yarat›lmak, var
edilmek.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hayat-› maneviye: manevî ha-
yat.
hayat-› uhreviye: ahiret hayat›.

38 | ‹MAN VE KÜFÜR MUVAZENELER‹BEfi‹NC‹ SÖZ

hayvanat: hayvanlar.
hidayet: do¤ru yol üzere ol-
mak; ‹slâmiyet.
hükmünde: de¤erinde.
ibadet: kulluk vazifesi.
iftikar: fakirli¤ini bilmek, al-
çak gönüllülük.
iktidar: güç, kuvvet.
intihap: seçme, tercih etme.
kumandan: komutan, askeri
birli¤in bafl›ndaki rütbeli kifli.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzum-
lu.
mezraa: ekilip mahsul al›nan

yer; tarla.
misafir: konuk, seyahatte
olan, yolculuk s›ras›nda biri-
nin evine konan.
muhterem: sayg›de¤er; k›y-
metli ve flerefli kimse.
mükerrem: kerîm olan, hür-
met ve tazim olunan.
nazl›: cilveli, naz yapan.
nefer: asker, er.
nefis: arzu ve istekler, meyil-
ler, bedenin hissî istekleri;
can, kifli, öz varl›k; bir fleyin
zat› olan, kendisi.

niyazdar: duac›, yalvaran,
muhtaç olan.
sultan: hükümdar.
takva: bütün günahlardan
kendini korumak; dinin yasak
etti¤i fleylerden kaç›nmak.
tazarru: yakar›fl, kendi kusur-
lar›n› bilip kibirden vazgeçip
tevazu ile Allah’a yalvarma.
tevfik: Allah’›n yard›m›, bafla-
r›l› k›lmas›.
vakit: zaman, an,
vesile: sebep, vas›ta, f›rsat,
bahane.



Alt›nc› Söz
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NEF‹S ve mal›n› Cenab-› Hakka satmak ve Ona abd
olmak ve asker olmak ne kadar kârl› bir ticaret, ne ka-
dar flerefli bir rütbe oldu¤unu anlamak istersen, flu tem-
silî hikâyeci¤i dinle:

Bir zaman, bir padiflah, raiyetinden iki adama, her bi-
risine emaneten birer çiftlik verir ki; içinde fabrika, ma-
kine, at, silâh gibi her fley var. Fakat f›rt›nal› bir muhare-
be zaman› oldu¤undan, hiçbir fley karar›nda kalmaz. Ya
mahvolur veya tebeddül eder, gider.

Padiflah, o iki nefere, kemal-i merhametinden bir ya-
ver-i ekremini gönderdi. Gayet merhametkâr bir ferman
ile onlara diyordu:

“Elinizde olan emanetimi bana sat›n›z. Tâ sizin için
muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmas›n. Hem, muha-
rebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade ede-
ce¤im. Hem, güya o emanet, mal›n›zd›r; pek büyük bir
fiyat size verece¤im. Hem, o makine ve fabrikadaki alet-
ler, benim nam›mla ve benim tezgâh›mda ifllettirilecek; 
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nefer: asker, er.
nefis: her zaman kötülü¤e mey-
lettiren duygu; kendisi.
padiflah: hükümdar, sultan.
raiyet: halk.
Rahman: tüm varl›klar›n r›z›klar›-
n› ve geçim flekillerini içine alan
rahmet sahibi Allah.
Rahîm: çok merhametli, esirge-
yen, koruyan Allah.
rütbe: derece, makam.
surette: flekilde, durumda.
flerefli: onurlu, övünülecek, üs-
tün.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
temsilî: hakikati gösteren ve akla
yaklaflt›ran örnek; sembolik.
tezgâh: ifl yeri; düzen.
ticaret: al›m sat›m sonucu elde
edilen kazanç.
yaver-i ekrem: en cömert, en
yak›n dost ve yard›mc› olan Hz.
Peygamber (a.s.m.).
zayi: kaybolmak, zarar.

abd: kul, köle.
alet: araç, makine.
beyhude: bofluna, faydas›z.
Cenab-› Hak: Allah.
emanet: birisine korumas›
için geçici olarak b›rak›lan
fley.
ferman: emir, tebli¤.
güya: sanki, âdeta

hikâye: olmufl veya olmas›
mümkün olaylar› yaz›l› veya
sözlü anlat›m.

iade etmek: geri vermek,
ödemek.

ifllettirilmek: çal›flt›r›lmak.

kemal-i merhamet: tam ve
kusursuz merhamet.

mahvolma: yok olma, harap
olma.
merhametkâr: merhamet
eden, ac›yan.
muhafaza: korumak.
muharebe: savafl, harp; sa-
vaflma, harp etme.
mü'min: iman eden, inanan.
nam: isim, ün, ad.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.

Allah, mü’minlerden canlar›n› ve mallar›n›, karfl›l›¤›nda onlara Cennet vermek suretiyle sa-
t›n alm›flt›r. (Tevbe Suresi: 111.)

] Alt›nc› Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.



hem fiyat›, hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün
o kâr› size verece¤im. Hem de, siz âciz ve fakirsiniz. O
koca ifllerin masarifat›n› tedarik edemezsiniz. Bütün ma-
sarifat› ve levaz›mat› ben deruhte ederim. Bütün varida-
t› ve menfaati size verece¤im. Hem de terhisat zaman›-
na kadar elinizde b›rakaca¤›m. ‹flte befl mertebe kâr için-
de kâr.

“E¤er bana satmazsan›z; zaten görüyorsunuz ki, hiç
kimse elindekini muhafaza edemiyor; herkes gibi eliniz-
den ç›kacak. Hem beyhude gidecek, hem o yüksek fiyat-
tan mahrum kalacaks›n›z. Hem o nazik k›ymettar aletler,
mizanlar, istimal edilecek flahane madenler ve ifller bul-
mad›¤›ndan, bütün bütün k›ymetten düflecekler. Hem
idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti bafl›n›za kalacak.
Hem, emanette h›yanet cezas›n› göreceksiniz. ‹flte befl
derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise,
bana asker olup, benim nam›mla tasarruf etmek demek-
tir. Adî bir esir ve bafl›bozu¤a bedel, âlî bir padiflah›n has,
serbest bir yaver-i askeri olursunuz.”

Onlar, flu iltifat› ve ferman› dinledikten sonra, o iki
adamdan akl› bafl›nda olan› dedi:

“Baflüstüne, ben maaliftihar satar›m. Hem, bin teflek-
kür ederim.”

Di¤eri ma¤rur, nefsi firavunlaflm›fl, hodbin, ayyafl; gü-
ya ebedî o çiftlikte kalacak gibi, dünya zelzele ve da¤da-
¤alar›ndan haberi yok. Dedi:

âciz: güçsüz, beceriksiz.
adî: basit, s›radan.
âlî: yüce, yüksek.
ayyafl: sarhofl.
bafl›bozuk: sorumsuz, düzensiz.
bedel: karfl›l›k, yerine.
beyhude: bofluna, faydas›z.
da¤da¤a: s›k›nt›; telâfl ve zorluk-
lar.
derece: mertebe, kademe, basa-
mak.
deruhte: yapma, yerine getirme.
ebedî: sonsuza kadar.
emanet: birisine korumas› için
verilen fley.
esir: tutsak, savaflta düflman eli-
ne düflen.
ferman: emir, buyruk.
firavunlaflmak: içlerinde ilâhl›k
dava edenlerin de bulundu¤u es-
ki M›s›r hükümdarlar›na benze-
mek.
güya: sanki, âdeta.

40 | ‹MAN VE KÜFÜR MUVAZENELER‹ALTINCI SÖZ

has: özel, hususî, mahsus.
hasaret: zarar, ziyan, kay›p.
h›yanet: güveni kötüye kul-
lanma.
hodbin: bencil, kibirli.
iltifat: ilgi, övgü.
istimal: kullanma.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: de¤erli, pahal›.
külfet: yük, zorluk.
levaz›mat: gerekli olan fley-
ler.
maaliftihar: severek, isteye-
rek.

maden: as›l, esas, kaynak.
ma¤rur: gururlu, kibirli.
mahrum kalmak: kaybet-
mek, ele geçmemek.
masarifat: harcamalar.
menfaat: fayda.
mertebe: kademe.
mertebe: mevki, makam.
mizan: terazi, ölçü.
muhafaza: korumak.
nam: isim, ün, ad.
nazik: ince, dayan›ks›z.
nefis: her zaman kötülü¤e
meylettiren duygu; kendisi.

padiflah: hükümdar, sultan.
serbest: hür, kendi bafl›na.
flahane: pek güzel, çok iyi.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
tedarik: sa¤lama, karfl›lama.
terhisat: serbest kalma, gö-
revi bitirme.
varidat: gelirler.
yaver-i asker: asker yard›m-
c›.
zahmet: s›k›nt›, eziyet.
zelzele: deprem, sars›nt›.



“Yok yok, padiflah kimdir? Ben mülkümü satmam,
keyfimi bozmam.”

Biraz zaman sonra, birinci adam öyle bir mertebeye
ç›kt› ki, herkes hâline g›pta ederdi. Padiflah›n lütfuna
mazhar olmufl, has saray›nda saadetle yafl›yor. Di¤eri öy-
le bir hale giriftar olmufl ki; herkes ona ac›yor, hem
“Müstahak!” diyor. Çünkü hatas›n›n neticesi olarak hem
saadeti ve mülkü gitmifl, hem ceza ve azap çekiyor.

‹flte, ey nefs-i pürheves! fiu misalin dürbünü ile haki-
katin yüzüne bak:

Amma, o padiflah ise, ezel ebed sultan› olan Rabbin,
Hâl›k’›nd›r.

Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise, senin
daire-i hayat›n içindeki mâmelekin ve o mâmelekin için-
deki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, ak›l
ve hayal gibi zahirî ve bât›nî hasselerindir.

Ve o yaver-i ekrem ise, Resul-i Kerîm’dir.

Ve o ferman-› ahkem ise, Kur’ân-› Hakîm’dir ki, bah-
sinde bulundu¤umuz ticaret-i azîmeyi flu ayetle ilân edi-
yor:

1 násæ`n÷r G oºo¡nd s¿nÉpH rºo¡ndGnƒrenGnh rºo¡°nùoØrfnG nÚ/æ p̀erDƒoŸrG nøpe …'ônà°rTG %G s¿ pG
Ve o dalgal› muharebe meydan› ise, flu f›rt›nal› dünya

yüzüdür ki; durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insan›n
akl›na flu fikri veriyor: “Madem her fley elimizden ç›-
kacak, fânî olup kaybolacak. Acaba bâkîye tebdil edip, 
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hayal: zihinde tasarlanan, düfl.
keyif: memnunluk, nefle.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lütuf: hoflluk, iyilik.
mâmelek: sahip olunan fley.
mazhar olmak: ulaflma, kavufl-
mak.
mertebe: mevki, makam.
misal: örnek.
mizan: terazi, ölçü.
muharebe: savafl, harp.
mü’min: Allah’a inanan.
mülk: mal.
müstahak: hak eden.
nefs-i pürheves: istek ve arzular-
la dolu nefis.
netice: sonuç.
Rab: besleyen, yetifltiren, terbiye
eden Allah.
Resul-i Kerîm: Peygamberimiz
Aleyhissalâtü Vesselâm.
saadet: mutluluk.
sultan: hükümdar, saltanat sahi-
bi.
suret: tarz, usul, yol.
tebdil: de¤ifltirme.
ticaret-i azîme: büyük ticaret.
yaver-i ekrem: Cenab-› Hakk›n
emrinde çal›flan, en makbul ve
cömert memuru.
zahirî: d›fla, maddî yüze ait.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
azap: ceza, eziyet.
bahis: konu.
bâkî: ebedî, daimî, ölmez,
sonsuz,
bât›nî: içe ait, içte olan.
cisim: beden.
daire-i hayat: hayat dairesi.

dürbün: uza¤› görmeye yara-
yan alet.

ebed: sonsuzluk.

ezel: geçmifl ve gelece¤i bir-
likte kapsama, zamanla s›n›rl›
olmama.

fânî: geçici, son bulan.

ferman-› ahkem: kuvvetli
emir.

g›pta etmek: imrenmek,
özenmek.

giriftar: tutulmufl, yakalan-
m›fl.

hakikat: gerçek.

Hâl›k: her fleyi yoktan yara-
tan Allah.

has: özel, hususî.

hasse: duygu.

1. Allah, mü’minlerden canlar›n› ve mallar›n›, karfl›l›¤›nda onlara Cennet vermek suretiyle sa-
t›n alm›flt›r. (Tevbe Suresi: 111.)



ibka etmek çaresi yok mu?” deyip düflünürken, birden
semavî seda-i Kur’ân iflitiliyor.

Der: “Evet, var. Hem, befl mertebe kârl› bir surette gü-
zel ve rahat bir çaresi var.”

Sual: Nedir?

Elcevap: Emaneti Sahib-i Hakikî’sine satmak. ‹flte o
sat›flta befl derece kâr içinde kâr var.

Birinci kâr: Fânî mal beka bulur. Çünkü Kayyum-i
Bâkî olan Zat-› Zülcelâl’e verilen ve Onun yolunda sarf
edilen flu ömr-i zail, bâkîye ink›lâp eder. Bâkî meyveler
verir. O vakit, ömür dakikalar›, âdeta tohumlar, çekirdek-
ler hükmünde, zahiren fena bulur, çürür. Fakat, âlem-i
bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Ve
âlem-i berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar.

‹kinci kâr: Cennet gibi bir fiyat veriliyor.

Üçüncü kâr: Her aza ve hasselerin k›ymeti, birden bi-
ne ç›kar. Meselâ, ak›l bir alettir. E¤er Cenab-› Hakka sat-
may›p, belki nefis hesab›na çal›flt›rsan, öyle mefl’um ve
müz’iç ve muacciz bir alet olur ki, geçmifl zaman›n âlâm-›
hazinânesini ve gelecek zaman›n ehval-i muhavvifânesi-
ni senin bu bîçare bafl›na yükletecek yümünsüz ve muz›r
bir alet derekesine iner. ‹flte bunun içindir ki, fas›k adam,
akl›n iz’aç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sar-
hofllu¤a veya e¤lenceye kaçar. E¤er Malik-i Hakikî’sine
sat›lsa ve Onun hesab›na çal›flt›rsan, ak›l öyle t›ls›ml› bir
anahtar olur ki, flu kâinatta olan nihayetsiz rahmet 

ehval-i muhavvifâne: ürperten
dehflet veren korkular.
âlâm-› hazinâne: hüzün verici,
üzüntü verici ac›lar, elemler.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi;
ahiret.
âlem-i berzah: ölenlerin, k›ya-
mete kadar bulunduklar› âlem.
bâkî: kal›c›, sonsuz, ölümsüz.
beka: devaml›l›k, sonsuzluk.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dereke: mertebe, seviye.
elcevap: cevap.
emanet: birisine korumas› için
verilen fley.
fânî: geçici.
fas›k: günahkâr, büyük günahlar›
iflleyen.
fenâ bulmak: son bulmak.
galiben: genellikle, ço¤unlukla.
hasse: duygu.
ibka: sonsuzlaflt›rma.
ink›lâp: dönüflme, de¤iflme.
iz’aç: rahats›z etme, bunaltma.
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kâinat: bütün varl›klar, dün-
ya.
Kayyum-i Bâkî: sonsuz ve
varl›¤›n›n devam› için hiçbir
fleye muhtaç olmay›p, her fle-
yi ayakta tutan Allah.
k›ymet: de¤er.
Malik-i Hakikî: her fleyin ger-
çek sahibi olan Allah.
mertebe: derece, katbekat.
mefl’um: kötü, u¤ursuz.
muacciz: s›k›c›, rahats›z edici,
b›kt›r›c›.
munis: cana yak›n, sevimli.

muz›r: ziyan veren, zararl›.
müz’iç: eza veren, s›k›nt›l›.
nefis: her zaman kötülü¤e
meylettiren duygu; kendi.
nihayetsiz: sonsuz.
ömr-i zail: geçici, yok olup gi-
den ömür.
rahmet: flefkat etme, esirge-
me.
saadet: mutluluk.
Sahib-i Hakikî: eflyan›n ger-
çek sahibi olan Allah.
sarf etmek: harcamak, kul-
lanmak.

seda-i Kur’ân: Kur’ân’›n sesi.
semavî: Cenab-› Hak taraf›n-
dan gönderilen, gökten gelen.
sual: soru.
suret: tarz, yol, usul.
taciz: rahats›zl›k verme, incit-
me.
t›ls›m: s›rl›, sihirli.
yümünsüz: bereketsiz, kuv-
vetsiz.
zahiren: görünüflte.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi zat, Allah.
ziyadar: ›fl›kl›.



hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sa-
hibini, saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürflid-i
Rabbanî derecesine ç›kar.

Meselâ, göz, bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere
ile seyreder. E¤er Cenab-› Hakka satmay›p, belki nefis
hesab›na çal›flt›rsan, geçici, devams›z baz› güzellikleri,
manzaralar› seyir ile flehvet ve heves-i nefsaniyeye bir
kavvat derekesinde bir hizmetkâr olur. E¤er gözü, gözün
Sâni-i Basîr’ine satsan ve Onun hesab›na ve izni daire-
sinde çal›flt›rsan, o zaman flu göz, flu kitab-› kebir-i kâina-
t›n bir mütalâac›s› ve flu âlemdeki mu’cizat-› sanat-› Rab-
baniyenin bir seyircisi ve flu küre-i arz bahçesindeki rah-
met çiçeklerinin mübarek bir ar›s› derecesine ç›kar.

Meselâ, dildeki kuvve-i zaikay› Fât›r-› Hakîm’ine sat-
mazsan, belki nefis hesab›na, mide nam›na çal›flt›rsan, o
vakit midenin tavlas›na ve fabrikas›na bir kap›c› dereke-
sine iner, sukut eder. E¤er Rezzak-› Kerîm’e satsan, o za-
man dildeki kuvve-i zaika, rahmet-i ‹lâhiye hazinelerinin
bir naz›r-› mahiri ve kudret-i Samedâniye matbahlar›n›n
bir müfettifl-i flakiri rütbesine ç›kar.

‹flte ey ak›l, dikkat et! Mefl’um bir alet nerede, kâinat
anahtar› nerede?

Ey göz, güzel bak! Adî bir kavvat nerede, kütüphane-i
‹lâhînin mütefennin bir naz›r› nerede?

Ve ey dil, iyi tat! Bir tavla kap›c›s› ve bir fabrika yasak-
ç›s› nerede, hazine-i hassa-i rahmet naz›r› nerede?
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mefl’um: kötü; u¤ursuz.
mu’cizat-› sanat-› Rabbaniye:
her fleyi terbiye ve idare eden Al-
lah’›n sanat mu’cizeleri.
mübarek: u¤urlu, hay›rl›.
müfettifl-i flakir: verilen nimetle-
re flükreden müfettifl.
müheyya etmek: haz›r hale ge-
tirmek.
mürflid-i Rabbanî: her fleyi terbi-
ye, sevk ve idare eden Allah’a yö-
nelten yol gösterici.
mütalâac›: bir fleyi etrafl›ca
inceleyen, düflünen ve okuyan.
mütefennin: fen bilgisi olan, fen-
lerden anlayan.
naz›r-› mahir: kabiliyetli nezaret-
çi, bak›c›.
naz›r: yard›mc›, yöneten.
nefis: kötülü¤ü isteyen, ona yön-
lendiren, iyilikten al›koyan güç.
rahmet: flefkat etme, esirgeme.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n rahme-
ti.
Rezzak-› Kerîm: ‹kram sahibi
olan r›z›k verici Cenab-› Hak.
rütbe: derece, makam.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk; Cennet hayat›.
Sâni-i Basîr: her fleyi hakk›yla gö-
ren ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
sukut: düflüfl, alçal›fl.
flehvet: cinsî istek, ifltiha.
tavla: at ah›r›.

adî: basit, normal.

âlem: dünya, cihan.

define: sakl› ve gömülü.
k›ymetli ve de¤erli fleyler.

derece: seviye, makam.

dereke: afla¤› mertebe, alt
derece, negatif seviye.

Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah.

hasse: duyu organ›.

hazine-i hassa-i rahmet: yal-
n›zca Allah’a ait olan rahmet
hazinesi.

heves-i nefsaniye: nefse ait
istekler.

hikmet: ilim; ‹lâhî gaye.

hizmetkâr: hizmetçi.

kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.

kavvat: kendisindeki bir
emaneti baflkas›na peflkefl
çeken, satan.

kitab-› kebir-i kâinat: büyük
bir kitap gibi manalar ve hik-
metler ifade eden kâinat.
kudret-i Samedâniye: hiçbir
fleye muhtaç olmayan ve her
fley kendisine muhtaç olan
Allah’›n gücü.
kuvve-i zaika: tat alma du-
yusu; dil.
küre-i arz: yerküre; dünya.
kütüphane-i ‹lâhî: Allah’›n
yaratt›¤› bütün varl›klar›n ta-
n›t›ld›¤› kütüphane, tabiat.
matbah: mutfak.



Ve daha bunlar gibi baflka aletleri ve azalar› k›yas et-
sen anlars›n ki, hakikaten mü’min Cennete lây›k ve kâ-
fir Cehenneme muvaf›k bir mahiyet kesb eder. Ve onla-
r›n her biri öyle bir k›ymet almalar›n›n sebebi, mü’min,
iman›yla Hâl›k’›n›n emanetini, Onun nam›na ve izni da-
iresinde istimal etmesidir. Ve kâfir, h›yanet edip nefs-i
emmare hesab›na çal›flt›rmas›d›r.

Dördüncü kâr: ‹nsan zay›ft›r, belâlar› çok; fakirdir, ih-
tiyac› pek ziyade; âcizdir, hayat yükü pek a¤›r. E¤er Ka-
dîr-i Zülcelâl’e dayan›p tevekkül etmezse ve itimat edip
teslim olmazsa, vicdan› daim azap içinde kal›r. Semere-
siz meflakkatler, elemler, teessüfler onu bo¤ar; ya sarhofl
veya canavar eder.

Beflinci kâr: Bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbi-
hat› ve o yüksek ücretleri en muhtaç oldu¤un bir zaman-
da Cennet yemiflleri suretinde sana verilece¤ine, ehl-i
zevk ve keflif ve ehl-i ihtisas ve müflahede, ittifak etmifl-
ler.

‹flte bu befl mertebe kârl› ticareti yapmazsan, flu kâr-
lardan mahrumiyetten baflka, befl derece hasaret içinde
hasarete düfleceksin.

Birinci hasaret: O kadar sevdi¤in mal ve evlât ve pe-
restifl etti¤in nefis ve heva ve meftun oldu¤un gençlik ve
hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden ç›kacaklar.
Fakat günahlar›n›, elemlerini sana b›rak›p boynuna yük-
letecekler.

âciz: güçsüz, gücü yetmez olan.
alet: vas›ta, uzuv.
aza: bedenin her bir uzvu.
azap: ceza, s›k›nt›.
belâ: musibet; s›k›nt›l› durum.
Cehennem: ahiretteki azap yeri.
ehl-i ihtisas ve müflahede: ilim-
lerde geliflmifl ve s›rlar› açmaya
gayret eden bilim adamlar›.
ehl-i zevk ve keflif: Allah’›n ince
s›rlar›n› ö¤renmeyi zevk edenler,
sevenler, velîler .
elem: ac›, keder, dert, kayg›,
üzüntü.
emanet: korunmas› için verilen
fley.
günah: kötülük, haram.
hakikaten: gerçekten.
Hâl›k: yoktan var eden yarat›c›
olan Allah.
hasaret: zarar, ziyan.
hayat: içinde yaflan›lan flartlar.
heva: istek, heves, nefsin arzusu.
h›yanet: güveni kötüye kullan-
mak, suiistimal etmek.
ibadet: kulluk vazifesi.
iman: Allah'a ve indirdiklerine
inanma.
istimal: kullanma.
itimat: güvenme, emniyet etme.
ittifak: fikir birli¤i.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.

kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
kesb: kazanma.
k›yas: benzetme, karfl›laflt›r-
ma, mukayese etme.
k›ymet: de¤er.
mahiyet: durum, flekil, esas.
mahrumiyet: yoksun kal-
mak, mahrum olmak.
meftun: âfl›k, tutkun,
mertebe: derece, makam.
meflakkat: s›k›nt›, zorluk.
muhtaç olmak: gerek duy-
mak.

muvaf›k: uygun olan, uyan.
mü’min: Allah’a inanan.
nam: isim, ün.
nefis: bedenî canl›l›k; yeme
içme gibi biyolojik ihtiyaçlara
duyulan istek.
nefs-i emmare: kötülü¤ü
teflvik eden nefis.
perestifl: afl›r› ba¤l›l›k.
semeresiz: neticesiz, sonuç-
suz.
suret: flekil.
teessüf: üzülme, piflmanl›k.

tesbihat: tesbihler; Allah'› bü-
tün eksik s›fatlardan uzak
tutmalar, onun flan›n› yücelt-
meler.

teslim: b›rakma, terk etme.

tevekkül: sebeplere sar›ld›k-
tan sonra neticesini Allah’a
b›rakma.

vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen manevî
his.

zayi: elden ç›kan, kay›p olma.

ziyade: fazla, çok.
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‹kinci hasaret: Emanette h›yanet cezas›n› çekecek-
sin. Çünkü, en k›ymettar aletleri en k›ymetsiz fleylerde
sarf edip nefsine zulmettin.

Üçüncü hasaret: Bütün o k›ymettar cihazat-› insani-
yeyi hayvanl›ktan çok afla¤› bir derekeye düflürüp, hik-
met-i ‹lâhiyeye iftira ve zulmettin.

Dördüncü hasaret: Acz ve fakr›n ile beraber, o pek
a¤›r hayat yükünü zay›f beline yükleyip, zeval ve firak sil-
lesi alt›nda daim vaveylâ edeceksin.

Beflinci hasaret: Hayat-› ebediye esasat›n› ve saadet-i
uhreviye levaz›mat›n› tedarik etmek için verilen ak›l,
kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i Rahmaniyeyi Cehen-
nem kap›lar›n› sana açacak çirkin bir surete çevirmektir.

fiimdi satmaya bakaca¤›z. Acaba, o kadar a¤›r bir fley
midir ki, çoklar› satmaktan kaç›yorlar? Yok! Kat’a ve as-
la! Hiç öyle a¤›rl›¤› yoktur. Zira, helâl dairesi genifltir,
keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Fe-
raiz-i ‹lâhiye ise hafiftir, azd›r. Allah’a abd ve asker olmak
öyle lezzetli bir flereftir ki, tarif edilmez. Vazife ise, yaln›z
bir asker gibi, Allah nam›na ifllemeli, bafllamal›. Ve Allah
hesab›yla vermeli ve almal›. Ve izni ve kanunu dairesin-
de hareket etmeli, sükûnet bulmal›. Kusur etse isti¤far
etmeli: “Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul ka-
bul et. Emanetini kabzetmek zaman›na kadar bizi ema-
nette emin k›l. Âmin!” demeli ve Ona yalvarmal›.

* * *

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 45 ALTINCI SÖZ

isti¤far: Cenab-› Allah’tan kusur-
lar›n affedilmesini, günahlar›n ba-
¤›fllanmas›n› isteme.
kabzetmek: almak, tutmak.
kâfi: yeterli.
kat’a: asla, kesinlikle.
keyif: hofllanma, memnunluk.
k›ymettar: de¤erli, pahal›, k›y-
metli.
kusur: hata, yanl›fl.
levaz›mat: gerekli olan fleyler.
nefis: kendi, flah›s.
saadet-i uhreviye: ahiret saade-
ti, huzuru.
sarf: harcama.
sille: tokat.
suret: flekil.
sükûnet: rahat, huzur, dinginlik.
tedarik: haz›rlama, sa¤lama, kar-
fl›lama.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vazife: görev.
yümün: kuvvetli u¤ur, bereket.
zeval: sona erme, yok olma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

abd: kul, yarat›c›s›na ibadet
eden.

acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.

alet: vas›ta, araç, makine.

âmin: “Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” manas›nda du-
adan sonra söylenir.

asla: hiç bir zaman; kesinlikle.

cihazat-› insaniye: insandaki
maddî ve manevî organlar.

daim: devaml›.

dereke: alt derece, düflük
seviye.

emanet: birisine korumas›
için verilen fley
emin: emniyette, koruma al-
t›nda.
esasat: esaslar, temeller;
prensipler.
fakr: ihtiyaç, yoksulluk.
feraiz-i ‹lâhiye: Allah’›n emir-
leri.
firak: ayr›l›k, ayr›lma.
hafif: a¤›r olmayan.
haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifl ve fleyler.
hasaret: zarar, ziyan, kay›p.

hayat-› ebediye: sonsuz ha-
yat.

hediye-i Rahmaniye: sonsuz
merhamet ve flefkat sahibi
olan Allah’›n verdi¤i nimetler.

helâl dairesi: ‹slâmiyetçe ya-
saklanmayan her fley.

hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n her
fleyi bir sebebe ba¤lamas›.

h›yanet: hainlik, vefas›zl›k.

iftira: yalan yere birisini suçlu
göstermek, birisine suç at-
mak.



Yedinci Söz
fiU KÂ‹NATIN t›ls›m-› mu¤lâk›n› açan,

1 pôpN'’rG pΩrƒn«rdÉpHnh $ÉpH oâræne'G ruh-i befler için saadet kap›s›n›

fetheden, ne kadar k›ymettar iki t›ls›m-› müflkülküfla ol-
du¤unu; ve sab›r ile Hâl›k’›na tevekkül ve iltica ve flükür
ile Rezzak’›ndan sual ve dua, ne kadar nafi ve tiryak gi-
bi iki ilâç oldu¤unu; ve Kur’ân’› dinlemek, hükmüne in-
k›yat etmek, namaz› k›lmak, kebairi terk etmek ebedülâ-
bâd yolculu¤unda ne kadar mühim, de¤erli, revnaktar bir
bilet, bir zâd-› ahiret, bir nur-i kabir oldu¤unu anlamak is-
tersen, flu temsilî hikâyeci¤e bak, dinle:

Bir zaman, bir asker, meydan-› harp ve imtihanda, kâr
ve zarar deveran›nda pek müthifl bir vaziyete düfler. fiöy-
le ki:

Sa¤ ve sol iki taraf›ndan dehfletli derin iki yara ile ya-
ral› ve arkas›nda cesim bir aslan ona sald›rmak için bek-
liyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dara¤ac› dikilmifl.
Bütün sevdiklerini as›p mahvediyor. Onu da bekliyor.
Hem, bu hâli ile beraber, uzun bir yolculu¤u var, nefye-
diliyor.

O bîçare, flu dehflet içinde me’yusâne düflünürken,
sa¤ cihetinde H›z›r gibi bir hay›rhah, nuranî bir zat pey-
da olur, ona der:

bîçare: çaresiz.
cesim: büyük, iri, kocaman.
cihet: yön, taraf.
dara¤ac›: idam iflinin yap›ld›¤›
sehpa.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedülâbâd: ahiret, ebedî hayat.
fetih: elde etme, kazanma, açma.
Hâl›k: yarat›c›
hay›rhah: iyilik isteyen.
H›z›r: Hz. H›z›r.
iltica: s›¤›nma.
imtihan: s›nav.
ink›yat: boyun e¤mek, itaat et-
mek.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
her fley.
kebair: büyük günahlar.
k›ymettar: de¤erli, pahal›.
mahvetmek: yok etmek, silmek.
meydan-› harp: savafl alan›.
me’yusâne: ümitsizce, üzülerek.
mühim: önemli.
müthifl: dehflet veren,
nafi: menfaatli, faydal›, flifal›.
namaz: belli vakitlerde yap›lan
ibadet.
nefiy: sürgün etme.
nuranî: nurlu.
nur-i kabir: kabir nuru, ›fl›¤›.
peyda: meydana ç›kmak.
revnaktar: göz al›c› bir parlakl›k
ve güzellikte.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren Allah.
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] Yedinci Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.

ruh-i befler: insan ruhu.
saadet: mutluluk.
sab›r: dayanma, katlanma.
sual: isteme, sorma.
sual ve dua: arzu ve istek.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme.

temsil: örnek, benzetme.
tevekkül: sebeplere sar›ld›k-
tan sonra neticesini Allah’a
b›rakma.
t›ls›m-› mu¤lâk: bu âlemin
gizli ve s›r perdesi ile kapl›
yönleri.

t›ls›m-› müflkülküfla: zor aç›-
labilen t›ls›m; zor çözülen flif-
re.
tiryak: ilâç, panzehir.
vaziyet: durum.
zâd-› ahiret: ahiret az›¤›.
zat: kifli.

1. Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine ve ahiret gününe iman ettim.



“Me’yus olma! Sana iki t›ls›m verip ö¤retece¤im. Gü-
zelce istimal etsen, o aslan sana musahhar bir at olur.
Hem, o dara¤ac› sana keyif ve tenezzüh için hofl bir sa-
l›nca¤a döner. Hem, sana iki ilâç verece¤im. Güzelce is-
timal etsen, o iki müteaffin yaralar›n, iki güzel kokulu
gül-i Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm denilen lâtif çi-
çe¤e ink›lâp ederler. Hem, sana bir bilet verece¤im.
Onunla, uçar gibi, bir senelik bir yolu bir günde kesersin.
‹flte, e¤er inanm›yorsan, bir parça tecrübe et; tâ do¤ru
oldu¤unu anlayas›n.”

Hakikaten bir parça tecrübe etti. Do¤ru oldu¤unu tas-
dik etti.

Evet, ben, yani flu bîçare Said dahi bunu tasdik ede-
rim. Çünkü, biraz tecrübe ettim, pek do¤ru gördüm.

Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden fleytan
gibi dessas, ayyafl, aldat›c› bir adam çok ziynetler, süslü
suretler, fanteziyeler, müskirler beraber oldu¤u hâlde gel-
di. Karfl›s›nda durdu. Ona dedi:

“Hey arkadafl! Gel, gel. Beraber iflret edip keyfedelim.
fiu güzel k›z suretlerine bakal›m. fiu hofl flark›lar› dinleye-
lim. fiu tatl› yemekleri yiyelim. Hâ, hâ, nedir a¤z›nda giz-
li okuyorsun?”

“Bir t›ls›m.”

“B›rak flu anlafl›lmaz ifli. Haz›r keyfimizi bozmayal›m.
Hâ, flu ellerindeki nedir?”

“Bir ilâç.”
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ayyafl: sarhofl.
bîçare: çaresiz.
cihet: yön, taraf
dara¤ac›: idama mahkûm
olanlar›n as›ld›klar› sehpa.
dessas: aldat›c›, sahtekâr.
fantezi: kaide d›fl› istekler, ar-
zular.
gül-i Muhammedî: k›rm›z›
renkli bir gül çeflidi.
hakikaten: gerçekten

ink›lâp: dönüflme.
istimal: kullanma.
iflret: içki içmek.
kesmek: yol almak, bitirmek.
keyif: nefle; rahatl›k; hofllan-
ma, memnunluk.
lâtif: güzel, hofl.
me’yus olmak: ümitsizli¤e
düflmek; üzülmek.
musahhar: emir alt›nda olan,
itaatkâr,

müskir: sarhofl edici içki.

müteaffin: kokuflmufl.

suret: resim, flekil,

tasdik: onaylama.

tecrübe: deneme.

tenezzüh: gezinti,

t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli flifre.

ziynet: süs.



“At flunu. Sa¤lams›n. Neyin var? Alk›fl zaman›d›r. Hâ,
flu befl niflanl› kâ¤›t nedir?”

“Bir bilet. Bir tay›nat senedi.”

“Y›rt bunlar›. fiu güzel bahar mevsiminde yolculuk bi-
zim nemize lâz›m” der. Her bir desise ile onu iknaa çal›-
fl›r. Hatta o bîçare ona biraz meyleder.

Evet, insan aldan›r. Ben de öyle bir dessasa aldand›m.

Birden sa¤ cihetinden, ra’d gibi bir ses gelir. Der:

“Sak›n aldanma! Ve o dessasa de ki: ‘E¤er arkamdaki
aslan› öldürüp, önümdeki dara¤ac›n› kald›r›p, sa¤ ve so-
lumdaki yaralar› defedip peflimdeki yolculu¤u menede-
cek bir çare sende varsa, bulursan; haydi yap, göster,
görelim. Sonra de, “Gel keyfedelim.” Yoksa sus, hey
sersem!’ Tâ, H›z›r gibi bu zat-› semavî, dedi¤ini desin.”

‹flte ey gençli¤inde gülmüfl, flimdi güldü¤üne a¤layan
nefsim! Bil:

O bîçare asker ise, sensin ve insand›r.

Ve o aslan ise eceldir.

Ve o dara¤ac› ise, ölüm ve zeval ve firakt›r ki; gece
gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur.

Ve o iki yara ise; birisi, müz’iç ve hadsiz bir acz-i be-
flerî, di¤eri elîm, nihayetsiz bir fakr-› insanîdir.

Ve o nefiy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-›
maderden, sabavetten, ihtiyarl›ktan, dünyadan, kabir-
den, berzahtan, haflirden, S›rattan geçer bir uzun sefer-i
imtihand›r.

acz-i beflerî: insanl›¤a ait güçsüz-
lük, zaaf.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
alk›fl zaman›: nefle, sevinç, e¤len-
ce zaman›.
berzah: ölümden sonra, k›yame-
te kadar yaflanacak âlem,
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön, taraf;
çare: ç›k›fl yolu, tedbir.
dara¤ac›: idama mahkûm olanla-
r›n as›ld›klar› sehpa.
defetme: uzaklaflt›rma, itme,
kovma.
desise: hile, oyun.
dessas: aldat›c›, kand›r›c›.
ecel: ölüm.
elîm: ac› veren, üzüntü veren.
fakr-› insanî: insan›n yap›s›nda
ve yarat›l›fl›nda olan yoksulluk.
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firak: ayr›l›k, ayr›lma.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
haflir: insanlar›n öldükten
sonra tekrar diriltilip bir yerde
toplanmalar›.
H›z›r: Hz. H›z›r.
ikna: inand›rmak.
kabir: mezar.
menetmek: bafl›ndan sav-
mak, engellemek.
meyil: yönelme, e¤ilim.

müz’iç: rahats›z eden, s›k›nt›
veren.
nefis: kendi.
nefiy: sürgün.
niflanl›: iflaretli.
ra’d: gök gürültüsü.
rahm-› mader: ana rahmi.
sabavet: çocukluk.
sefer-i imtihan: imtihan yol-
culu¤u.
senet: evrak, vesika.

sersem: dengesiz, ölçüsüz.

s›rat: Cennete gidebilmek
için herkesin üzerinden geç-
mek zorunda oldu¤u ve Ce-
hennem üzerine kurulmufl
olan köprü.

tay›nat: erzak, yiyecek.

zat-› semavî: yüce zat, yük-
sek zat.

zeval: sona erme, yok olma.



Ve o iki t›ls›m ise, Cenab-› Hakka iman ve ahirete
imand›r. Evet, flu kudsî t›ls›m ile ölüm, insan-› mü’mini
zindan-› dünyadan bostan-› cinana, huzur-i Rahman’a
götüren bir musahhar at ve Burak suretini al›r. Onun
içindir ki, ölümün hakikatini gören kâmil insanlar, ölümü
sevmifller. Daha ölüm gelmeden ölmek istemifller. 1

Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dara¤ac› olan
mürur-i zaman, o iman t›ls›m› ile, Sâni-i Zülcelâl’in taze
taze, renk renk, çeflit çeflit mu’cizat-› nakfl›n›, havarik-›
kudretini, tecelliyat-› rahmetini, kemal-i lezzetle seyir ve
temaflaya vas›ta suretini al›r. Evet, güneflin nurundaki
renkleri gösteren âyinelerin tebeddül edip tazelenmesi
ve sinema perdelerinin de¤iflmesi daha hofl, daha güzel
manzaralar teflkil eder.

Ve o iki ilâç ise, biri sab›r ile tevekküldür. Hâl›k’›n›n
kudretine istinat, hikmetine itimatt›r. Öyle mi? Evet,

emr-i 
2 o¿ƒoµn«na røoc ’e malik bir Sultan-› Cihan’a acz tezke-

resiyle istinat eden bir adam›n ne pervas› olabilir? Zira,

en müthifl bir musibet karfl›s›nda, 
3 n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉ`sfpGnh ! ÉsfpG

deyip, itminan-› kalp ile Rabb-i Rahîm’ine itimat eder.

Evet, arif-i billâh, aczden, mehafetullahtan telezzüz
eder. Evet, havfta lezzet vard›r. E¤er bir yafl›ndaki bir ço-
cu¤un akl› bulunsa ve ondan sual edilse: “En leziz ve en
tatl› hâletin nedir?” Belki diyecek: “Aczimi, zaaf›m› anla-
y›p, validemin tatl› tokad›ndan korkarak, yine validemin
flefkatli sinesine s›¤›nd›¤›m hâlettir.”
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hâlet: durum, hâl, vaziyet.
Hâl›k: yoktan var eden yarat›c›
olan Allah.
havarik-› kudret: Allah’›n kudre-
tinin ola¤anüstü eserleri.
havf: korku, korkma.
hikmet: ilim; iyilik.
huzur-i Rahman: Rahman’›n hu-
zuru.
iman: inanç.
insan-› mü’min: inançl› insan.
istinat: dayanma, güvenme.
itimat: güvenme, emniyet etme.
itminan-› kalp: kalben emin olufl.
kâmil: olgun, kemal sahibi.
kemal-i lezzet: tam lezzet.
kudret: güç, takat.
kudsî: mukaddes, yüce, temiz.
leziz: tatl›, zevkli, lezzetli.
lezzet: tat, zevk.
malik: sahip olan.
mehafetullah: Allah korkusu.
memat: ölüm.
mu’cizat-› nak›fl: süslemedeki
mu’cizeler.
musahhar: emre verilmifl, uysal,
musibet: belâ, felâket.
mürur-i zaman: zaman afl›m›.
müthifl: dehflet veren, korkutan.
perva: korku.
Rabb-i Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi ve her fleyi terbi-
ye eden Allah.
sab›r: dayanma, katlanma.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
seyir: ibret için bakma; gezip gör-
me.
sine: gö¤üs.
sual etmek: sormak.
Sultan-› Cihan: cihan›n sultan›
olan Allah.
suretini: fleklini, durumunu.
flefkat: safî sevgi besleme.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tecelliyat-› rahmet: rahmet te-
cellileri, görüntüleri.
telezzüz: tat ve zevk almak.
temafla: hofllanarak bakmak,
seyretmek.
teflkil etme: meydana getirme,
oluflturma.
tevekkül: sebeplere sar›ld›ktan
sonra neticesini Allah’a b›rakma.
tezkere: belge.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r
valide: anne.
vas›ta: neden, sebep.
vefat: ölüm.
zaaf: iktidars›zl›k, kudretsizlik. za-
y›fl›k.
zeval: sona erme, yok olma.
zindan-› dünya: dünyan›n ehl-i
iman için Cennete nispeten zin-
dan hükmündeki hayat›.
zira: çünkü.

acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
ahiret: k›yametten sonra
kurulacak ebedî âlem.
arif-i billâh: Allah'› tan›yan,
bilen kimse.
bostan-› cinan: Cennet bah-

çeleri.

Burak: Cennete mahsus bir
binek,

dara¤ac›: idama mahkûm
olanlar›n as›ld›klar› sehpa.

emr-i o¿ƒoµn«na røoc: verildi¤i anda

mutlaka yerine getirilen “Ol!”
emri; Allah’›n gücü, kudreti.
firak: ayr›l›k.
hakikat: gerçek.

1. Bkz. Yusuf Suresi: 101.
2. “Ol!” der, oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)
3. Biz Allah’›n kullar›y›z; sonunda yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 156.)



Hâlbuki bütün validelerin flefkatleri, ancak bir lem’a-i
tecelli-i rahmettir. 1 Onun içindir ki, kâmil insanlar aczde
ve havfullahta öyle bir lezzet bulmufllar ki, kendi havl ve
kuvvetlerinden fliddetle teberri edip, Allah’a acz ile s›¤›n-
m›fllar. Aczi ve havf› kendilerine flefaatçi yapm›fllar.

Di¤er ilâç ise, flükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rez-
zak-› Rahîm’in rahmetine itimatt›r. Öyle mi? Evet, bütün
yeryüzünü bir sofra-i nimet eden ve bahar mevsimini bir
çiçek destesi yapan ve o sofran›n yan›na koyan ve üstü-
ne serpen bir Cevâd-› Kerîm’in misafirine, fakr ve ihti-
yaç nas›l elîm ve a¤›r olabilir? Belki fakr ve ihtiyac›, hofl
bir ifltiha suretini al›r. ‹fltiha gibi, fakr›n tezyidine çal›fl›r.
Onun içindir ki, kâmil insanlar, fakr ile fahretmifller. Sa-
k›n yanl›fl anlama, Allah’a karfl› fakr›n› hissedip, yalvar-
mak demektir. Yoksa, fakr›n› halka gösterip, dilencilik
vaziyetini almak demek de¤ildir.

Ve o bilet, senet ise, baflta namaz olarak, eda-i feraiz
ve terk-i kebairdir. Öyle mi? Evet, bütün ehl-i ihtisas ve
müflahedenin ve bütün ehl-i zevk ve keflfin ittifak›yla, o
uzun ve karanl›kl› ebedülâbâd yolunda zâd ve zahire, ›fl›k
ve burak ancak Kur’ân’›n evamirini imtisal ve nevahisin-
den içtinap ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat
ve hikmet o yolda befl para etmez. Onlar›n ›fl›klar› kab-
rin kap›s›na kadard›r. 2

‹flte ey tembel nefsim! Befl vakit namaz› k›lmak, yedi
kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neti-
cesi ve meyvesi ve faydas› ne kadar çok, mühim ve
büyük oldu¤unu akl›n varsa, bozulmam›fl ise anlars›n.

acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
burak: Cennete mahsus bir bi-
nek.
Cevâd-› Kerîm: sonsuz ikram ve
iyilik sahibi olan Allah.
deste: ba¤, demet.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedülâbâd: ahiret, ebedî hayat.
eda-i feraiz: farzlar›n yerine geti-
rilmesi.
ehl-i ihtisas ve müflahede: gö-
ren ve bilen uzman kifliler, bilgin-
ler.
ehl-i zevk ve keflif: mana âlemi
ile ilgili gönül insanlar›, velîler.
elîm: çok ac›kl›, üzüntü veren.
evamir: emirler, kanunlar.
fahretmek: övünmek, büyüklük
taslamak.
fakr: ihtiyaç, yoksulluk.
felsefe: bir fleyin teorik yönü.
fen: ispata dayanan ilimler; tec-
rübî ilimler.
havf: korku, korkma.
havfullah: Allah korkusu.
havl: güç.
hikmet: felsefe, ilim.
içtinap: sak›nma, kaç›nma.
imtisal: uyma, sar›lma.
inanç: bir fikre ba¤lanma.
ifltiha: meyil, haz, arzu.
itimat: güvenme.
ittifak: birleflme.
kabir: mezar.
kâmil: olgun, kemal sahibi.
kanaat: aç gözlü olmay›p h›rs
göstermemek.
kebair: büyük günahlar.
lem’a-i tecelli-i rahmet: Cenab-›
Hakk›n rahmetinin tecellisinin bir
par›lt›s›.
mühim: önemli.
nefis: kötülü¤e meylettiren duy-
gu; kendisi.
nevahi: yasaklar.
rahmet: flefkat etme, esirgeme.
Rezzak-› Rahîm: merhametiyle
r›z›k veren Allah.
senet: sahiplik belgesi.
sofra-i nimet: nimet sofras›.
flefaatçi: af için sebep ve vesile
olmas› ümit edilen.
flefkat: ac›ma ve yard›m duygu-
lar›yla dolu karfl›l›ks›z sevgi.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme.
talep: istek.

teberri: ar›nma, uzaklaflma.
terk-i kebair: büyük günah-
lar› ifllemekten kaç›nma.

tezyit: artt›rma, ço¤altma.
vakit: zaman; kere, defa.
valide: anne.

vaziyet: durum.
zâd: az›k, g›da.
zahire: g›da malzemeleri.

1. Bkz. Buharî, Edep: 19; Müslim, Tevbe: 17, 20, 21; Tirmizî, Daavat: 99; ‹bni Mâce, Züht: 35;
Darimî, Rikak: 69; Müsned, 2:334, 434, 484, 526, 3: 55, 4:312, 5:439.

2. Buharî, Rikak: 42; Müslim, Züht: 5; Neseî, Cenaiz: 52; Müsned, 3:110.
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Ve f›sk ve sefahate seni teflvik eden fleytana ve o ada-
ma dersin:

“E¤er ölümü öldürüp, zevali dünyadan izale etmek ve
aczi ve fakr› beflerden kald›r›p kabir kap›s›n› kapamak
çaresi varsa, söyle; dinleyelim. Yoksa sus! Kâinat mes-
cid-i kebirinde, Kur’ân, kâinat› okuyor. Onu dinleyelim.
O nur ile nurlanal›m. Hidayetiyle amel edelim. Ve onu
vird-i zeban edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak
olup, Hak’tan gelip, Hak diyen ve hakikati gösteren ve
nuranî hikmeti neflreden odur.”

n∂r«ndpG pQÉn≤pàrap’rÉpH ÉnæpærZG -nG @ p¿nGrôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒoæpH ÉnænHƒo∏ob rQuƒnf -nG
BÉnærÄnénàrdGnh ÉnæpJsƒobnh ÉnæpdrƒnM røpe n∂r«ndpG Éǹ frCGsônÑnJ n∂rænY pABÉnær¨pà°rSp’rÉpH Énfrôp≤rØoJ n’nh
'‹pG BÉnær∏pµnJ n’nh n∂r«n∏nY nÚ/∏ucnƒnàoŸrG nøpe Énær∏n©rLÉna n∂pJsƒobnh n∂pdrƒnM '‹pG
päÉnæperDƒoŸrGnh nÚ/æperDƒoŸrG pºnMrQGnh ÉnærªnMrQGnh n∂p°†rØpëpH Énær¶nØrMGnh Énæp°ùoØrfnG
n∂p∏«/∏nNnh n∂u«pØn°Unh n∂u«pÑnfnh n∑pórÑnY mósªnfio Énfpóu«°nS '¤nY rºu∏n°Snh uπn°Unh
n∂pànjGnópg p¢ùrªn°Tnh n∂pànjÉnæpY pør«nYnh n∂p©ræ°oU p∂«/∏nenh n∂pµr∏oe p∫ÉnªnLnh
n∂pJGnOƒoLrƒne p±nôn°Tnh n∂p≤r∏nN pQƒofnh n∂pànªrMnQ p∫Énãpenh n∂pàséoM p¿Én°ùpdnh
n∂pJÉnæpFBÉ`nc pºp°ùr∏pW p∞p°TÉncnh n∂pJÉnbƒo∏rîne pInôrã`nc ≈/a n∂pJnórMnh pêGnôp°Snh
n∂pFBÉnªr°SnG pRƒoæ`oc p±uôn©oenh n∂pJÉs«p°Vrône p≠u∏nÑoenh n∂pàs«pHƒoHoQ pánæn£r∏n°S p∫s’nOnh
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acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
amel: fiil, ifl.
befler: insan.
fakr: fakirlik, yoksulluk.
f›sk: günah.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
hidayet: istikametli ve do¤ru

yol; ‹slâmiyet.
hikmet: ‹lâhî gaye.
izale: ortadan kald›rma, yok
etme.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var
olan her fley.
mescid-i kebir: büyük mes-
cit, âlem mescidi.

neflretme: yayma.
sefahat: yasak fleylere düfl-
künlük, israf.
teflvik: flevklendirmek, cesa-
ret vermek.
vird-i zeban: dilden düflme-
yen dua, zikir.
zeval: kaybolma, yok olma.



pQGnónenh n∂pàs«pHƒoHoQ p∫ÉnªnL pI'Grôpenh n∂pJÉnj'G p¿ÉnªoLrônJnh n∑pOÉnÑpY pºu∏`n©oenh
kánªrMnQ o¬nàr∏n°SrQnG i=/òsdG n∂pdƒo°SnQnh n∂pÑ«/ÑnMnh n∑pOÉn¡r°TpGnh n∑pOƒo¡o°T
nÚu«pÑsædG nøpe /¬pfGnƒrNpG ='¤nYnh nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh nÚ/`nŸÉn©r∏pd

'¤nYnh nÚ/Hsôn≤oŸrG n∂pà`nµpÄ='∏ne '¤nYnh nÚ/∏n°SrôoŸrGnh
1 nÚ/e'G @ nÚ/``p◊És°üdG n∑pOÉnÑpY

®

Âl: Peygamber Efendimizin aile
efrad› ve soyundan gelenler.
âlem: dünya, kâinat.
Ashap: Peygamberimizin devrin-
de yaflayan Müslümanlar.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi
dellâl: ilân edici.
habip: sevgili.
havl: güç.
hidayet: Allah’a giden yol; ‹slâmi-
yet.
hoflnut: memnun, raz›.
hüccet: varl›k delili.
inayet: yard›m, lütuf.
iflhat: delil göstermek, flahit gös-
termek,
keflflaf: keflfeden, açan.
lisan: dil, anlatma flekli.
mahlûkat: yarat›klar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl olan
varl›klar.
medar: sebep, vas›ta.
melâike-i mukarrebîn: Allah’a
en yak›n melekler.
melik: sahip.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
mevcudat: varl›klar.
muallim: ö¤retmen, ilim ö¤reten.
müsta¤ni: minnetsiz, uzak, muh-
taç olmayan.
nur: ›fl›k, ayd›nl›k.
rahmet: flefkat etme, esirgeme.
resul: kendisine kitap verilen
peygamber.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde ve her mahlû-
ka muhtaç oldu¤u fleyleri verme-
si, onu terbiye etmesi ve idaresi
alt›nda bulundurmas› vasf›.
salât: dua.
salih: dindar, dinî emirlere uyan.
saltanat: hâkimiyet, sultanl›k.
fleref: manevî büyüklük.
fluhut: flahit olma, müflahede et-
me.
fluur: anlay›fl, idrak.
teberri: ar›nma, uzaklaflma.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
tercüman: tercüme eden, çevi-
ren.
tevekkül: sebeplere sar›ld›ktan
sonra neticesini Allah’a b›rakma.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r
timsal: sembol, örnek.

1. Allah'›m, kalplerimizi iman ve Kur’ân nuruyla nurland›r. Allah'›m, bizi Sana muhtaç oldu¤u-
muzun fluuruyla zenginlefltir; Senden müsta¤ni durma fakirli¤ine düflürme. Kendi güç ve
kuvvetimizden teberri ediyor, Senin havl ve kuvvetine s›¤›n›yoruz. Bizi Sana tevekkül
edenlerden k›l. Bizi nefsimizin eline b›rakma. Bizi, koruyuculu¤unla muhafaza eyle. Bize ve
erkek, kad›n bütün mü’minlere merhamet et. Kulun, peygamberin, seçti¤in, dostun, mül-
künün güzelli¤i, masnuat›n›n meliki ve sultan›, inayetinin göz bebe¤i, hidayetinin günefli,
hüccetinin lisan›, rahmetinin timsali, mahlûkat›n›n nuru, mevcudat›n›n flerefi, mahlûkat›n›n
çoklu¤u içinde birli¤inin kandili, kâinat t›ls›m›n›n keflflaf›, rububiyet saltanat›n›n dellâl›, hofl-
nut oldu¤un fleylerin tebli¤ edicisi, gizli isimlerinin tan›t›c›s›, kullar›n›n muallimi, ayetlerinin
tercüman›, rububiyet güzelli¤inin aynas›, fluhut ve iflhad›n›n medar›, âlemlere rahmet ola-
rak gönderdi¤in habibin ve resulün olan Efendimiz Muhammed’e, onun bütün Âl ve Asha-
b›na, kardeflleri olan di¤er peygamber ve resullere, melâike-i mukarrebîne ve salih kulla-
r›na salât ve selâm eyle. Âmin.
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Sekizinci Söz
W

2 oΩnÓ°rSp’rG $G nóæpY nøjuódG s¿pG 1@ oΩƒt«`n≤rdG t≈nërdnG nƒog s’pG n¬'dpG 'B’ *nG

fiU DÜNYA ve dünya içindeki ruh-i insanî ve insanda
dinin mahiyet ve k›ymetlerini; ve e¤er Din-i Hak olmaz-
sa, dünya bir zindan olmas› ve dinsiz insan, en bedbaht
mahlûk oldu¤unu; ve flu âlemin t›ls›m›n› açan, ruh-i be-

flerîyi zulümattan kurtaran 
3 *G BÉnj ve

4 *G s’pG n¬ndpG 'B’ oldu-

¤unu anlamak istersen, flu temsilî hikâyeci¤e bak, dinle:

Eski zamanda, iki kardefl, uzun bir seyahate beraber
gidiyorlar. Git gide, tâ yol ikileflti. O iki yol bafl›nda ciddî
bir adam› gördüler. Ondan sordular:

“Hangi yol iyidir?”

O dahi onlara dedi ki:

“Sa¤ yolda, kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti
vard›r. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vard›r.
Sol yolda ise, serbestiyet ve hürriyet vard›r. Fakat o ser-
bestiyet içinde bir tehlike ve flekavet vard›r. fiimdi inti-
haptaki ihtiyar sizdedir.”
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hürriyet: serbestlik, hür olufl.
ibadet: kulluk vazifesi.
ihtiyac› olmak: gere¤i bulunmak.
ihtiyar: irade, isteme.
‹lâh: her fleyin ma’budu olan Al-
lah.
intihap: seçme, tercih etme.
kanun: yasa.
kat›nda: yan›nda, nezdinde.
Kayyum: varl›¤› her an için olup,
her hususta iktidar› olan Allah.
k›ymet: de¤er.
külfet: s›k›nt›, zorluk.
lây›k: yak›flan, yak›fl›r.
mahiyet: asl›, iç yüzü.
mahlûk: yarat›lm›fl, yoktan var
edilmifl olan.
makbul: kabul edilmifl olan, ge-
çerli.
malik: sahip olan, mülk sahibi.
mecburiyet: zorunluluk.
nizam: düzen.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan
Allah.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
ruh-i befler: insan ruhu.
ruh-i insanî: insan›n benli¤i, ru-
hu.
saadet: mutluluk.
serbestiyet: serbestlik, bafl›bofl-
luk.
flekavet: bedbahtl›k, baht› kara-
l›k.
tebaiyet: uyma, ba¤lanma.
tedbir: önlem.
temsilî: hakikati gösteren örnek.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r;
vücut: varl›k, var olma.
zindan: s›k›nt›l› ve karanl›k yer.
zulümat: karanl›klar, eziyetler.

âlem: dünya, kâinat.
bedbaht: mutsuz, kötü.
beka: varl›¤› devam ettirme;
sonsuzluk.

ciddî: a¤›rbafll›.
din-i Hak: hak din, ‹slâmiyet.
ebedî: sonsuz, bitmeyen.
emniyet: güven.

ezelî: devaml› var olup varl›-
¤›n›n bafllang›c› olmayan.
Hayy: gerçek hayat sahibi Al-
lah.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Allah Teâlâ ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. O Hay’d›r; ezelî ve ebedî ha-
yat sahibidir. O Kayyum’dur; varl›¤› için hiçbir sebebe ihtiyac› olmad›¤› gibi, her fley Onun
yaratmas›yla ve tedbiriyle vücut bulur, devam eder ve vücutta kal›r, beka bulur. (Bakara
Suresi: 255.)

2. fiüphesiz ki, Allah kat›nda makbul olan din, ‹slâm dinidir. (Âl-i ‹mran Suresi: 19.)
3. Ey her fleyin sahibi, maliki ve idarecisi olan Allah!
4. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Saffat Suresi: 35; Muhammed Suresi: 19.)

] Sekizinci Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.



Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardefl sa¤ yola 
1 $G n¤nY oâr∏scnƒnJ deyip gitti. Ve nizam ve intizama tebaiye-

ti kabul etti. Ahlâks›z ve serseri olan di¤er kardefl, s›rf
serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen
a¤›r vaziyette giden bu adam› hayalen takip ediyoruz:

‹flte bu adam, dereden tepeden afl›p, git gide, tâ hâlî
bir sahraya girdi. Birden müthifl bir seda iflitti. Bakt› ki,
dehfletli bir aslan, meflelikten ç›k›p ona hücum ediyor. O
da kaçt›. Tâ altm›fl arfl›n derinli¤inde susuz bir kuyuya
rast geldi. Korkusundan kendini içine att›. Yar›s›na kadar
düflüp, elleri bir a¤aca rast geldi, yap›flt›. Kuyunun duva-
r›nda gö¤ermifl olan o a¤ac›n iki kökü var. ‹ki fare, biri
beyaz biri siyah, o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yu-
kar›ya bakt›, gördü ki, aslan nöbetçi gibi kuyunun bafl›n-
da bekliyor. Afla¤›ya bakt›, gördü ki, dehfletli bir ejderha
içindedir. Bafl›n› kald›rm›fl, otuz arfl›n yukar›daki aya¤›na
takarrüp etmifl. A¤z›, kuyu a¤z› gibi genifltir. Kuyunun
duvar›na bakt›, gördü ki, ›s›r›c›, muz›r haflerat etraf›n›
sarm›fllar. A¤ac›n bafl›na bakt›, gördü ki, bir incir a¤ac›-
d›r. Fakat harika olarak, muhtelif, çok a¤açlar›n meyve-
leri, cevizden nâra kadar bafl›nda yemiflleri var.

‹flte, flu adam, suifehminden, ak›ls›zl›¤›ndan anlam›yor
ki, bu adî bir ifl de¤ildir. Bu ifller tesadüfî olamaz. Bu acip
ifller içinde garip esrar var. Ve pek büyük bir iflleyici var
oldu¤unu intikal etmedi. fiimdi bunun kalbi ve ruh ve ak-
l›, flu elîm vaziyetten gizli feryadüfigan ettikleri hâlde;
nefs-i emmaresi, güya bir fley yokmufl gibi tecahül edip, 

acip: hayret uyand›ran.
adî: basit, s›radan.
alâkadar: ilgili.
arfl›n: 68 cm olan eski bir uzun-
luk ölçüsü.
avare: da¤›n›k, periflan.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
ejderha: büyük canavar.
elîm: ac› veren, üzüntü veren.
esrar: gizler, s›rlar.
feryat: ba¤›r›p ça¤›rma.
figan: a¤lay›p s›zlama.
garip: flafl›rt›c›, bambaflka.
gö¤ermifl: yeflermifl.
güya: sanki.
hâlî: bofl, tenha.
harika: hayret uyand›ran  fley.
haflerat: böcek, akrep.
hayalen: hayal ederek.
huy: mizaç, ahlâk.
hücum etmek: sald›rmak.
intikal: anlama, kavrama.
intizam: nizam üzere olmak.
iflleyici: süslü ve düzgün bir flekil-
de yapan.

manen: mana itibar›yla.
muhtelif: çeflitli.
musallat: devaml› olarak
üzerine gitmek.
muz›r: zararl›.
müthifl: dehflet veren, korku-
tan.
nefs-i emmare: kötülü¤ü
teflvik eden, emreden nefis.
nizam: düzen, kaideler.
nöbetçi: bekçi.

rast gelmek: karfl›laflmak.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
seda: ses.
serseri: bafl›bofl, haylaz, der-
beder.
suifehim: yanl›fl anlay›fl, kö-
tüye yorma.
takarrüp: yaklaflmak.
takip: arkas›ndan gitme.
tebaiyet: uyma, ba¤lanma.
tecahül: bilmezlikten gelme,

bilmiyor görünme.

tercih: seçme.

tesadüfî: rastgele, tesadüf
olarak.

tevekkül: sebeplere sar›ld›k-
tan sonra neticesini Allah’a
b›rakma, neticeye r›za göster-
me.

vaziyet: durum, hâl.

zahiren: görünüflte.

1. Allah’a tevekkül ettim (Hûd Suresi: 56.)
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ruh ve kalbin a¤lamas›ndan kula¤›n› kapay›p, kendi ken-
dini aldatarak, bir bahçede bulunuyor gibi o a¤ac›n mey-
velerini yemeye bafllad›. Hâlbuki, o meyvelerin bir k›sm›
zehirli ve muz›r idi.

Bir hadis-i kudsîde Cenab-› Hak buyurmufl:
1 »/H i/órÑnY uønX nóræpY ÉnfnG Yani, “Kulum Beni nas›l tan›rsa,

onunla öyle muamele ederim.”

‹flte bu bedbaht adam, suizan ile ve ak›ls›zl›¤› ile, gör-
dü¤ünü adî ve ayn-› hakikat telâkki etti. Ve öyle de mu-
amele gördü. Ve görüyor. Ve görecek. Ne ölüyor ki kur-
tulsun, ne de yafl›yor; böylece azap çekiyor. Biz de, flu
mefl’umu, bu azapta b›rak›p dönece¤iz. Tâ öteki karde-
flin hâlini anlayaca¤›z.

‹flte flu mübarek ak›ll› zat gidiyor. Fakat biraderi gibi s›-
k›nt› çekmiyor. Çünkü güzel ahlâkl› oldu¤undan güzel
fleyleri düflünür, güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsi-
yet eder. Hem, biraderi gibi zahmet ve meflakkat çekmi-
yor. Çünkü nizam› bilir, tebaiyet eder. Teshilât görür.
Asayifl ve emniyet içinde serbest gidiyor.

‹flte bir bahçeye rast geldi; içinde hem güzel çiçek ve
meyveler var, hem bak›lmad›¤› için murdar fleyler de bu-
lunuyor. Kardefli dahi böyle birisine girmiflti. Fakat mur-
dar fleylere dikkat edip meflgul olmufl, midesini buland›r-
m›fl, hiç istirahat etmeden ç›k›p gitmiflti. Bu zat ise, “Her
fleyin iyisine bak” kaidesiyle amel edip, murdar fleylere
hiç bakmad›. ‹yi fleylerden iyi istifade etti. Güzelce istira-
hat ederek ç›k›p gidiyor.
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nizam: ölçü, düzen.
rast gelmek: karfl›laflmak.
suizan: kötü düflünceye sahip ol-
ma.
tebaiyet: uyma, ba¤lanma.
telâkki: anlama, kabul etme.
teshilât: kolayl›klar.
ünsiyet: dostluk, yak›nl›k.
zahmet: eziyet, zorluk.
zat: kifli.

adî: basit, s›radan.
amel: ifllemek, yapmak.
asayifl: güvenlik.
ayn-› hakikat: hakikatin ta
kendisi.
azap: s›k›nt›, eziyet.
bedbaht: mutsuz, fena.
birader: kardefl.
Cenab-› Hak: Allah.
emniyet: korkusuzca.

hadis-i kudsî: manas› Allah’a,
sözü Hz. Muhammed’e ait
olan hadis.
hâl: durum, vaziyet.
hülya: hayal.
istifade: yararlanma, fayda-
lanma.
istirahat: dinlenme.
kaide: kural, prensip.
kul: insan.

mefl’um: u¤ursuz, bedbaht.
meflakkat: s›k›nt›, güçlük.
meflgul olmak: ilgilenmek.
muamele etmek: davran-
mak.
muamele görmek: karfl›l›k
görmek.
murdar: pis, kirli.
muz›r: zararl›.
mübarek: u¤urlu, hay›rl›.

1. Buharî, Tevhit: 15; Tirmizî, Tevbe: 1, Züht: 51; ‹bni Mâce, Edep: 58; Müsned, 2:251, 315;
Darimî, Rikak:22; Müslim, Tevbe: 1, Zikir: 2, 19.



Sonra, git gide, bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-i
azîmeye girdi. Birden hücum eden bir aslan›n sesini iflit-
ti, korktu. Fakat biraderi kadar korkmad›. Çünkü, hüsnü-
zann›yla ve güzel fikriyle, “fiu sahran›n bir hâkimi var. Ve
bu aslan, o hâkimin taht-› emrinde bir hizmetkâr olmas›
ihtimali var” diye düflünüp, teselli buldu. Fakat yine kaç-
t›. Tâ altm›fl arfl›n derinli¤inde bir susuz kuyuya rast gel-
di; kendini içine att›. Biraderi gibi, ortas›nda bir a¤aca eli
yap›flt›. Havada muallâk kald›. Bakt›; iki hayvan, o a¤a-
c›n iki kökünü kesiyorlar. Yukar›ya bakt›, aslan; afla¤›ya
bakt›, bir ejderha gördü. Ayn› kardefli gibi, bir acip vazi-
yet gördü. Bu dahi tedehhüfl etti. Fakat kardeflinin deh-
fletinden bin derece hafif. Çünkü güzel ahlâk› ona güzel
fikir vermifl. Ve güzel fikir ise, ona her fleyin güzel cihe-
tini gösteriyor. ‹flte bu sebepten flöyle düflündü ki:

“Bu acip ifller birbiriyle alâkadard›r. Hem, bir emir ile
hareket ederler gibi görünüyor. Öyle ise, bu ifllerde bir
t›ls›m vard›r. Evet, bunlar bir gizli hâkimin emriyle döner-
ler. Öyle ise, ben yaln›z de¤ilim. O gizli hâkim bana ba-
k›yor, beni tecrübe ediyor, bir maksat için beni bir yere
sevk edip davet ediyor.”

fiu tatl› korku ve güzel fikirden bir merak nefl’et eder
ki: “Acaba, beni tecrübe edip, kendini bana tan›tt›rmak
isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir?”

Sonra tan›mak merak›ndan t›ls›m sahibinin muhabbe-
ti nefl’et etti. Ve flu muhabbetten t›ls›m› açmak arzusu
nefl’et etti. Ve o arzudan t›ls›m sahibini raz› edecek ve
hofluna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi nefl’et etti.

acip: flafl›lan ve hayret uyand›ran
hâl.
alâkadar: ilgili.
arfl›n: 68 cm olan eski bir uzun-
luk ölçüsü.
arzu: istek.
birader: kardefl.

cihet: taraf.
davet: ça¤›rmak.
dehflet: ürküntü, korku.
ejderha: büyük canavar.
emir: komut, buyruk.
evvelki: önceki.
fikir: düflünce.
hâkim: hükmeden, hâkimi-
yet sahibi
hareket: k›m›ldanma.
hizmetkâr: hizmetçi.
hücum: sald›rma.

hüsnüzan: iyi zan, güzel dü-
flünme.
ihtimal: olabilirlik nispeti.
irade: istek, arzu.
maksat: amaç, niyet.
merak: çok fliddetli arzu.
muallâk: bofllukta duran.
muhabbet: sevgi.
nefl’et: ç›kma, do¤ma.
rast gelmek: karfl›laflmak.
raz›: memnun.
sahra: büyük çöl.

sahra-i azîme: büyük çöl.
sevk etme: yönlendirme;
gönderme, hareket ettirme.
taht-› emir: emir alt›nda.
tecrübe: deneme.
tedehhüfl: dehflet hissine ka-
p›lma.
teselli: avunma.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r
vaziyet: durum, hâl.
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Sonra a¤ac›n bafl›na bakt›, gördü ki, incir a¤ac›d›r. Fa-
kat, bafl›nda binlerle a¤ac›n meyveleri vard›r. O vakit bü-
tün bütün korkusu gitti. Çünkü, kat’î anlad› ki, bu incir
a¤ac› bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfî hâ-
kim, ba¤ ve bostan›ndaki meyvelerin numunelerini bir
t›ls›m ve bir mu’cize ile o a¤aca takm›fl ve kendi misafir-
lerine ihzar etti¤i et’imeye birer iflaret suretinde o a¤ac›
tezyin etmifl olmal›. Yoksa, bir tek a¤aç, binler a¤açlar›n
meyvelerini vermez.

Sonra niyaza bafllad›. Tâ, t›ls›m›n anahtar› ona ilham
oldu. Ba¤›rd› ki: “Ey bu yerlerin Hâkim’i! Senin baht›na
düfltüm. Sana dehalet ediyorum ve Sana hizmetkâr›m ve
Senin r›zan› istiyorum ve Seni ar›yorum.”

Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvar› yar›l›p
flahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kap› aç›ld›. Belki
ejderha a¤z› o kap›ya ink›lâp etti. Ve aslan ve ejderha iki
hizmetkâr suretini giydiler. Ve onu içeriye davet ediyorlar.
Hatta, o aslan, kendisine musahhar bir at flekline girdi.

‹flte ey tembel nefsim ve ey hayalî arkadafl›m! Geliniz,
bu iki kardeflin vaziyetlerini muvazene edelim. Tâ, iyilik
nas›l iyilik getirir ve fenal›k nas›l fenal›k getirir, görelim,
bilelim.

Bak›n›z, sol yolun bedbaht yolcusu, her vakit ejderha-
n›n a¤z›na girmeye muntaz›rd›r, titriyor. Ve flu bahtiyar
ise, meyvedar ve revnaktar bir bahçeye davet edilir.

Hem o bedbaht, elîm bir dehflette ve azîm bir korku
içinde kalbi parçalan›yor. Ve flu bahtiyar ise leziz bir 

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 57 SEK‹Z‹NC‹ SÖZ

r›za: hoflnutluk, memnunluk; tas-
vip etme, kabul.
suret: flekil, görünüfl.
suretinde: fleklinde, tarz›nda.
flahane: pek güzel.
tezyin: süslemek, donatmak.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.
vakit: zaman.
vaziyet: durum.

azîm: büyük.
baht: k›smet, tâli'.
bahtiyar: bahtl›, mutlu, kutlu.
bedbaht: bahts›z, mutsuz.
bostan: bahçe.
davet: ça¤›rmak.
dehalet: s›¤›nmak.
dehflet: ürküntü.
elîm: ac› veren.
et’ime: yiyecekler.
fihriste: içindekiler; katalog.
hâkim: hükmeden.

hayalî: hayale dalm›fl.
hizmetkâr: hizmetçi.
ihzar: haz›rlamak.
ilham: Allah taraf›ndan kalbe
ihsan edilen feyiz ve hakikat-
ler.
ink›lâp: dönmek, de¤iflme.
iflaret: belirti.
kat’î: kesin.
leziz: çok lezzetli.
mahfî: gizli.
meyvedar: meyveli.

mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muntaz›r: beklemekte.
musahhar: emre verilmifl,
itaatkâr.
muvazene: düflünme, karfl›-
laflt›rma.
nefis: kendi, flah›s.
nezih: temiz, pak.
niyaz: yalvarma, dua.
numune: örnek, misal.
revnaktar: göz al›c› , süslü.



ibret, tatl› bir havf, mahbup bir marifet içinde garip fley-
leri seyir ve temafla ediyor.

Hem, o bedbaht, vahflet ve me’yusiyet ve kimsesizlik
içinde azap çekiyor. Ve flu bahtiyar ise, ünsiyet ve ümit
ve ifltiyak içinde telezzüz ediyor.

Hem, o bedbaht, kendini vahflî canavarlar›n hücumu-
na maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve flu bahtiyar
ise, bir aziz misafirdir ki, misafiri oldu¤u Mihmandar-›
Kerîm’in acip hizmetkârlar› ile ünsiyet edip e¤leniyor.

Hem, o bedbaht, zahiren leziz manen zehirli yemiflle-
ri yemekle azab›n› tacil ediyor. Zira, o meyveler, numu-
nelerdir; tatmaya izin var. Tâ, as›llar›na talip olup, müfl-
teri olsun. Yoksa, hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve flu
bahtiyar ise tadar, ifli anlar, yemesini tehir eder ve intizar
ile telezzüz eder.

Hem, o bedbaht, kendi kendine zulmetmifl. Gündüz
gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti, basiretsizli¤i
ile kendine muzlim ve zulümatl› bir evham, bir Cehen-
nem flekline getirmifl. Ne flefkate müstahakt›r. Ve ne de
kimseden flekvaya hakk› vard›r. Meselâ, bir adam, güzel
bir bahçede, ahbaplar›n›n ortas›nda, yaz mevsiminde,
hofl bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, kendini pis
müskirlerle sarhofl edip, kendisini k›fl ortas›nda canavar-
lar içinde, aç, ç›plak tahayyül edip ba¤›rmaya ve a¤la-
maya bafllasa, nas›l flefkate lây›k de¤il, kendi kendine
zulmediyor, dostlar›n› canavar görüp tahkir ediyor. ‹flte
bu bedbaht dahi öyledir.

acip: flafl›lan ve hayret uyand›ran.
ahbap: dostlar, sevilenler.
as›l: asl›, bizzat kendisi.
azap: ceza, iflkence; dünyada gü-
nah ifllemifl olanlara ahirette veri-
lecek ceza.
aziz: sevgili, dost.
bahtiyar: bahtl›, mutlu, kutlu.
basiretsizlik: ileri görüfllü olma-
makl›k.
bedbaht: bahts›z, mutsuz.
dost: arkadafl.
evham: kuruntular.
garip: normal olmayan, acayip.
hakikat: gerçek.
havf: korku.
hizmetkâr: hizmetçi.
hükmünde: imifl gibi, gibi.
ibret: uyan›kl›¤a sebep olan.
intizar: ümit ederek bekleme.
ifltiyak: afl›r› istek.
kanaat: raz› olmak.
keyif: nefle, mutluluk.
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lây›k: uygun, hak etme.
leziz: çok lezzetli.
mahbup: sevilen.
mahpus: hapis.
manen: mana itibar›yla.
marifet: bilgi, bilme, tan›ma.
maruz: u¤rayan.
me’yusiyet: ümitsizlik.
Mihmandar-› Kerîm: dünya
misafirhanesinde kullar›na
yard›m eden ve nimet veren
Rabbimiz.
misafir: konuk.
muzlim: karanl›k, korkutucu.

müskir: sarhofl edici içki.
müstahak: hak eden.
müflteri: al›c›.
numune: örnek
seyir: gezmek.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi.
flekva: flikâyet etmek, s›zlan-
mak.
tacil: h›zland›rma, çabuklafl-
t›rma.
tahayyül: hayalinde canlan-
d›rma.
tahkir: horlamak, afla¤›la-
mak.

talip: isteyen.
tehir: erteleme.
telezzüz: tat ve zevk almak.
temafla: hofllanarak bakmak.
ünsiyet: al›flkanl›k, dostluk.
ünsiyet: dostluk, yak›nl›k.
vahflet: dehflete düflmüfllük;
korku ve ürküntü hâli.
vahflî: y›rt›c›; dehflet verici.
vaziyet: durum, hâl.
zahiren: görünüflte.
ziyafet: yemekli toplant›.
zulmetmek: eziyet vermek.
zulümatl›: korkunç, karanl›k.



Ve flu bahtiyar ise, hakikati görür. Hakikat ise, güzel-
dir. Hakikatin hüsnünü derk etmekle, Hakikat Sahibinin
kemaline hürmet eder, rahmetine müstahak olur. ‹flte,
“Fenal›¤› kendinden, iyili¤i Allah’tan bil” 1 olan hükm-ü
Kur’ânînin s›rr› zahir oluyor.

Daha bunlar gibi sair farklar› muvazene etsen, anlaya-
caks›n ki, evvelkisinin nefs-i emmaresi ona bir manevî
Cehennem ihzar etmifl. Ve ötekisinin hüsnüniyeti ve
hüsnüzann› ve hüsnühasleti ve hüsnüfikri onu büyük bir
ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar
etmifl.

Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikâyeyi dinleyen
adam! E¤er bedbaht kardefl olmak istemezsen ve bahti-
yar kardefl olmak istersen, Kur’ân’› dinle ve hükmüne
mutî ol ve ona yap›fl ve ahkâm›yla amel et.

fiu hikâye-i temsiliyede olan hakikatleri e¤er fehmet-
tin ise, hakikat-i dini ve dünyay› ve insan› ve iman› ona
tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyece¤im, incele-
rini sen kendin istihraç et.

‹flte bak: O iki kardefl ise: Biri ruh-i mü’min ve kalb-i
salihtir, di¤eri ruh-i kâfir ve kalb-i fas›kt›r. Ve o iki tarik-
ten sa¤ ise, tarik-› Kur’ân ve imand›r. Sol ise, tarik-› is-
yan ve küfrand›r.

Ve o yoldaki bahçe ise, cemiyet-i befleriye ve medeni-
yet-i insaniye içinde muvakkat hayat-› içtimaiyedir ki,
içinde hay›r ve fler, iyi ve fena, temiz ve pis fleyler bera-

ber bulunur. Âk›l odur ki, 
2 rQnónc Éne r´nO ÉnØ°nU Éne ròoN kaide-

siyle amel eder, selâmet-i kalp ile gider.
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hüsnüfikir: iyi ve güzel düflünce.
hüsnühaslet: iyi haslet, güzel
huy.
hüsnüniyet: iyi ve güzel niyet.
hüsnüzan: iyi ve güzel kanaat.
hüsün: güzellik.
ihsan: iyilik.
ihzar: haz›rlamak.
istihraç: ç›karmak, bulmak.
kaidesiyle: kural›yla.
kalb-i fas›k: bile bile günah iflle-
yen ve Allah’›n emirlerine uyma-
yan kimsenin kalbi.
kalb-i salih: iyi ve faydal› ifller ya-
pan, Allah’a olan görevlerini yeri-
ne getiren kimsenin kalbi.
keder: tasa, kayg›, gam.
kemal: eksiksizlik.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: kavuflma.
medeniyet-i insaniye: insanlar›n
çal›flmas›yla oluflan medeniyet.
mutî olmak: bafl e¤mek, uymak,
itaat etmek
muvakkat: geçici.
muvazene: karfl›laflt›rma.
mühim: önemli.
müstahak: hak eden.
nefis: kötülü¤ü emreden duygu;
kendisi.
nefs-i emmare: kötülü¤ü teflvik
eden, emreden nefis.
rahmet: flefkat etme, esirgeme.
ruh-i kâfir: imans›z›n, inanmaya-
n›n, inkârc›n›n kalbi.
ruh-i mü’min: inanan, iman sahi-
bi olan kimsenin kalbi.
saadet: mutluluk.
sair: baflka, di¤er.
selâmet-i kalp: kalbin korku ve
kötülüklerden kurtulmas›.
s›r: gizli hakikat.
tarik: yol.
tarik-› isyan ve küfran: isyan ve
küfür yolu.
tarik-› Kur’ân ve iman: iman ve
Kur’ân yolu.
tatbik: uygulamak.
zahir olmak: görünmek, aç›klan-
mak.

ahkâm›yla: hükümleriyle.
âk›l: ak›ll›.
amel etmek: yaflamak.
amel: fiil, ifl, emek.
bahtiyar: bahtl›, mutlu, kutlu.
bedbaht: bahts›z, mutsuz.
cemiyet-i befleriye: insan
toplulu¤u.
derk: iyice anlama.
evvelki: önceki.
fazilet: ilim ve iman.

fehmetmek: anlamak, kavra-
mak.
feyiz: bolluk, bereket.
hakikat: gerçek.
hakikat-i din: dinin gerçe¤i.
hakikat-i dünya: dünyan›n
gerçe¤i.
hakikat-i iman: iman›n ger-
çe¤i.
hakikat-i insan: insan›n ger-
çe¤i.

hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat.
hay›r ve fler: iyilik ve kötü-
lük.
hikâye-i temsiliye: bir fleyi
göz önünde canland›ran hikâ-
ye.
hükm-ü Kur’ânî: Kur’ân’›n
hükmü.
hüküm: emir.
hürmet: sayg›.

1. Nisâ Suresi: 79.
2. Güzel ve huzur vereni al, çirkin ve keder vereni b›rak.



Ve o sahra ise, flu arz ve dünyad›r.

Ve o aslan ise, ölüm ve eceldir.

Ve o kuyu ise, beden-i insan ve zaman-› hayatt›r.

Ve o altm›fl arfl›n derinlik ise, ömr-ü vasatî ve ömr-ü
galibî olan altm›fl seneye iflarettir.

Ve o a¤aç ise, müddet-i ömür ve madde-i hayatt›r.

Ve o iki siyah ve beyaz hayvan ise, gece ve gündüz-
dür.

Ve o ejderha ise, a¤z› kabir olan tarik-› berzahiye ve
revak-› uhrevîdir. Fakat o a¤›z, mü’min için zindandan
bir bahçeye aç›lan bir kap›d›r. 1

Ve o haflerat-› muz›rra ise, musibat-› dünyeviyedir. Fa-
kat, mü’min için, gaflet uykusuna dalmamak için tatl›
ikazat-› ‹lâhiye ve iltifatat-› Rahmaniye hükmündedir.

Ve o a¤açtaki yemifller ise, dünyevî nimetlerdir ki, Ce-
nab-› Kerîm-i Mutlak onlar› ahiret nimetlerine bir liste,
hem ihtar edici, hem müflabihleri, hem Cennet meyve-
lerine müflterileri davet eden numuneler suretinde yap-
m›fl. 2

Ve o a¤ac›n, birli¤iyle beraber muhtelif baflka baflka
meyveler vermesi ise, kudret-i Samedâniyenin sikkesine
ve rububiyet-i ‹lâhiyenin hatemine ve saltanat-› ulûhiye-
tin turras›na iflarettir. Çünkü, bir tek fleyden her fleyi yap-
mak, yani, bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri
yapmak, hem bir sudan bütün hayvanat› halk etmek, 3

ahiret: öteki dünya.
arfl›n: 68 cm olan eski bir uzun-
luk ölçüsü.
arz: yeryüzü.
beden-i insan: insan vücudu.
Cenab-› Kerîm-i Mutlak: s›n›rs›z
ikram sahibi olan Allah.
davet: ça¤›rma.
dünyevî: dünya ile ilgili.
ecel: her mahlûkun ve canl›n›n
Allah taraf›ndan takdir edilen
ölüm vakti.
ejderha: canavar, vahflî hayvan.
gaflet: nefsine uyarak Allah’› ve
emirlerini unutmak.
halk etmek: yaratmak.
haflerat-› muz›rra: zararl› böcek-
ler.
hatem: mühür.
hayvanat: hayvanlar.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtar: hat›rlatma,  uyarma.
ikazat-› ‹lâhiye: Allah taraf›ndan
yap›lan uyar›lar.
iltifatat-› Rahmaniye: sonsuz
merhamet sahibi Allah’›n insana
güzel davran›fllar›.
iflaret: gösterge, belirti.
kabir: mezar.
kudret-i Samedâniye: hiçbir fle-
ye muhtaç olmayan ve her fley
kendisine muhtaç olan Allah’›n
gücü.
madde-i hayat: hayat için lü-
zumlu madde.
muhtelif: çeflitli
musibat-› dünyeviye: dünyadaki
s›k›nt›lar.

müddet-i ömür: ömür süresi.
mü’min: Allah’a ve emirlerine
inanan.
müflabih: benzer.
müflteri: al›c›.
nebatat: bitkiler.
nimet: giyecek ve yiyecek gi-
bi fleyler.
nimet: iyilik, ihsan, giyecek

ve yiyecek gibi fleyler.
numune: örnek.
ömr-ü galibî: ço¤unlu¤un ya-
flama süresi.
ömr-ü vasatî: ortalama yafla-
ma süresi.
revak-i uhrevî: ahiret alemi.
rububiyet-i ‹lâhiye: Allah’›n
terbiye edicili¤i.

sahra: genifl saha.
saltanat-› ulûhiyet: kâinatta
flerik kabul etmez ‹lâhî saltanat.
sikke: damga.
suretinde: fleklinde.
tarik-› berzahiye: ahiret yolu.
turra: imzas›.
zaman-› hayat: hayat zaman›
zindan: hapishane.

1. Buharî, Cenaiz: 68, 87; Müslim, Cennet: 70; Neseî, Cenaiz: 110; Müsned, 3:3, 4:287.
2. Bkz. Bakar suresi: 25.
3. Bkz. Enbiya Suresi: 30.
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hem basit bir yemekten bütün cihazat-› hayvaniyeyi icat
etmek; bununla beraber, her fleyi bir tek fley yapmak, ya-
ni, zîhayat›n yedi¤i gayet muhtelifülcins taamlardan, o
zîhayata bir lâhm-› mahsus yapmak, bir cild-i basit doku-
mak gibi sanatlar Zat-› Ehad-i Samed olan Sultan-› Ezel
ve Ebed’in sikke-i hassas›d›r, hatem-i mahsusudur, taklit
edilmez bir turras›d›r.

Evet, bir fleyi her fley ve her fleyi bir fley yapmak, her
fleyin Hâl›k’›na has ve Kadîr-i Külli fiey’e mahsus bir ni-
fland›r, bir ayettir.

Ve o t›ls›m ise, s›rr-› iman ile aç›lan s›rr-› hikmet-i hil-
kattir.

Ve o miftah ise,
1 oΩƒt«n≤rdG t≈nërdG nƒog s’pG n¬'dpG 'B’ *nG @ *G s’pG n¬ndpG nB’ @ *nG BÉnj ’dur.

Ve o ejderha a¤z› bahçe kap›s›na ink›lâp etmesi ise
iflarettir ki, kabir, ehl-i dalâlet ve tu¤yan için vahflet ve
nisyan içinde zindan gibi s›k›nt›l› ve bir ejderha batn› gi-
bi dar bir mezara aç›lan bir kap› oldu¤u hâlde, ehl-i
Kur’ân ve iman için zindan-› dünyadan bostan-› bekaya
ve meydan-› imtihandan ravza-i cinana ve zahmet-i ha-
yattan rahmet-i Rahman’a aç›lan bir kap›d›r. 2

Ve o vahflî aslan›n dahi munis bir hizmetkâra dönme-
si ve musahhar bir at olmas› ise, iflarettir ki, mevt, ehl-i
dalâlet için bütün mahbubat›ndan elîm bir firak-› ebedî-
dir. Hem, kendi Cennet-i kâzibe-i dünyeviyesinden ihraç
ve tard ve vahflet ve yaln›zl›k içinde, zindan-› mezara
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edenler.
ehl-i Kur’ân: Kur’ân’a inan›p, ona
uyanlar.
ejderha: canavar.
elîm: ac› veren.
ezelî ve ebedî: bafllang›çs›z, ön-
cesiz ve sonsuz, daimî.
firak-› ebedî: sonsuz ayr›l›k.
Hâl›k: yoktan yaratan Allah.
has: ait.
hatem-i mahsus: özel mühür.
hizmetkâr: hizmetçi.
ibadet: kulluk.
icat etme: yoktan var etme.
idhal: dahil olma, girme.
ihraç: ç›kar›lma.
ink›lâp: dönüflme.
kabir: mezar.
Kadîr-i Külli fiey: her fleye gücü
yeten Allah.
Kayyum: her fleyin varl›¤› ona
ba¤l› olan ve devam eden Allah.
lâhm-› mahsus: her canl›ya has
doku.
lây›k: ehil.
mahbubat: sevilenler.
mahsus: ait olan.
malik: sahip.
mevt: ölüm.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›.
miftah: anahtar.
muhtelifülcins: çeflit çeflit; cins
cins.
munis: sevimli, dost, itaatkâr.
musahhar: emre verilmifl.
nisyan: unutma.
niflan: özellik, iflaret.
rahmet-i Rahman: yarat›klara
sonsuz flefkat ve merhametle
davranan Allah’›n rahmeti.
ravza-i cinan: Cennet bahçesi.
sikke-i hassa: özel damga.
s›rr-› hikmet-i hilkat: yarat›l›fl
hikmetinin s›rr›.
s›rr-› iman: iman hakikati.
Sultan-› Ezel ve Ebed: varl›¤›n›n
bafl› ve sonu olmayan kudret ve
hâkimiyet sahibi Allah.
taam: yemek, yiyecek, g›da.
tedbir: önlem, çare.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.
turra: padiflah imzas›.
vahflet: korku ve ürküntü.
vahflî: merhametsiz.
zahmet-i hayat: hayat yükü.
Zat-› Ehad-i Samed: tek ve son-
suz hayat sahibi Allah.
zîhayat: canl›lar.
zindan: hapishane.
zindan-› dünya: Cennete göre
karanl›k ve hapishane hükmün-
deki dünya hayat›.
zindan-› mezar: kabir, mezar ha-
pishanesi.

ayet: delil.
bat›n: mide.
beka bulmak: ebedîleflmek,
sonsuzlaflmak.
bostan-› beka: sonsuzluk
bahçesi, yani Cennet.
Cennet-i kâzibe-i dünyevi-

ye: yalanc› dünya Cenneti.
cihazat-› hayvaniye: hay-
vanlara, canl›lara has organ-
lar.
cild-i basit: deri.
ehl-i dalâlet: do¤ru ve hak
yoldan sapanlar.

ehl-i dalâlet ve tu¤yan: sap-
k›nlar ve günahkârlar toplulu-
¤u.
ehl-i hidayet: do¤ru yolda
olanlar.
ehl-i Kur’ân ve iman:
Kur’ân’a inanan ve iman

1. Ey her fleyin sahibi, maliki ve idarecisi olan Allah! • Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur.
(Muhammed Suresi: 19.) • Allah Teâlâ ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. O
Hay’d›r; ezelî ve ebedî hayat sahibidir. O Kayyum’dur; varl›¤› için hiçbir sebebe ihtiyac› ol-
mad›¤› gibi, bütün eflya Onun yaratmas›yla ve tedbiriyle devam eder ve vücutta kal›r, be-
ka bulur. (Bakara Suresi: 255.)

2. Müsned, 3:38; Darimî, Rikak: 94; Tirmizî, K›yamet: 26.



idhal ve hapis oldu¤u hâlde, ehl-i hidayet ve ehl-i Kur’ân
için, öteki âleme gitmifl eski dost ve ahbaplar›na kavufl-
maya vesiledir. Hem, hakikî vatanlar›na ve ebedî ma-
kam-› saadetlerine girmeye vas›tad›r. Hem, zindan-› dün-
yadan bostan-› cinana bir davettir. Hem, Rahman-› Ra-
hîm’in fazl›ndan, kendi hizmetine mukabil, ahz-› ücret et-
meye bir nöbettir. Hem, vazife-i hayat külfetinden bir ter-
histir. Hem, ubudiyet ve imtihan›n talim ve talimat›ndan
bir paydostur.

Elhâs›l: Her kim hayat-› fâniyeyi esas maksat yapsa,
zahiren bir Cennet içinde olsa da, manen Cehennemde-
dir. Ve her kim, hayat-› bâkiyeye ciddî müteveccih ise,
saadet-i dâreyne mazhard›r. Dünyas› ne kadar fena ve s›-
k›nt›l› olsa da, dünyas›n› Cennetin intizar salonu hük-
münde gördü¤ü için, hofl görür, tahammül eder, sab›r
içinde flükreder.

@ nÚ/e'G p¿ÉnÁ/’rGnh p¿'Grôo≤rdGnh pánenÓ°sùdGnh pInOÉn©°sùdG pπrgnG røpe Énær∏n©rLG -nG
p™«/ªnL pOnón©pH /¬pÑrën°Unh /¬pd'G '=¤nYnh mósªnëoe Énfpóu«°nS n¤nY rºu∏n°Snh uπn°U -nG
pø'ªrMsôdG p¿rPpÉpH pán∏uãnªnàoŸrG päÉnªp∏nµrdG p™«/ªnL ≈/a pán∏`uµn°ûnàoŸrG päÉnahoôoërdG
uπoc røpe p¿'Grôo≤rdG nøpe mánªp∏nc uπoc pán`FBGnôpb nóræpY pABGnƒn¡rdG päÉnLtƒnªnJ ÉnjGnône ≈/a
pºnMrQGnh ÉnærjnópdGnhnh ÉnærªnMrQGnh p¿ÉnesõdG pôpN'G '=‹pG p∫hoõtædG p∫shnG røpe mApQÉnb
@ nÚ/e'G nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj n∂pànªrMnôpH ÉngpOnón©pH päÉnæperDƒoŸrGnh nÚ/æperDƒoŸrG

1 nÚ/̀ nŸÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdGnh

adedince: say›s›nca.
ahbap: dostlar, sevilenler.
ahz-› ücret: ücret alma.
Âl: sülâle, soy.
Ashap: Peygamberimizin arka-
dafllar›; o devirde yaflam›fl olan
Müslümanlar.
beka: devaml›l›k, sonsuzluk.
bostan-› cinan: Cennet bahçeleri.
ciddî: gerçekten.
davet: ça¤r›.
dua: niyaz, yalvarma.
ebedî: sonsuz, bitmeyen, sonu
olmayan.
ehil: yabanc› olmayan; dost.
elhâs›l: netice olarak.
esas: temel, ana, bafll›ca.
esnas›nda: an›nda, s›ras›nda.
ezelî: bafllang›c› olmayan.
fazl: ba¤›fl, karfl›l›ks›z iyilik.
fena: kötü.
hakikî: gerçek.
hamd: Allah’› övme; flükür.
hayat-› bâkiye: sonsuz ahiret ha-
yat›.
hayat-› fâniye: geçici dünya ha-
yat›.
hükmünde: de¤erinde.
imtihan: s›nav, deneme.
intizar: bekleme.
keder: üzüntü.
k›yamet: dünyan›n sonu.
külfet: yük, zorluk.
makam-› saadet: mutluluk yeri.
makbul: geçerli.
maksat: amaç.
manen: iç dünyas›nda.
mazhar: kavuflma.
merhametli: rahmeti bol olan.
mukabil: karfl›l›k olarak.
mü’min: Allah’a ve emirlerine
inanan.
müteveccih: yönelmifl.
öteki âlem: ahiret.
paydos: serbest kalma.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan
Allah.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
Rahman-› Rahîm: dünya ve ahi-
rette yarat›klara sonsuz rahmet,
flefkat ve merhametiyle davra-
nan Allah.
rahmet: flefkat etme, esirgeme.
saadet-i dâreyn: hem dünya ve
hem ahiret saadeti.
sab›r: dayanma, direnme.
salât: dua.
salâvat: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’e memnuniyet ve ba¤l›-
l›k için yap›lan rahmet dualar›.
selâmet: korktuklar›ndan kurtul-

ma; kurtulufl.
flükretmek: memnunluk ve
minnettarl›k duymak.
tahammül: katlanma.
talim: ö¤renme, e¤itim.
talimat: e¤itimler.

tedbir: önlem.
terhis: kurtulufl.
tevekkül: sebeplere sar›ld›k-
tan sonra neticesini Allah’a
b›rakma.
ubudiyet: kulluk.

vazife-i hayat: hayat vazifesi.
vücut: varl›k, var olma.
zahiren: görünüflte.
zindan-› dünya: Cennete gö-
re karanl›k ve hapishane hük-
mündeki dünya hayat›.

1. Allah’›m, bizi saadet, selâmet, Kur’ân ve iman ehlinden eyle. Âmin. • Allah’›m, Efendimiz
Muhammed’e, onun Âl ve Ashab›na, indi¤i günden itibaren tâ k›yamete kadar, onu oku-
yan her okuyucunun her kelimesini okumas› esnas›nda Allah’›n izniyle hava dalgalar›n›n
aynas›na yans›yan bütün Kur’ân kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm ey-
le. Bize, anne ve babam›za, erkek ve kad›n bütün mü’minlere bu salâvatlar adedince mer-
hamet et. Bunu rahmetinle yap, ey merhametlilerin en merhametlisi! Duam›z› kabul bu-
yur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
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mana-i harfî: kendi bafl›na var ol-
may›p bir bütünün içinde kazan›-
lan anlam.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
anlam›.
menfaat: fayda, kâr, gelir.
menfaat-i hasise: adî, de¤ersiz
ç›kar.
mevcudat: varl›klar.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muvazene: karfl›laflt›rma.
münasebat: ba¤lar, iliflkiler.
müflteki: flikâyet eden.
mütemerrit: dik bafll›, inatç›.
nazar›yla: bak›fl›yla, görüflüyle.
rab: ilâh.
safsata: yalan, as›ls›z söz.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sersem: dengesiz, ölçüsüz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahkir: küçümseme.
terbiye-i ahlâk›ye: ahlâkî terbi-
ye.
tezyinat: süsleme, süs.
tilmiz: talebe, ö¤renci.
zillet: alçakl›k, afla¤›l›k.

firavun: zalim, merhametsiz.
firavun-i zelil: hor, alçak fira-
vun.
halis: saf.
hasis: adî, de¤ersiz.
hayat-› flahsiye: kiflisel ha-
yat.
hesab›na: ad›na.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,

faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
hikmet-i felsefe: felsefe ilmi.
hurufat: harfler.
huruf-i mevcudat: büyük bir
kitap olan kâinat›n harfleri
hükmündeki varl›klar.
ibadet: kulluk.
ilm-i hikmet: hikmet ilmi, fel-
sefe.

ins: insan.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›.
kalem-i kudret: Allah’›n güç
ve kuvveti ile yaratmas›.
kitab-› kebir: büyük kitap.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
lezzet: a¤›zla, dille al›nan tat.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Kime hikmet verilmiflse, iflte ona pek çok hay›r
verilmifltir. (Bakara Suresi: 269.)

On ‹kinci Söz

W
1 GkÒ/ãnc Gkôr«nN n»pJhoG rón≤na nánªrµp◊rG närDƒoj rønenh

‹K‹NC‹ ESAS

Kur’ân-› Hakîm’in hikmeti, hayat-› flahsiyeye verdi¤i
terbiye-i ahlâk›ye ve hikmet-i felsefenin verdi¤i dersin
muvazenesi.

Felsefenin halis bir tilmizi, bir firavundur. Fakat, men-
faati için en hasis fleye ibadet eden bir firavun-i zelildir;
her menfaatli fleyi kendine rab tan›r. Hem, o dinsiz
flakirt, mütemerrit ve muannittir. Fakat, bir lezzet için ni-
hayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir; fleytan
gibi flah›slar›n bir menfaat-i hasise için aya¤›n› öpmekle
zillet gösterir denî bir muannittir. Hem, o dinsiz flakirt, 

] On ‹kinci Söz, Barla’da
1926-34 y›llar› aras›nda
Türkçe olarak telif edil-
mifltir.



cebbar bir ma¤rurdur. Fakat, kalbinde nokta-i istinat bul-
mad›¤› için, zat›nda gayet acz ile âciz bir cebbar-› hodfü-
rufltur. Hem o flakirt, menfaatperest hodendifltir ki, ga-
ye-i himmeti nefis ve batn›n ve fercin hevesat›n› tatmin
ve menfaat-i flahsiyesini baz› menfaat-i kavmiye içinde
arayan, dessas bir hodgâmd›r.

Amma hikmet-i Kur’ân’›n halis tilmizi ise, bir abddir;
fakat, azam-› mahlûkata da ibadete tenezzül etmez;
hem, Cennet gibi azam-› menfaat olan bir fleyi, gaye-i
ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Hem, hakikî tilmiz-i
mütevazidir, selim, halimdir; fakat, Fât›r’›n›n gayrine, da-
ire-i izni haricinde, ihtiyar›yla tezellüle tenezzül etmez.
Hem, fakir ve zay›ft›r, fakr ve zaaf›n› bilir; fakat, onun
Malik-i Kerîm’i, ona iddihar etti¤i uhrevî servet ile müs-
ta¤nidir ve Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinat etti¤i
için, kavidir. Hem, yaln›z livechillâh, r›za-i ‹lâhî için, fazi-
let için amel eder, çal›fl›r.

‹flte, iki hikmetin verdi¤i terbiye, iki tilmizin muvaze-
nesiyle anlafl›l›r.

ÜÇÜNCÜ ESAS

Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur’âniyenin hayat-› içti-
maiye-i befleriyeye verdi¤i terbiyeler.

Amma hikmet-i felsefe ise, hayat-› içtimaiyede nok-
ta-i istinad› “kuvvet” kabul eder. Hedefi “menfaat” bilir.
Düstur-i hayat› “cidal” tan›r. Cemaatlerin rab›tas›n› 

abd: kul.
abd-i aziz: izzetli kul; Allah’tan
baflkas›na müracaat etmeyen ve
minnet duymayan kul.
âciz: gücü yetmez, güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amel: ifl, hareket.
azam-› mahlûkat: yarat›lm›fllar›n
en büyü¤ü.
azam-› menfaat: menfaatin en
büyü¤ü.
bat›n: kar›n, mide.
cebbar: zorba, zalim.
cebbar-› hodfürufl: kendini be¤e-
nen zorba.
cemaat: topluluk, toplum.
cidal: kavga, mücadele.
daire-i izin: izin dairesi.
dessas: aldat›c›, hileci.
düstur-i hayat: hayat prensibi.
erdem: fazilet.
fakr: fakirlik, muhtaçl›k.
Fât›r: yaratan, yarat›c› Allah.
fazilet: erdem ve üstünlük.
ferc: üreme organ›.
gaye-i himmet: gayret ve çaba-
n›n amac›.
gaye-i ibadet: ibadetin gayesi.
gayri: ...den baflka, baflkas›.
halim: uysal, yumuflak, sessiz.
halis: kar›fl›ks›z, saf, duru.
hariç: d›fl.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanl›¤›n sosyal hayat›.
hedef: maksat, niyet, amaç.
hevesat: hevesler.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hikmet-i felsefe: felsefe ilmi.
hikmet-i Kur’ân: Kur’ân hikmeti.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a
mahsus hikmet, Kur’ân’›n hikme-
ti.
hodendifl: kendi için endifle

eden.
hodgâm: kendi keyfini düflü-
nen.
iddihar: biriktirme, saklama.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
istinat etmek: dayanmak.
kavi: kuvvetli.
livechillâh: Allah için.
ma¤rur: gururlu.
Malik-i Kerîm: bol ihsan ve
ikram sahibi olan, her fleyin
gerçek sahibi Allah.
menfaat: fayda, kâr.
menfaat-i kavmiye: toplum

ç›kar›.
menfaat-i flahsiye: kiflisel ç›-
kar.
menfaatperest: kendi ç›kar›-
n› düflünen.
muvazene: karfl›laflt›rma.
müsta¤ni: tok gözlü.
nefis: kiflinin kendisi, insan›
maddî zevk ve isteklere sevk
eden kuvvet.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›.
rab›ta: ba¤.
r›za-i ‹lâhî: Allah r›zas›.

selim: sa¤lam, do¤ru.
servet: mal, mülk.
seyyid: efendi.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tenezzül: alçalmak, kendine
ayk›r› düflen bir ifli veya duru-
mu kabul etme.
terbiye: yetifltirme, büyütme.
tezellül: afla¤›lanma.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
tilmiz-i mütevazi: alçak gö-
nüllü talebe.
uhrevî: ahirete dair.
zaaf: zay›fl›k, güçsüzlük.
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menfi milliyet: ›rkç›l›k.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
rab›ta: ba¤.
rab›ta-i dinî ve s›n›fî ve vatanî:
din, s›n›f ve vatan ba¤›.
r›za-i ‹lâhî: Allah r›zas›.
saadet: mutluluk.
saadet-i dâreyn: dünya ve ahiret
mutlulu¤u.
selp olmak: ortadan kalkmak.
semerat: verim, kâr, fayda.
set: engel.
sevk: yollama, ulaflt›rma.
s›n›fî: sosyal tabakalarla ilgili.
fle’n: icap, gerek.
tatmin: doyurma.
tecavüz: haddini aflma, söz ve
harekette ileri gitme, sald›rma,
sataflma.
tecavüzat: sald›r›lar, tecavüzler.
temsil: k›yaslama tarz›nda ben-
zetme.
tesanüt: dayan›flma.
teflvik: heveslendirmek.
tezyit: ço¤alma, art›rma.
uhuvvet: kardefllik.
unsuriyet: ›rkç›l›k.
vatanî: vatana ait.

bedel: karfl›l›k.
cemaat: topluluk, toplum.
cihet-i tefevvuk: üstünlük
yönü.
cihet-i ulviyet: üstün taraf.
düstur-i cidal: mücadele ve
kavga prensibi.
düstur-i teavün: yard›mlafl-
ma prensibi.
fazilet: manevî de¤er ve üs-
tünlük.
gayat: gayeler, amaçlar.
gaye: amaç, hedef.
hacat-› befleriye: insanî ihti-

yaçlar.
hak: do¤ru, gerçek.
hevesat-› nefsaniye: nefsi is-
tek ve arzular, nefse ait istek-
ler.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a
mahsus hikmet, Kur’ân’›n hik-
meti.
hissiyat-› ulviye: yüce duy-
gular.

imdat: yard›m.
incizap: kap›lma, ba¤lanma.
ittifak: ortak bir gayede an-
laflma.
kâfi: yeterli.
kelâm: sözler.
kelimat-› ‹lâhîye: ‹lâhî sözler,
kelimeler.
kemalât: mükemmellikler.
kemalât-› insaniye: insana
ait olgunluklar.
maâliyat: yüksek ve derin fi-
kirler.
menfaat: fayda, kâr.

“unsuriyet, menfi milliyeti” tutar. Semerat› ise, “heve-
sat-› nefsaniyeyi tatmin” ve “hacat-› befleriyeyi tezyittir.”

Hâlbuki, kuvvetin fle’ni “tecavüz”dür. Menfaatin fle’ni,
her arzuya kâfi gelmedi¤inden, “üstünde bo¤uflmak”t›r.
Düstur-i cidalin fle’ni “çarp›flmak”t›r. Unsuriyetin  fle’ni,
baflkas›n› yutmakla beslenmek oldu¤undan, “teca-
vüz”dür. ‹flte bu hikmettendir ki, beflerin saadeti selp ol-
mufltur.

Amma hikmet-i Kur’âniye ise, nokta-i istinad›, kuvve-
te bedel “hakk›” kabul eder. Gayede menfaate bedel “fa-
zilet ve r›za-i ‹lâhîyi” kabul eder. Hayatta düstur-i cidal
yerine “düstur-i teavünü” esas tutar. Cemaatlerin rab›ta-
lar›nda unsuriyet, milliyet yerine “rab›ta-i dinî ve s›n›fî ve
vatanî” kabul eder. Gayat›, hevesat-› nefsaniyenin teca-
vüzat›na set çekip ruhu maâliyata teflvik ve hissiyat-› ul-
viyesini tatmin eder ve insan› kemalât-› insaniyeye sevk
edip insan eder.

Hakk›n fle’ni “ittifak”t›r. Faziletin fle’ni “tesanüt”tür.
Düstur-i teavünün fle’ni “birbirinin imdad›na yetiflmek”-
tir. Dinin fle’ni “uhuvvet”tir, “incizap”t›r. Nefsi gemle-
mekle ba¤lamak, ruhu kemalâta kamç›lamakla serbest
b›rakman›n fle’ni “saadet-i dâreyn”dir.

®



On Üçüncü Sözün ‹kinci Makam›
1

W
Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha akl›n›
kaybetmeyen baz› gençlerle bir muhaveredir.

B‹R KISIM GENÇLER taraf›ndan, flimdiki aldat›c› ve ca-
zibedar lehviyat ve hevesat›n hücumlar› karfl›s›nda, “Ahi-
retimizi ne suretle kurtaraca¤›z?” diye Risale-i Nur’dan
medet istediler. Ben de Risale-i Nur’un flahs-› manevîsi
nam›na onlara dedim ki:

Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister iste-
mez oraya girecek. Ve oraya girmek için de, üç tarzda,
üç yoldan baflka yol yok.

• Birinci yol: O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan
daha güzel bir âlemin kap›s›d›r. 2

• ‹kinci yol: Ahireti tasdik eden, fakat sefahat ve da-
lâlette gidenlere bir haps-i ebedî ve bütün dostlar›ndan
bir tecrit içinde bir haps-i münferit, yaln›z bafl›na bir ha-
pis kap›s›d›r. 3 Öyle gördü¤ü ve itikat etti¤i; ve inand›¤›
gibi hareket etmedi¤i için, öyle muamele görecek.

• Üçüncü yol: Ahirete inanmayan ehl-i inkâr ve da-
lâlet için bir idam-› ebedî kap›s›, yani hem kendisini,
hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dara¤ac›d›r. Öy-
le bildi¤i için, cezas› olarak ayn›n› görecek. Bu iki fl›k be-
dihîdir, delil istemiyor, göz ile görünür.

ahiret: öteki dünya.
âlem: dünya.
bedihî: aç›k olan.
cazibedar: çekici.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak (sapmak).
delil: flahit, belge, tan›k.
ehl-i iman: iman edenler, 
inananlar.
ehl-i inkâr ve dalâlet: hak yol-
dan sapm›fl, inançs›z kimseler.
hapis: al›koyma, bir yere kapat›p
d›flar› ç›karmama.
haps-i ebedî: sonsuza dek kal›-
nacak hapis.
haps-i münferit: tek bafl›na ha-
pis, hücre hapsi.
hareket: yaflama, davranma.
hevesat: nefsin hofluna giden ya-
sak istek ve arzular.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olma.
inkâr etmek: kabul etmeme,
reddetme.

itikat: inan›fl, iman.
kabir: mezar.
lehviyat: nefsi azd›ran oyun
ve e¤lenceler.
medet: yard›m.
muamele: davranma, davra-
n›fl.

muhavere: konuflma.
nam: ad, isim.
sefahat: beyinsizlik, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düfl-
künlük.
suret: flekil, biçim.
flahs-› manevî: manevî kifli-

lik.
fl›k: madde, tarz.
tarz: flekil.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme
tecrit: yaln›z bafl›na b›rakma,
soyutlama.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)
2. Buharî, Cenaiz: 68, 87; Müslim, Cennet: 70, K›yamet: 26; Neseî, Cenaiz: 110; Müsned, 3:3,

4:287.
3. Darimî, Rikak: 94; Müsned, 3:38; ‹bni Hibban, Sahih, 7:391, 392; Ebu Ya'lâ, Müsned, 2:491,

11:522; ‹bni Ebu fieybe, Musannef, 7:58.
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Madem ecel gizlidir; her vakit ölüm, bafl›n› kesmek
için gelebiliyor; ve genç ihtiyar fark› yoktur. Elbette, da-
ima, gözü önünde öyle büyük dehfletli bir mesele karfl›-
s›nda, bîçare insan, o idam-› ebedî, o dipsiz, nihayetsiz
haps-i münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir
kap›s›n› bir âlem-i bâkîye, bir saadet-i ebediyeye ve
âlem-i nura aç›lan bir kap›ya kendi hakk›nda çevirmek
hâdisesi, o insan›n dünya kadar büyük bir meselesidir.

Bu kat'î hakikat, bu üç yol ile bulundu¤unda ve bu üç
yolun da mezkûr üç hakikat ile olaca¤›n› ihbar eden yüz
yirmi dört bin muhbir-i sad›k,1 ellerinde niflane-i tasdik
olan mu'cizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyalar›n haber
verdikleri ayn› haberleri, keflif ve zevk ve fluhut ile tasdik
eden ve imza basan yüz yirmi dört milyon evliyan›n ayn›
hakikate flahadetleri ve haddühesaba gelmeyen muhak-
kiklerin kat'î delilleriyle —o enbiya ve evliyan›n verdikle-
ri ayn› haberleri— aklen, ilmelyakîn derecesinde (HAfi‹YE)

ispat ettikleri; ve yüzde doksan dokuz ihtimal-i kat'î ile,
“‹dam ve zindan-› ebedîden kurtulmak ve o yolu saa-
det-i ebediyeye çevirmek, yaln›z iman ve itaat iledir” di-
ye ittifaken haber veriyorlar.

Acaba yüzde bir ihtimal-i helâket bulunan bir tehlike
yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara al›n-
sa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adam›n,
endifle-i helâketten gelen elem-i manevî, onun yemek
ifltihas›n› kaç›rd›¤› hâlde; böyle yüz binler sad›k ve 
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mayacak biçimde ö¤renme.
iman: inanç.
ifltiha: açl›k, ifltah.
itaat: boyun e¤me.
ittifaken: birlik hâlinde, birlefle-
rek.
kabir: mezar.
kat’î: kesin, flüphesiz.
keflif: açma, meydana ç›karma.
mezkûr: ad› geçen.
mu’cize: ola¤anüstü hâl ve hare-
ketler.
muhakkik: gerçe¤i araflt›ran, ger-
çe¤i araflt›r›p bulan âlimler.
muhbir: haber veren.
muhbir-i sad›k: do¤ru sözlü ha-
ber verici, peygamber.
nazar: dikkat.
niflane-i tasdik: do¤rulay›c› ni-
flan, alâmet.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk, sonu olmayan mutluluk.
sad›k: do¤ru.
flahadet: flahit olma, flahitlik.
fluhut: kalp gözüyle görme, gözle
tan›kl›k.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme
zevk: manevî âlemlerde iman
hakikatlerinin hazz›na eriflme.
zindan-› ebedî: sonsuz hapis.

âlem-i bâkî: sonsuz olan ahi-
ret âlemi.
âlem-i nur: nur âlemi.
bîçare: çaresiz.
dehflet: korku, korkma, ürk-
me.
delil: ispatlay›c›, kan›t.
ecel: ölüm vakti.
elem-i manevî: manevî ac›.
enbiya: peygamberler.

endifle-i helâket: yok olma
kayg›s›.
evliya: velîler, ulular, Allah
dostlar›.
haddühesap: s›n›r ve say›.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek.
haps-i münferit: tek bafl›na
hapis.
hafliye: dipnot.

idam: yok etme.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok etme.
ihbar: haber verme.
ihtimal-i helâket: yok olma
ihtimali.
ihtimal-i kat’î: kesin olabilir-
lik.
ilmelyakîn: kesin bilgiye da-
yanarak, kuflkuya yer b›rak-

1. Yüz yirmi dört bin enbiya oldu¤u hakk›nda bkz. Hâkim, Müstedrek, 2:652; ‹bni Sa'd, Taba-
katü'l-Kübra, 1:32; ‹bni Hibban, Sahih, 2:77; Müsned, 5:265-266; Taberanî, Mu'cemü'l-Kebir,
8:217; Veliyyüddin Tebrizî, Miflkâtü'l-Mesabih, 3:122.

HAfi‹YE: Onlardan birisi Risale-i Nur’dur; meydandad›r.



musaddak muhbirlerin, yüzde yüz ihtimal ile, dalâlet ve
sefahat, göz önündeki kabir dara¤ac›na ve ebedî haps-i
münferidine kat'î sebep oldu¤unu ve iman, ubudiyet,
yüzde yüz ihtimal ile o dara¤ac›n› kald›r›p, o hapsi mün-
feridi kapat›p, flu göz önündeki kabri bir hazine-i ebedi-
yeye, bir saray-› saadete aç›lan bir kap›ya çeviriyor diye
ihbar eden ve emarelerini ve âsârlar›n› gösterdikleri hâl-
de, bu acip ve garip ve dehfletli ve azametli mesele kar-
fl›s›nda bulunan bîçare insan ve bahusus Müslüman, e¤er
iman ve ubudiyeti olmazsa, bütün dünya saltanat› ve lez-
zeti bir tek insana verilse, acaba o göz önündeki her va-
kit oraya ça¤r›lmas›na nöbetini bekleyen bir insana ver-
di¤i o endifleden gelen elîm elemi kald›rabilir mi? Sizden
soruyorum.

Madem ihtiyarl›k, hastal›k, musibet ve her tarafta ve-
fiyatlar, o dehfletli elemi defliyorlar ve ihtar ediyorlar; el-
bette o ehl-i dalâlet ve sefahat, yüz bin lezzeti ve zevki al-
sa da, yine o manevî bir Cehennem, kalbinde yaflar ve
yakar. Fakat, pek kal›n gaflet sersemli¤i, muvakkaten
hissettirmez.

Madem ehl-i iman ve taat, göz önünde gördü¤ü kabri
bir hazine-i ebediyeye, bir saadet-i lâyezalîye kendisi
hakk›nda bir kap› oldu¤unu ve o ezelî mukadderat piyan-
gosundan milyarlar alt›n ve elmaslar› kazand›racak bir bi-
let dahi, iman vesikas›yla ona ç›km›fl; her vakit, “Gel, bi-
letini al,” diye beklemesinden, derin, esasl›, hakikî lezzet
ve zevk-i manevî, öyle bir lezzettir ki, e¤er tecessüm et-
se ve o çekirdek bir a¤aç olsa, o adama hususî bir acip: tuhaf, hayret veren.

âsâr: eserler.
azamet: büyüklük.
bahusus: özellikle.
bîçare: çaresiz.
dalâlet: sapma.
dehflet: korkma, ürkme.
ebedî: sonu olmayan.
ebediye: sonu olmayan.
ehl-i dalâlet: yoldan ç›kanlar.
ehl-i iman ve taat: inananlar ve
Allah’›n emirlerini yerine getiren-
ler.
elem: ac›, a¤r›.
elîm: ac› verici, ac›kl›.
emare: alâmet.
ezelî: bafllang›çs›z.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-

nin arzular›na dalmak.
garip: tuhaf, hayret veren.
hakikî: gerçek.
haps-i münferit: tek bafl›na
hapis.
hazine-i ebediye: Cennet.
hususî: özel.
ihbar: haber verme.
ihtar etmek: uyarmak.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
iman: inanma, inanç.
kabir: mezar çukuru.
kat’î: kesin.
lezzet: zevk, haz, keyif.

manevî: maddî olmayan, ma-
na ile ilgili.
muhbir: haber veren.
mukadderat:, kaderde olan
fleyle.
musaddak: do¤rulayan,
onaylayan.
musibet: s›k›nt›.
muvakkaten: geçici olarak.
münferit: tek.
saadet-i lâyezalîye: hiç bit-
meyen mutluluk.
saltanat: hükümdarl›k.
saray-› saadet: mutluluk sa-

ray›.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
sersem: bafl› dönmüfl.
tecessüm: cisimleflme, cisim
hâline gelme.
ubudiyet: kulluk.
vefiyat: ölümler.
vesika: belge.
zevk: manevî âlemlerde
iman hakikatlerinin hazz›na
eriflme.
zevk-i manevî: manevî zevk.
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Cennet hükmüne geçti¤i hâlde, o zevk ve lezzet-i azîme-
yi terk edip, gençlik saikas›yla, o hadsiz elemler ile âlûde
zehirli bir bala benzeyen sefihâne ve heveskârâne mu-
vakkat bir lezzet-i gayrimeflruay› ihtiyar eden, hayvandan
yüz derece afla¤› düfler. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz.
Çünkü onlar Peygamberi inkâr etseler, di¤erlerini tan›ya-
bilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah’› tan›yabilirler.
Allah’› bilmeseler de kemalâta medar olacak baz› güzel
hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman, hem enbiyay›,
hem Rabbini, hem bütün kemalât› Muhammed-i Arabî
Aleyhissalâtü Vesselâm vas›tas›yla biliyor. Onun terbiye-
sini b›rakan ve zincirinden ç›kan, daha hiçbir peygambe-
ri (a.s.) tan›maz. Ve Allah’› da tan›maz ve ruhunda, ke-
malât› muhafaza edecek hiçbir esasat› bilemez. Çünkü,
peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve dave-
ti umum nev-i beflere bakt›¤› için ve mu'cizatça ve dince
umuma faik ve bütün nev-i beflere bütün hakaikte üstat-
l›k edip, on dört as›rda, parlak bir surette ispat eden ve
nev-i beflerin medar-› iftihar› bir zat›n terbiye-i esasiyele-
rini ve usul-i dinini terk eden, elbette hiçbir cihette bir
nur, bir kemal bulamaz; sukut-i mutlaka mahkûmdur.

‹flte ey hayat-› dünyeviyenin zevkine müptelâ ve endi-
fle-i istikbal ile istikbalini ve hayat›n› temin için çabalayan
bîçareler! Dünyan›n lezzetini, zevkini, saadetini, rahat›n›
isterseniz, meflru dairedeki keyfe iktifa ediniz; o, keyfini-
ze kâfidir. Haricinde ve gayrimeflru dairedeki bir lezzetin
içinde bin elem oldu¤unu sab›k beyanatta elbette anlad›-
n›z. E¤er mazi, yani geçmifl zaman›n hâdisat›n› sinema 

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 69 ON ÜÇÜNCÜ SÖZ

lezzet.
mahkûm: hükümlü, mecbur.
mazi: geçmifl zaman.
medar: sebep, vesile.
medar-› iftihar: övünme sebebi.
meflru: fleriata uygun, hakl›.
mu’cizatça: mu’cizeler aç›s›ndan.
muhafaza: koruma.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz Hz.
Muhammed.
muvakkat: geçici.
müptelâ: tutkun.
nev-i befler: insan soyu, insanlar,
insan türü.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
saadet: mutluluk.
sab›k: geçen.
saika: sevk eden, yönlendiren.
sefihâne: yasak zevk ve e¤lence-
lere düflkün bir flekilde, beyinsiz-
ce.
sukut-i mutlak: tam alçal›fl, tam
düflüfl.
temin: elde etme.
terbiye: e¤itme, yol gösterme.
terbiye-i esasiye: temel terbiye.
terk etmek: b›rakmak, vazgeç-
mek.
umum: bütün, genel.
usul-i din: dinin temelleri.
üstat: muallim, usta.
vas›tas›yla: arac›l›¤›yla.
vesselâm: son söz budur.
zevk ve lezzet-i azîme: büyük
tad ve lezzet.
zevk: e¤lenme, safa, tatma, lez-
zet alma.

ahir: son.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
âlûde: birlikte, bulaflm›fl, ka-
r›flm›fl.
beyanat: aç›klamalar.
bîçare: çaresiz.
cihet: yön.
ecnebi: yabanc›.
elem: ac›.
enbiya: peygamberler.
endifle-i istikbal: gelecek
kayg›s›.

esasat: esaslar, temeller.
faik: üstün.
gayrimeflru: dine ayk›r›, ka-
nunsuz.
hâdisat: hâdiseler, .
hakaik: gerçekler, do¤rular.
hariç: d›fl.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
heveskârâne: hevesine, gelip
geçici istek ve arzular›na düfl-
kün bir flekilde.
hükmüne: yerine.

ihtiyar: seçme, tercih etme.
iktifa: yeterli bulma.
inkâr: reddetme, inanmama.
ispat: delil, kan›t.
istikbal: gelecek zaman, .
kâfi: yeter.
kemal: olgunluk.
kemalât: iyilikler, kemaller,
olgunluklar, mükemmellikler.
keyif: arzu, heves, istek.
lezzet: zevk, haz, keyif.
lezzet-i azîme: büyük lezzet.
lezzet-i gayrimeflrua: dinen
helâl olmayan, yasaklanm›fl



ile hâl-i haz›rda gösterdikleri gibi, istikbaldeki ahval dahi,
meselâ elli sene sonraki hâlleri bir sinema ile gösterilse
idi, ehl-i sefahat, flimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin
ve nefret edip a¤layacakt›lar.

Dünya ve ahirette ebedî ve daimî süruru isteyen, iman
dairesindeki terbiye-i Muhammediyeyi (a.s.m.) kendine
rehber etmek gerektir.

* * *

Birkaç Bîçare Gençlere Verilen Bir Tembih, 
Bir Ders, Bir ‹htard›r

Bir gün yan›ma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve
gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sak›n-
mak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben
de, eskiden Risale-i Nur’dan medet isteyen gençlere de-
di¤im gibi, dedim ki:

Sizdeki gençlik kat'iyen gidecek. E¤er siz daire-i mefl-
ruada kalmazsan›z, o gençlik zayi olup bafl›n›za hem
dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden
çok ziyade belâlar ve elemler getirecek. E¤er terbiye-i ‹s-
lâmiye ile, o gençlik nimetine karfl› bir flükür olarak, iffet
ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen
bâkî kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmas›na sebep ola-
cak.

ahiret: öteki dünya.
ahval: hâller, durumlar.
bâkî: kal›c› ve devaml›.
belâ: musibet, gam, keder, afet.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
daimî: sürekli.
daire-i meflrua: dinin uygun gör-
dü¤ü helâl daire.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ehl-i sefahat: yasaklara ve gü-
nahlara düflkün kimseler.
elem: üzüntü, ac›.
hâl: flimdiki zaman.
hâl-i haz›r: flimdiki durum.
hayat: yaflay›fl, yaflama.
hevesat: nefsin hofluna giden ge-

lip geçici istek ve arzular.
iffet: namus, ›rz.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
istikbal: gelecek.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak.
lezzet: zevk, haz, keyif.
manen: duyguca, ruhça, ma-
na itibar›yla.
medet: inayet, yard›m.
meselâ: misal olarak.
namus: edep, hayâ, ahlâk.
nefret: tiksinme, ikrah.
nefrin: sövüp sayma, lânet

okuma.
nimet: iyilik, ihsan, ba¤›fl.
rehber: yol gösteren, k›lavuz,
delil.
Risale-i Nur: Nur risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sarf: harcama.
sürur: sevinç.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk
ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
taat: Allah’›n emirlerini yerine

getirme, Allah’tan korkup ya-
saklar›ndan kaç›nma.

tembih: uyarma, ikaz.

terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî ter-
biye.

terbiye-i Muhammediye:
Peygamberimizin terbiyesi
(sünnet-i seniye).

zahirî: görünürde.

zayi: kaybolma.

zevk: tad alma.

ziyade: pek fazla.
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Hayat ise, e¤er iman olmazsa veyahut isyan ile o iman
tesir etmezse, hayat zahirî ve k›sac›k bir zevk ve lezzetle
beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elem-
ler, hüzünler, kederler verir.

Çünkü, insanda ak›l ve fikir oldu¤u için, hayvan›n ak-
sine olarak, haz›r zamanla beraber geçmifl ve gelecek za-
manlarla da f›traten alâkadard›r; o zamanlardan dahi
hem elem, hem lezzet alabilir.

Hayvan ise, fikri olmad›¤› için, haz›r lezzetini, geçmifl-
ten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endifle-
ler bozmuyor.

‹nsan ise, e¤er dalâlet ve gaflete düflmüfl ise, haz›r lez-
zetine geçmiflten gelen hüzünler ve gelecekten gelen en-
difleler o cüz’î lezzeti cidden ac›laflt›r›yor, bozuyor; husu-
san gayrimeflru ise, bütün bütün zehirli bir bal hükmün-
dedir. Demek, hayvandan yüz derece, lezzet-i hayat nok-
tas›nda, afla¤› düfler. Belki ehl-i dalâletin ve gafletin ha-
yat›, belki vücudu, belki kâinat›, bulundu¤u gündür. Bü-
tün geçmifl zaman ve kâinatlar, onun dalâleti noktas›nda
madumdur, ölmüfltür. Ak›l, alâkadarl›¤› ile ona zulmetler,
karanl›klar veriyor. Gelecek zamanlar ise, itikats›zl›¤› ci-
hetiyle yine madumdur. Ve ademle hâs›l olan ebedî firak-
lar, mütemadiyen onun fikir yoluyla hayat›na zulmetler
veriyorlar.

E¤er iman hayata hayat olsa; o vakit hem geçmifl,
hem gelecek zamanlar, iman›n nuruyla ›fl›klan›r ve vücut
bulur; zaman-› haz›r gibi, ruh ve kalbine iman noktas›n-
da ulvî ve manevî ezvak› ve envar-› vücudiyeyi veriyor.
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ruh: cevher, can.
tesir: etki, iz b›rakma.
ulvî: yüksek, yüce.
vücut: var olma, varl›k.
zahirî: görünen, görünürdeki.
zaman-› haz›r: flimdiki zaman.
zevk: tatma, lezzet, haz.
ziyade: çok, fazla.
zulmet: karanl›k.

adem: yokluk, hiçlik.
alâkadar: ilgili, ba¤l›.
cidden: ciddî olarak.
cihet: yön.
cüz’î: az, parça.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›l-
ma, iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ehl-i dalâlet: yoldan ç›kanlar,
azg›n ve sapk›n kimseler.
elem: üzüntü, ac›.
endifle: kuflku, kayg›.
envar-› vücudiye: varl›¤a ait

olan nurlar.
ezvak: zevkler, tatlar.
firak: ayr›l›k.
f›traten: yarat›l›fl itibar›yla.
gaflet: dikkatsizlik, ihmal, Al-
lah’tan uzaklafl›p nefsinin ar-
zular›na dalmak.
gayrimeflru: helâl olmayan,
dine ayk›r›.
hâs›l: sonuç, netice.
hayat: yaflay›fl, yaflama flekil.
haz›r: flimdiki, hâl.
hususan: özellikle.
hüzün: keder, hüzün.

iman: inanma, inanç.
isyan: bafl kald›rma, itaatsiz-
lik.
itikat: inanç.
kâinat: dünya, varl›klar.
keder: gam, ac›, hüzün.
lezzet: zevk, haz, keyif.
lezzet-i hayat: hayat›n zevk
ve lezzetleri.
madum: yok.
manevî: maddî olmayan,
ruhla ilgili, içsel.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak.



Bu hakikatin, ‹htiyar Risalesinde, Yedinci Ricada izah›
var; ona bakmal›s›n›z.

‹flte hayat böyledir. Hayat›n lezzetini ve zevkini isterse-
niz, hayat›n›z› iman ile hayatland›r›n›z ve feraizle ziynet-
lendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

Her gün ve her yerde ve her vakit vefiyatlar›n göster-
dikleri dehfletli hakikat-i mevt ise; size, baflka gençlere
söyledi¤im gibi, bir temsil ile beyan ediyorum.

Meselâ, burada gözünüz önünde bir dara¤ac› dikilmifl.
Onun yan›nda bir piyango—fakat pek büyük bir ikrami-
ye biletleri veren—dairesi var. Biz buradaki on kifli, alâ-
küllihâl, ister istemez, hiç baflka çare yok, oraya davet
edilece¤iz; bizi ça¤›racaklar. Ve ça¤›rma zaman› gizli ol-
mas›ndan, her dakika, ya “Gel, idam biletini al, dara¤a-
c›na ç›k!” veyahut “Gel, milyonlar alt›n kazand›ran bir ik-
ramiye bileti sana ç›km›fl; gel, al!” demelerini beklerken,
birden kap›ya iki adam geldi.

Biri, yar› ç›plak güzel ve aldat›c› bir kad›n, elinde zahi-
ren gayet tatl›, fakat zehirli bir helva getirip yedirmek is-
tiyor.

Di¤er biri de, aldatmaz ve aldanmaz ciddî bir adam, o
kad›n›n arkas›ndan girdi. Dedi ki:

“Size bir t›ls›m, bir ders getirdim; bunu okusan›z, o
helvay› yemezseniz, o dara¤ac›ndan kurtulursunuz. Bu
t›ls›m ile, o emsalsiz ikramiye biletini al›rs›n›z. ‹flte bu da-
ra¤ac›nda, zaten gözünüzle görüyorsunuz ki, bal yiyenler 

alâküllihâl: ister istemez.
beyan: aç›klama.
ciddî: a¤›rbafll›.
dara¤ac›: idam sehpas›.
dehflet: korku, ürkme.
emsal: efl, benzer.
feraiz: farzlar, Allah’›n kesin
emirleri.
günah: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› davran›fl, uygunsuz fiil, di-

nî suç.
hakikat: gerçek.
hakikat-i mevt: ölüm gerçe-
¤i.
hayat: yaflay›fl, yaflama flekil.
helva: tatl›.
idam: ölüm.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ikramiye: bahflifller, ba¤›fllar,
piyangodan ç›kan fley.

izah: aç›klama.
lezzet: zevk, haz, keyif.
muhafaza: koruma.
temsil: k›yaslama tarz›nda
benzetme.
t›ls›m: s›r, gizem.
vefiyat: ölümler.
zahiren: görünüflte.
zevk: tatma, tad, lezzet.
ziynet: süs, bezek.
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oraya giriyorlar. Ve oraya girinceye kadar, o helvan›n
zehrinden dehfletli kar›n sanc›s› çekiyorlar. Ve o büyük
ikramiye biletini alanlar, çendan görünmüyorlar ve zahi-
ren onlar da o dara¤ac›na ç›kt›klar› görünüyor. Fakat,
onlar as›lmad›klar›n›, belki oradan kolayca ikramiye da-
iresine girmek için basamak yapt›klar›n›, milyonlar flahit-
ler var, haber veriyorlar. ‹flte pencerelerden bak›n›z. En
büyük memurlar ve bu iflle alâkadar büyük zatlar, yüksek
sesle ilân ediyorlar ve haber veriyorlar ki: “O dara¤ac›na
gidenleri aynelyakîn, gözünüz ile gördü¤ünüz gibi, bu ik-
ramiye biletini t›ls›mc›lar ald›klar›n›, hiç flek ve flüphesiz,
gündüz gibi kat'î biliniz” dedi.

‹flte bu temsil gibi, zehirli bir bal hükmünde olan gay-
rimeflru dairedeki gençli¤in sefahatkârâne zevkleri, hazi-
ne-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesika-
s› olan iman› kaybetti¤i için, dara¤ac› hükmünde olan
ölüm ve ebedî zulümat kap›s› olan kabrin musibetine, ay-
nen zahiren göründü¤ü gibi düfler. Ve ecel gizli oldu¤u
için genç, ihtiyar fark etmeyerek, her vakit ecel cellâd›
bafl›n› kesmek için gelebilir. E¤er o zehirli bal hükmünde
olan hevesat-› gayrimeflruay› terk edip, t›ls›m-› Kur'ânî
olan iman ve feraizi elde etmekle ve fevkalâde mukadde-
rat-› befler piyangosundan ç›kan saadet-i ebediye hazine-
si biletini alaca¤›na, yüz yirmi dört bin enbiya aleyhimüs-
selâm ile beraber haddühesaba gelmeyen ehl-i velâyet ve
ehl-i hakikat müttefikan haber veriyorlar ve âsâr›n› gös-
teriyorlar.
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net.
hevesat-› gayrimeflrua: haram
olan arzu ve istekler.
ihtiyar: yafll›.
ikramiye: piyango.
ilân: duyurma.
kabir: mezar.
kat’î: kesin, flüphesiz.
mukadderat-› befler: insanl›¤›n
kaderi.
musibet: s›k›nt›.
müttefikan: hep beraber, birlik-
te, ittifak ederek, birleflerek.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
saadet-i sermediye: sürekli mut-
luluk.
sefahatkârâne: zevk ve e¤lence-
ye afl›r› düflkün olarak.
flek: zan, tereddüt.
temsil: örnek, benzetme.
terk etmek: b›rakmak.
t›ls›m: s›r, gizem.
t›ls›mc›: sihirbaz.
t›ls›m-› Kur’ânî: Kur’ân’›n gayet
tesirli, derin hakikatleri, s›rlar›.
vesika: belge.
zahiren: görünüflte, görünüfle gö-
re.
zat: kifli.
zehir: a¤u, sem, öldürücü madde.
zevk: hofla giden veya çekici fley-
ler.
zulümat: karanl›klar.

alâkadar: ilgilenen, ilgili.
aleyhimüsselâm: her türlü
esenlik ve mutluluk onlar›n
üzerine olsun.
âsâr: eserler, izler.
aynelyakîn: gözle görür de-
recede inanma.
cellât: infaz memuru.
çendan: gerçi, .
dara¤ac›: idam sehpas›.

ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ecel: ölüm vakti, ölüm, haya-
t›n sonu.
ehl-i hakikat: gerçe¤i bulup
onun peflinden gidenler; Allah
adam›.
ehl-i velâyet: erenler, Al-
lah’›n dostlu¤unu kazananlar.
enbiya: peygamberler.
feraiz: farzlar, Allah’›n kesin

emirleri.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayrimeflru: helâl olmayan,
dine ayk›r›.
haber: ilim, malûmat, bilgi.
haddühesaba gelmemek:
sonsuz ve s›n›rs›z olmak.
hazine: define.
hazine-i ebediye: ebedî ve
sonu olmayan hazine, Cen-



Elhâs › l : Gençlik gidecek. Sefahatte gitmifl ise, hem
dünyada, hem ahirette binler belâ ve elemler netice ver-
di¤ini ve öyle gençler ekseriyetle suiistimal ile, israfat ile
gelen evhaml› hastal›kla hastahanelere ve taflk›nl›klar›yla
hapishanelere veya sefalethanelere ve manevî elemler-
den gelen s›k›nt›larla meyhanelere düfleceklerini anla-
mak isterseniz, hastahanelerden ve hapishanelerden ve
kabristanlardan sorunuz. Elbette hastahanelerin ekseri-
yetle lisan-› hâlinden, gençlik saikas›yla israfat ve suiisti-
malden gelen hastal›ktan eninler, eyvahlar iflitti¤iniz gibi,
hapishanelerden dahi, ekseriyetle gençli¤in taflk›nl›k sa-
ikas›yla gayrimeflru dairedeki harekât›n tokatlar›n› yiyen
bedbaht gençlerin teessüflerini ifliteceksiniz. Ve kabris-
tanda ve mütemadiyen oraya girenler için kap›lar› aç›l›p
kapanan o âlem-i berzahta, ehl-i keflfülkuburun müflahe-
dat›yla ve bütün ehl-i hakikatin tasdikiyle ve flahadetiyle,
ekser azaplar gençlik suiistimalât›n›n neticesi oldu¤unu
bileceksiniz.

Hem, nev-i insan›n ekseriyetini teflkil eden ihtiyarlar-
dan ve hastalardan sorunuz; elbette, ekseriyet-i mutlaka
ile esefler, hasretler ile, “Eyvah, gençli¤imizi bad›heva,
belki zararl› zayi ettik! Sak›n bizim gibi yapmay›n›z” di-
yecekler. Çünkü, befl on senelik gençli¤in gayrimeflru
zevki için, dünyada çok seneler gam ve keder ve ber-
zahta azap ve zarar ve ahirette Cehennem ve sakar be-
lâs›n› 1 çeken adam, en ac›nacak bir hâlde oldu¤u hâlde,
2 o¬nd oôn¶ræoj n’ pQnös†dÉpH ∆/VGsôdnG s›rr›yla hiç ac›nmaya müstahak 

ahiret: öteki dünya.
âlem-i berzah: kabir âlemi, dün-
ya ile ahiret aras›.
azap: ceza.
bad›heva: boflu bofluna, faydas›z.
bedbaht: talihsiz.
belâ: s›k›nt›, eza.
berzah: dünya ile ahiret aras›n-
daki yer.
ehl-i hakikat: hak ve do¤ru yol-
da olan kimseler.
ehl-i keflfelkubur: kabirdeki ölü-
lerin hâllerini anlayanlar.
ekser: en çok, daha ziyade.
ekseriyet: ço¤unluk.
ekseriyet-i mutlaka: ço¤unluk
itibar›yla.
elem: üzüntü, ac›.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
enin: inilti, inleyifl.
esef: ac›ma, üzülme.
evham: vehimler, kuflkular.
eyvah: yaz›k, heyhat!
gam: tasa, kayg›.
gayrimeflru(a): helâl olmayan, di-
ne ayk›r›.
harekât: hareketler, davran›fllar.
hasret: özleme, özlem.
ihtiyar: yafll›.
israfat: savurganl›klar.

kabristan: mezarl›k.
keder: s›k›nt›, hüzün.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu.
manevî: manaya ait.
meyhane: içki içilen yerler.
müstahak: lây›k.
müflahedat: gözlemler.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak.

netice: sonuç.
nev-i insan: insan cinsi.
saika: sevk eden, sebep.
sakar: Cehennem.
sefahat: yasak zevk ve e¤-
lence.
sefalethane: kötü, pis ve çir-
kin yerler.
suiistimal: bir fleyi kötüye
kullanma.

suiistimalât: kötü kullanma-
lar.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tasdik: onay, do¤rulama.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
teflkil eden: oluflturan.
zarar: ziyan, kay›p, eksiklik.
zayi: elden ç›kmak, yitirmek.
zevk: tat, lezzet, haz.

1. Bkz. Kamer Suresi: 48; Müddessir Suresi: 26-27, 42.

2. Dinî bir kaidedir.
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olamaz. Çünkü, “Zarara r›zas›yla girene merhamet edil-
mez ve lây›k de¤ildir.”

Cenab-› Hak bizi ve sizi bu zaman›n cazibedar fitnesin-
den kurtars›n ve muhafaza eylesin, âmin.

* * *

On Üçüncü Sözün ‹kinci Makam›n›n Hafliyesidir
1 o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

Risale-i Nur’daki hakikî teselliye mahpuslar çok muh-
taçt›rlar. Hususan, gençlik darbesini yiyip taze ve flirin
ömrünü hapiste geçirenlerin, Nurlara ekmek kadar ihti-
yaçlar› var.

Evet, gençlik damar› ak›ldan ziyade hissiyat› dinler.
His ve heves ise kördür, ak›beti görmez; bir dirhem ha-
z›r lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder; bir da-
kika intikam lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis
elemlerini çeker; ve bir saat sefahat keyfiyle, bir namus
meselesinde, binler gün hem hapsin, hem düflman›n en-
diflesinden s›k›nt›larla ömrünün saadeti mahvolur.

Bunlara k›yasen, bîçare gençlerin çok vartalar› var ki,
en tatl› hayat›n›, en ac› ve ac›nacak bir hayata çeviriyor-
lar. Ve bilhassa flimalde koca bir devlet, gençlik hevesa-
t›n› elde ederek, bu asr› f›rt›nalar›yla sars›yor. Çünkü,
ak›beti görmeyen kör hissiyatla hareket eden gençlere
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keyif: hofllanma hissi.
k›yasen: benzetme.
kusur: eksiklik.
lezzet: zevk, haz, keyif.
mahpus: tutuklu, hapiste yatan.
mahv: yok, etme.
makam: manevî mevki.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek
mizan: ölçü.
muhafaza: koruma.
muhtaç: ihtiyac› olan.
saadet: mutluluk.
sefahat: yasak zevk ve e¤lence.
flimal: kuzey.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma.
tercih: seçme, be¤enme.
teselli: güzel sözler söyleyerek
rahatlatma.
varta: uçurum, tehlike, büyük
tehlike.
ziyade: daha çok.

ak›bet: son, netice.
âmin: Allah’›m, kabul eyle!
as›r: yüzy›l, as›r, .
batman: yaklafl›k sekiz kg.
a¤›rl›¤›nda bir a¤›rl›k ölçüsü.
bîçare: zavall›.
bilhassa: özellikle.
cazibedar: çekici, cazibeli.
Cenab-› Hak: fleref ve azamet
sahibi yüce Allah.
darbe: musibet, belâ.

dirhem: yaklafl›k üç grama
denk olan bir a¤›rl›k ölçüsü.
elem: dert, üzüntü.
endifle: merak, kayg›.
fitne: ahlâkta ve toplum dü-
zeninde azg›nl›k ve bozgun-
culuk, bafltan ç›karma.
hakikî: gerçek.
hapis: bir yere kapat›p d›flar›
ç›karmama, sal›vermeme.
hafliye: dipnot.

haz›r: flimdiki, eldeki.
heves: nefsin hofluna giden
istek ve arzu.
hevesat: nefsin hofluna giden
istekler ve arzular.
his: duygu.
hissiyat: hisler, duygular.
hususan: özellikle.
ihtiyaç: muhtaç.
intikam: öç alma.
katil: öldürme, katletme.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.



ehl-i namusun güzel k›zlar›n› ve kar›lar›n› ibahe eder.
Belki, hamamlar›nda erkek, kad›n beraber ç›plak olarak
girmelerine izin vermeleri cihetinde, bu fuhfliyat› teflvik
eder. Hem, serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallar›-
n› helâl eder ki, bütün befler bu musibete karfl› titriyor.

‹flte bu as›rda, ‹slâm ve Türk gençleri, kahramanâne
davran›p, iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karfl›, Ri-
sale-i Nur’un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin k›l›ç-
lar›yla mukabele etmeleri elzemdir. Yoksa, o bîçare
genç, hem dünya istikbalini, hem mes’ut hayat›n›, hem
ahiretteki saadetini ve hayat-› bâkiyesini azaplara, elem-
lere çevirip mahveder. Ve suiistimal ve sefahatle hasta-
hanelere ve hissiyat›n taflk›nl›klar› ile hapishanelere dü-
fler. Eyvahlar, esefler ile, ihtiyarl›¤›nda çok a¤layacak.
E¤er terbiye-i Kur'âniye ve Nurun hakikatleriyle kendini
muhafaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel
bir insan ve mes’ut bir Müslüman ve sair zîhayatlara,
hayvanlara bir nevi sultan olur.

Evet, bir genç, hapiste, yirmi dört saat her günkü öm-
ründen tek bir saatini befl farz namaz›na sarf etse ve ek-
ser günahlardan hapis mâni oldu¤u gibi, o musibete se-
bebiyet veren hatadan dahi tevbe edip sair zararl›, elem-
li günahlardan çekilse, hem hayat›na, hem istikbaline,
hem vatan›na, hem milletine, hem akrabas›na büyük bir
faydas› olmas› gibi; o on, on befl senelik fânî gençlikle,
ebedî parlak bir gençli¤i kazanaca¤›n›, baflta Kur'ân-›
Mu'cizülbeyan, bütün kütüp ve suhuf-i semaviye kat'î ha-
ber verip müjde ediyorlar.

as›r: yüzy›l, ça¤.
azap: ›zt›rap, eziyet.
befler: insan.
bîçare: zavall›.
cihet: yön.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ehl-i namus: namuslular.
ekser: en çok.
elem: üzüntü, ac›.
elzem: daha lüzumlu, gerekli.
esef: ac›, üzüntü.
fânî: geçici.
farz: ‹slâmiyette kesin olarak ya-
p›lmas› gereken emir. 
fuhfliyat: çok çirkin, afla¤›l›k; zina
ile ilgili hareketler.
haber: ilim, malûmat, bilgi.
hakikat: gerçek.
hareket: k›m›ldanma.
hayat-› bâkiye: bitmeyen sonsuz
hayat, ahiret hayat›.
helâl: serbest.
hücum: sald›rma.
ibahe: mübah k›lma.

istikbal: gelecek.
kahraman: yi¤it, cesur.
kahramanâne: kahramanca.
kat’î: kesin, flüphesiz.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› benze-
rini yapmaktan âciz b›rakan
Kur’ân-› Kerîm.
kütüp: kitaplar.
mahv: yok, etme.
mâni olmak: önlemek.
mes’ut: bahtiyar, kutlu, mut-
lu.
muhafaza: koruma.

mukabele: karfl›l›k verme.
musibet: belâ, s›k›nt›, felâket.
müjde: sevindirici haber.
mükemmel: kemal bulmufl,
kâmil, eksiksiz, tam.
nev: tür.
saadet: mutluluk.
sair: di¤er.
sarf: harcama, kullanma.
sefahat: yasak zevk ve e¤-
lence. 
serseri: bafl› bofl gezen, iflsiz,
güçsüz.
suhuf-i semaviye: baz› pey-

gamberlere gönderilen kutsal
sayfalar.
suiistimal: bir fleyi kötüye
kullanma.
sultan: hükümdar.
tehlike: büyük zarar ve yok
olmaya yol açabilecek du-
rum.
terbiye-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
terbiyesi.
teflvik: k›flk›rtmak, cesaret
vermek.
tevbe etmek: af dilemek.
zîhayat: hayat sahibi.
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Evet, o flirin, güzel gençlik nimetine istikametle, taat-
le flükretse, hem ziyadeleflir, hem bâkîleflir, hem lezzetle-
nir. Yoksa hem belâl› olur, hem elemli, gaml›, kâbuslu
olur gider; hem akrabas›na, hem vatan›na, hem milleti-
ne muz›r bir serseri hükmüne geçirmeye sebebiyet verir.

E¤er mahpus, zulmen mahkûm olmufl ise, farz nama-
z›n› k›lmak flart›yla, her bir saati bir gün ibadet oldu¤u gi-
bi, o hapis, onun hakk›nda bir çilehane-i uzlet olup, es-
ki zamanda ma¤aralara girerek ibadet eden münzevi sa-
lihlerden say›labilirler.

E¤er fakir ve ihtiyar ve hasta ve iman hakikatlerine
müfltak ise, farz›n› yapmak ve tevbe etmek flart›yla, her
bir saatleri yirmifler saat ibadet olup, hapis ona bir istira-
hathane; ve merhametkârâne ona bakan dostlar için bir
muhabbethane, bir terbiyehane, bir dershane hükmüne
geçer. O hapiste durmakla, hariçteki müflevvefl, her ta-
raftaki günahlar›n hücumuna maruz serbestiyetten daha
ziyade hofllanabilir; hapisten tam terbiye al›r. Ç›kt›¤› za-
man, bir katil, bir müntakim olarak de¤il, belki tevbekâr,
tecrübeli, terbiyeli, millete menfaatli bir adam ç›kar. Hat-
ta Denizli hapsindeki zatlar›n az zamanda Nurlardan fev-
kalâde hüsnüahlâk dersini alanlar›n› gören baz› alâkadar
zatlar demifller ki, “Terbiye için on befl sene hapse at-
maktansa, on befl hafta Risale-i Nur dersini alsalar, daha
ziyade onlar› ›slah eder.”

Madem ölüm ölmüyor ve ecel gizlidir; her vakit gele-
bilir. Ve madem kabir kapanm›yor; kafile kafile arkas›n-
da gelenler, oraya girip kayboluyorlar. Ve madem ölüm, 
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detle geçiren.
müflevvefl: düzensiz, karmakar›-
fl›k.
müfltak: düflkün, istekli.
nimet: iyilik, ihsan, ba¤›fl.
salih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden, Allah’›n sev-
gili kulu.
serseri: bafl› bofl gezen.
flükretmek: teflekkür etmek.
taat: ibadet
tecrübeli: yaflam›fl, bir ifl hakk›n-
da bilgili olan.
terbiye: bilgi, sayg› ve edep ö¤-
renme,  iyi ahlâkla yetiflme.
terbiyehane: terbiye yeri.
tevbe: ifllenmifl bir günahtan pifl-
manl›k duyup bir daha iflleme-
mek üzere söz verme.
tevbekâr: tevbe eden.
vakit: zaman.
ziyade: çok, fazla, daha çok.
zulmen: haks›z yere.

alâkadar: iliflkili, ba¤l›.
bâkî: sürekli ve kal›c› olan.
belâ: musibet, ceza.
çilehane-i uzlet: yaln›z bafl›-
na ve çile içinde ibadet edilen
yer.
dershane: ders verilen yer.
ecel: ölüm.
elem: üzüntü, ac›.
farz: ‹slâmiyette kesin olarak
yap›lmas› gereken emir.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gam: keder, s›k›nt›.
hariçte: d›flar›da.

hücum: sald›r›.
hüküm: yarg›.
hüsnüahlâk: ahlâk güzelli¤i.
ibadet: kulluk görevi.
›slah: iyilefltirme, düzeltme.
istikamet: do¤ruluk, dürüst-
lük.
istirahathane: dinlenme yeri.
kabir: mezar.
kâbus: korkulu rüya.
kafile: tak›m tak›m.
katil: adam öldüren.
lezzet: zevk, haz, keyif.
madem: de¤il mi ki.

mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü.
mahpus: hapis olan.
maruz: tesir alt›nda kalma.
menfaat: fayda, kâr.
merhametkârâne: ac›ma ve
flefkat ile, esirgeyip ba¤›flla-
ma suretiyle.
muhabbethane: muhabbet
yeri, sevgi yuvas›.
muz›r: zararl›.
müntakim: intikam alan.
münzevi: bir köfleye çekilip
ibadetle u¤raflan, vaktini iba-



ehl-i iman hakk›nda idam-› ebedîden terhis tezkeresine
çevrildi¤i, hakikat-i Kur'âniye ile gösterilmifl; ve ehl-i da-
lâlet ve sefahat hakk›nda, gözle göründü¤ü gibi, bir
idam-› ebedîdir, bütün mahbubat›ndan ve mevcudattan
bir firak-› lâyezalîdir.

Elbette ve elbette, hiç flüphe kalmaz ki, en bahtiyar
odur ki, sab›r içinde flükretmek ve hapis müddetinden
tam istifade ederek Nurlar›n dersini alarak istikamet da-
iresinde iman›na ve Kur'ân’a hizmete çal›flmakt›r.

Ey zevk ve lezzete müptelâ insan! Ben yetmifl befl ya-
fl›mda, binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hâdiselerle
aynelyakîn bildim ki:

Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve ha-
yattaki saadet, yaln›z imandad›r ve iman hakikatleri da-
iresinde bulunur. Yoksa, dünyevî bir lezzette çok elemler
var; bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, haya-
t›n lezzetini kaç›r›r.

Ey hapis musibetine düflen bîçareler! Madem dünya-
n›z a¤l›yor ve hayat›n›z ac›laflt›; çal›fl›n›z, ahiretiniz dahi
a¤lamas›n ve hayat-› bâkiyeniz gülsün, tatl›lafls›n. Hapis-
ten istifade ediniz. Nas›l bazen a¤›r flerait alt›nda, düfl-
man karfl›s›nda, bir saat nöbet bir sene ibadet hükmüne
geçebilir; öyle de, sizin bu a¤›r flerait alt›nda, her bir sa-
at ibadet zahmeti, çok saatler olup, o zahmetleri rahmet-
lere çevirir.

* * *

ahiret: öteki dünya.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma.
bahtiyar: mes’ut, mutlu.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
dünyevî: dünya ile ilgili.
ehl-i dalâlet ve sefahat: do¤ru
ve hak yoldan sapan.
ehl-i iman: inananlar.
elem: üzüntü, ac›.
firak-› lâyezalî: sonu olmayan
ayr›l›k.
hâdise: vak›a, olay.
hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’›n

gerçe¤i.
hakikî: gerçek.
hakk›nda: konusunda.
hayat: dirilik, canl›l›k, yafla-
ma.
hayat-› bâkiye: bitmeyen
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hüccet: delil, bürhan.
hükmüne geçme: yerine
geçme.
ibadet: kulluk görevi.
idam-› ebedî: sonsuza kadar
vücudun ortadan kalkmas›.
iman hakikati: iman›n ger-

çekleri.
iman: inanç.
istifade: yararlanma.
istikamet: do¤ruluk, dürüst-
lük.
keder: tasa, kayg›, gam.
lezzet: zevk, haz, keyif.
madem: de¤il mi ki, me¤er ki.
mahbubat: sevilen kimseler.
mevcudat: var olan her fley.
musibet: felâket, s›k›nt›.
müddet: zaman, süre.
müptelâ: düflkün.
rahmet: ac›ma, merhamet

etme.
saadet: mutluluk.
sab›r: dayanma, katlanma.
flerait: flartlar.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk.
tecrübe: deneyim.
terhis: serbest b›rakma, izin
verme.
tezkere: resmî izin kâ¤›d›,
belge.
zahmet: s›k›nt›.
zevk: safa, tat, lezzet, haz.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Hapis musibetine düflenlere ve onlara merhametkârâ-
ne sadakatle hariçten gelen erzaklar›na nezaret ve yar-
d›m edenlere kuvvetli bir teselliyi Üç Noktada beyan ede-
ce¤im.

• B‹R‹NC‹ NOKTA: Hapiste geçen ömür günleri, her bir
gün, on gün kadar bir ibadet kazand›rabilir. Ve fânî saat-
leri, meyveleri cihetiyle, manen bâkî saatlere çevirebilir.
Ve befl on sene ceza ile, milyonlar sene haps-i ebedîden
kurtulmaya vesile olabilir. 3

‹flte ehl-i iman için bu pek büyük ve çok k›ymettar ka-
zanç flart›, farz namaz›n› k›lmak ve hapse sebebiyet ve-
ren günahlardan tevbe etmek ve sab›r içinde flükretmek-
tir. Zaten hapis, çok günahlara mânidir, meydan vermi-
yor.

• ‹K‹NC‹ NOKTA: Zeval-i lezzet elem oldu¤u gibi, zeval-i
elem dahi lezzettir. Evet, herkes geçmifl lezzetli, safal›
günlerini düflünse, teessüf ve tahassür elem-i manevîsini
hissedip “Eyvah” der. Ve geçmifl musibetli, elemli günle-
rini tahattur etse, zevalinden bir manevî lezzet hisseder
ki, “Elhamdülillâh, flükür, o belâ sevab›n› b›rakt›, gitti”
der, ferahla teneffüs eder.

Demek, bir saat muvakkat elem, ruhta bir manevî lez-
zet b›rak›r ve lezzetli saat, bilâkis, elem b›rak›r.
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his: duygu.
k›ymettar: k›ymetli.
lezzet: zevk, haz, keyif.
manen: manevî olarak.
manevî: manaya ait.
mâni: engel olan.
merhametkârâne: merhametli
bir flekilde.
musibet: belâ, felâket, dert, s›k›n-
t›.
muvakkat: geçici.
nezaret: gözetme.
sab›r: dayanma, katlanma.
sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
safa: nefle, zevk, e¤lence.
sebebiyet: sebep olma.
sevap: mükâfat, ödül.
s›dd›k: çok do¤ru.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk.
tahassür: hasret, özlem.
tahattur: hat›rlama.
teessüf: üzülme, eseflenme.
teneffüs: nefes alma.
tenzih: kusur kondurmama.
teselli: avutma, rahatlatma.
tevbe: bir daha yapmamak üzere
Allah’a söz vermek.
vesile: bahane, sebep.
zeval: sona erme, yok olma.
zeval-i elem: s›k›nt›n›n sona er-
mesi.
zeval-i lezzet: lezzetin sona er-
mesi.

aziz: yüce.
bâkî: ölümsüz, devaml›.
belâ: musibet, gam, keder, s›-
k›nt›.
beyan: aç›klama.
bilâkis: aksine.
ehl-i iman: inananlar.

elem: üzüntü, ac›.
elem-i manevî: ruhun çekti¤i
s›k›nt›.
erzak: yiyecek, içecek.
eyvah: yaz›k, heyhat!
fânî: ölümlü, geçici.
ferah: gönül rahatl›¤›.

günah: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› davran›fl, uygunsuz fiil.
hapis: cezaevi, cezaevine gir-
me.
haps-i ebedî: sonsuza dek
kal›nacak hapis.
hariç: d›flar›.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
3. Dünyevî cezalar›n günahlar›n kefareti oldu¤u hakk›nda bkz. Buharî, ‹man: 11, Ahkâm: 49,

Hudud: 8; Müslim, Hudud: 41; Tirmizî, Hudud: 12, Neseî, Bey'a: 9, 17; ‹bni Mâce, Hudud: 33;
Darimî, Siyer: 16; Müsned, 1:159, 5:214, 215, 314, 320.



Madem hakikat budur; ve madem geçmifl musibet sa-
atleri, elemleriyle beraber madum ve yok olmufl; ve ge-
lecek belâ günleri, flimdi madum ve yoktur; ve yoktan
elem yok ve madumdan elem gelmez; meselâ birkaç gün
sonra aç ve susuz olmak ihtimalinden, bugün o niyetle
mütemadiyen ekmek yese ve su içse, ne derece diva-
neliktir; aynen öyle de, geçmifl ve gelecek elemli saatle-
ri —ki, hiç ve madum ve yok olmufllar— flimdi düflünüp
sab›rs›zl›k göstermek ve kusurlu nefsini b›rak›p Allah’tan
flekva etmek gibi, “Of, of!” etmek, divaneliktir.

E¤er sa¤a sola, yani geçmifl ve geleceklere sab›r kuv-
vetini da¤›tmazsa ve haz›r saate ve güne karfl› tutsa, tam
kâfi gelir; s›k›nt›, ondan bire iner. Hatta, flekva olmas›n,
ben bu üçüncü medrese-i Yusufiyede, birkaç gün zarf›n-
da, hiç ömrümde görmedi¤im maddî ve manevî s›k›nt›l›,
hastal›kl› musibetimde, hususan Nurun hizmetinden
mahrumiyetimden gelen me’yusiyet ve kalbî ve ruhî s›-
k›nt›lar beni ezdi¤i s›rada, inayet-i ‹lâhiye bu mezkûr ha-
kikati gösterdi. Ben de s›k›nt›l› hastal›¤›mdan ve hapsim-
den raz› oldum. Çünkü, “Benim gibi kabir kap›s›nda bir
bîçareye, gafletle geçebilir bir saatini on adet ibadet sa-
atleri yapmak, büyük kârd›r” diye flükreyledim.

• ÜÇÜNCÜ NOKTA: Mahpuslara flefkatkârâne hizmetle
yard›m etmek ve muhtaç olduklar› r›z›klar›n› ellerine
vermek ve manevî yaralar›na tesellilerle merhem sür-
mekte, az bir amel ile büyük bir kazanç var. Ve d›flar›dan
gelen yemeklerini onlara vermek, ayn› o yemek kadar, o
gardiyan ve gardiyan ile beraber, dahilde ve hariçte 

amel: ifl, fiil, eylem.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dahil: içeri, iç.
divane: deli.
divanelik: delilik.
elem: üzüntü, ac›.
gaflet: umursamazl›k.
gardiyan: muhaf›z.

hakikat: gerçek.
hariç: d›flar›, d›fl.
haz›r: flu an, flimdiki zaman.
hususan: özellikle.
ibadet: kulluk görevi.
ihtimal: olabilirlik.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yar-
d›m›.
kabir: mezar.
kâfi: yeterli.
kalbî: kalbe ait.
maddî: maddeye ait.
madem: de¤il mi ki.
madum: yok olan, bulunma-

yan.
mahpus: tutuklu.
mahrumiyet: yoksunluk.
manevî: manaya ait.
me’yusiyet: ümitsizlik.
medrese-i Yusufiye: Hz. Yu-
suf’un iftira, haks›zl›k ve zu-
lüm ile hapiste kalmas›ndan
kinaye olarak iman ve
Kur’ân’a hizmetinden dolay›
tevkif edilenlerin hapsedildi¤i
yer manas›nda; hapishane.
merhem: ilâç.
mezkûr: ad› geçen.

muhtaç: ihtiyac› olan.
musibet: belâ, s›k›nt›, dert.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak.
r›z›k: yiyecek, içecek fleyler,
az›k.
ruhî: ruhla ilgili.
sab›r: dayanma, katlanma.
flefkatkârâne: flefkatli bir fle-
kilde.
flekva: flikâyet, yak›nma.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk.
teselli: avutma.
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çal›flanlar›n, bir sadaka hükmünde, defter-i hasenat›na
yaz›l›r. Hususan musibetzede, ihtiyar veya hasta veya fa-
kir veya garip olsa, o sadaka-i maneviyenin sevab› çok
ziyadeleflir. 

‹flte bu k›ymetli kazanc›n flart›, farz namaz›n› k›lmak-
t›r; tâ ki, o hizmeti lillâh için olsun. Hem bir flart› da, sa-
dakat ve flefkat ve sevinç ile ve minnet etmemek tarzda
yard›mlar›na koflmakt›r.

* * *
2 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh 1 @ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

3 ÉkªpF=GnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Ey hapis arkadafllar›m ve din kardefllerim,

Size, hem dünya azab›ndan, hem ahiret azab›ndan
kurtaracak bir hakikati beyan etmek kalbime ihtar edildi.
O da fludur:

Meselâ birisi, birinin kardeflini veya bir akrabas›n› öl-
dürmüfl. Bir dakika intikam lezzetiyle bir katl, milyonlar
dakika hem kalbî s›k›nt›, hem hapis azab›n› çektirir. Ve
maktulün akrabas› dahi, intikam endiflesiyle ve karfl›s›n-
da düflman›n› düflünmesiyle, hayat›n›n lezzetini ve ömrü-
nün zevkini kaç›r›r; hem korku, hem hiddet azab›n› çeki-
yor. Bunun tek bir çaresi var: O da Kur'ân’›n emretti¤i
ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve ‹slâmiyet
iktiza ve teflvik ettikleri olan, bar›flmak ve musalâha et-
mektir. 4
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kusur: eksiklik.
lezzet: zevk, haz, keyif.
lillâh: Allah için.
maktul: öldürülen.
maslahat: fayda, yarar.
minnet: bafla kakma.
musalâha: silâhlar› b›rakma, uz-
laflma.
musibetzede: felâkete u¤ram›fl.
sadaka: Allah için fakire yap›lan
yard›m.
sadaka-i maneviye: belâlar› de-
fedecek manevî sadaka.
sadakat: ba¤l›l›k, sebat.
sevap: mükâfat, ödül.
flefkat: ac›ma.
tarz: biçim.
tenzih: her türlü eksik ve nok-
sandan uzak ve yüce olmak.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
teflvik: cesaret vermek.
zevk: lezzet, tat.
ziyadeleflme: artma, ço¤alma.

akraba: yak›nlar, h›s›mlar.
azap: ac›, eziyet.
beyan: aç›klama.
defter-i hasenat: iyiliklerin
yaz›ld›¤› manevî defter.
endifle: kuflku, kayg›.
fakir: zengin olmayan.
farz: ‹slâmiyette kesin olarak

yap›lmas› gereken emir.
garip: kimsesiz, fakir.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
hayat: yaflant›, canl›l›k.
hiddet: öfke.
hususan: özellikle.
hükmünde: de¤erinde.

ihtar: hat›rlatma.
ihtiyar: yafll›.
iktiza: gerekme, gereklilik.
insaniyet: insanl›k.
intikam: öç alma.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
kalbî: iç âlemde, ruhî.
katil: öldürme.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp, Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebede kadar daima üzerinize olsun.
4. Nisâ Suresi: 128; Hucurat Suresi: 9.



Evet, hakikat ve maslahat sulhtur. Çünkü, ecel birdir,
de¤iflmez. O maktul, her hâlde, ecel geldi¤inden daha zi-
yade kalmayacakt›; o katil ise, o kaza-i ‹lâhiyeye vas›ta
olmufl.

E¤er bar›flmak olmazsa, iki taraf da daima korku ve in-
tikam azab›n› çekerler. Onun içindir ki, “Üç günden faz-
la, bir mü’min di¤er bir mü’mine küsmemek” 1 ‹slâmiyet
emrediyor.

E¤er o katl, bir adavetten ve bir kinli garazdan gelme-
miflse ve bir münaf›k o fitneye vesile olmufl ise, çabuk
bar›flmak elzemdir. Yoksa, o cüz’î musibet büyük olur,
devam eder.

E¤er bar›flsalar ve öldüren tevbe etse ve maktule her
vakit dua etse, o hâlde, her iki taraf çok kazan›rlar ve
kardefl gibi olurlar. Bir gitmifl kardefle bedel, birkaç din-
dar kardeflleri kazan›r; kaza ve kader-i ‹lâhîye teslim olup
düflman›n› affeder. Ve bilhassa, madem Risale-i Nur der-
sini dinlemifller, elbette mabeynlerinde bulunan bütün
küsmekleri b›rakmaya, hem maslahat ve istirahat-i flah-
siye ve umumiye, hem Nur dairesindeki uhuvvet iktiza
ediyor.

Nas›l ki Denizli hapsinde birbirine düflman bütün mah-
puslar, Nurlar dersiyle birbirlerine kardefl oldular. Ve bi-
zim beraatimize bir sebep olup, hatta dinsizlere, serseri-
lere de o mahpuslar hakk›nda “Maflaallah, bârekâllah”
dedirttiler ve o mahpuslar tam teneffüs ettiler.

adavet: düflmanl›k.
azap: s›k›nt›, eziyet.
bârekâllah: Allah mübarek etsin.
bedel: karfl›l›k.
beraat: temize ç›kma, aklanma.
cüz’î: küçük.
daima: sürekli.
dindar: dinî emirleri yaflayan
kimse.
dua: Allah’a yalvarma, ça¤›rma.
ecel: ölüm vakti.
elzem: lüzumlu, gerekli.
fitne: bozgunculuk, ara bozma.
garaz: kin.
hakikat: gerçek.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
intikam: öç alma.
istirahat-i flahsiye ve umumiye:
flahs›n ve toplumun rahat›.
kader-i ‹lâhîye: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.

katil: katleden, öldüren.
katl: öldürme.
kaza: olaca¤› Allah taraf›ndan
bilinen ve takdir olunan fley-
lerin zaman› gelince yarat›l-
mas›.
kaza-i ‹lâhiye: Allah’›n emri-
nin, takdirinin yerine gelmesi.
kin: nefret.
mabeyn: ara, iki fleyin aras›.
mahpus: hapsedilmifl olan.

maktul: öldürülen, öldürül-
müfl.
maslahat: fayda, yarar.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i
gibi.
musibet: belâ, s›k›nt›, dert.
münaf›k: kâfirli¤ini gizleye-
rek Müslüman gibi davranan.
Nur dairesi: Risale-i Nur hiz-
meti içinde olanlar.
serseri: düflüncesiz.

sulh: bar›fl, bar›flma.
teneffüs: nefes alma, soluk-
lanma.
teslim: kendini Allah’›n emri-
ne b›rakma.
tevbe: Allah’tan af dileme.
uhuvvet: kardefllik.
vakit: zaman.
vas›ta: arac›l›k.
vesile: sebep.
ziyade: çok, fazla.

1. Müslim, Birr ve S›la: 23, 25, 26; Buharî, Edep: 57, 62; Müsned, 1:176, 2:392, 3:110, 165. 
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Ben burada gördüm ki, bir tek adam›n yüzünden, yüz
adam s›k›nt› çekip, beraber teneffüse ç›km›yorlar. Onla-
ra zulüm olur. Mert ve vicdanl› bir mü’min, küçük ve
cüz’î bir hata veya menfaatle, yüzer zarar› ehl-i imana
vermez. E¤er hata etse, verse, çabuk tevbe etmek lâz›m-
d›r.

* * *
2 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG 1@ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
Aziz yeni kardefllerim ve eski mahpuslar,

Benim kat'î kanaatim gelmifl ki, buraya girmemizin
inayet-i ‹lâhiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi, sizsiniz.
Yani, Nurlar, tesellileriyle ve iman›n hakikatleriyle sizi bu
hapis musibetinin s›k›nt›lar›ndan ve dünyevî çok zararla-
r›ndan ve boflu bofluna gam ve hüzün ile giden hayat›n›-
z› faydas›zl›ktan bad›heva zayi olmas›ndan ve dünyan›z›n
a¤lamas› gibi ahiretinizi a¤lamaktan kurtar›p, tam bir te-
selli size vermektir.

Madem hakikat budur; elbette siz dahi, Denizli mah-
puslar› ve Nur Talebeleri gibi, birbirinize kardefl olman›z
lâz›md›r. Görüyorsunuz ki, bir b›çak içinize girmemek ve
birbirinize tecavüz etmemek için, d›flar›dan gelen bütün
eflyan›z ve yemek ve ekme¤inizi ve çorban›z› kar›flt›r›yor-
lar. Size sadakatle hizmet eden gardiyanlar, çok zahmet
çekiyorlar. Hem siz, beraber teneffüse ç›km›yorsunuz;
güya canavar ve vahflî gibi birbirinize sald›racaks›n›z.

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 83 ON ÜÇÜNCÜ SÖZ

alma.
tenzih: her türlü eksik ve nok-
sandan uzak ve yüce tutma.
teselli: rahatlatma.
tevbe: Allah’tan af dileme.
vahflî: yabanî.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan.
zahmet: s›k›nt›, eziyet.
zayi: kay›p.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

bad›heva: boflu bofluna, fay-
das›z.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, parça.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
gardiyan: infaz memuru, ha-
pishane görevlisi.

hakikat: gerçek.
hata: kusur, yanl›fll›k yapma.
hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma.
hüzün: keder.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yar-
d›m›.
kanaat: inanma, kanma.
kat’î: kesin, tam.
kusur: eksiklik.

lâz›m: gerek.
mahpus: hapsedilmifl olan.
menfaat: fayda, ç›kar.
mert: cesur, özü sözü bir
olan.
musibet: belâ, s›k›nt›.
mü’min: iman eden, inanan.
sadakat: ba¤l›l›k.
tecavüz: haddini aflma.
teneffüs: soluklanma, hava

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.

2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.



‹flte flimdi, sizin gibi f›trî kahramanl›k damar›n› tafl›yan
yeni arkadafllar, bu zamanda, manevî büyük bir kahra-
manl›k ile heyete deyiniz ki:

“De¤il elimize b›çak, belki mavzer ve revolver de veril-
se, hem emir de verilse, biz, bu bîçare ve bizim gibi mu-
sibetzede arkadafllar›m›za dokunmayaca¤›z. Eskiden yüz
düflmanl›k ve adavetimiz dahi olsa da, onlar› helâl edip
hat›rlar›n› k›rmamaya çal›flaca¤›m›za, Kur'ân’›n ve ima-
n›n ve uhuvvet-i ‹slâmiyenin ve maslahat›m›z›n emriyle
ve irflad›yla karar verdik” diyerek, bu hapsi bir mübarek
dershaneye çeviriniz.

* * *

LEYLE-‹ KAD‹RDE ‹HTAR ED‹LEN B‹R 
MESELE-‹ MÜH‹MME

On Üçüncü Sözün ‹kinci Makam›n›n Zeyli
Leyle-i Kadirde kalbe gelen pek genifl ve uzun bir ha-

kikate, pek k›saca bir iflaret edece¤iz. fiöyle ki:

Nev-i befler, bu son Harb-i Umumînin efledd-i zulüm
ve efledd-i istibdad› ile ve merhametsiz tahribat› ile; ve bir
tek düflman›n yüzünden yüzer masumu periflan etmesiy-
le; ve ma¤lûplar›n dehfletli me’yusiyetleriyle; ve galiple-
rin dehfletli telâfl ve hâkimiyetlerini muhafaza ve büyük
tahribatlar›n› tamir edememelerinden gelen dehfletli vic-
dan azaplar›yla; ve dünya hayat›n›n bütün bütün fânî ve
muvakkat olmas› ve medeniyet fanteziyelerinin aldat›c› 

adavet: düflmanl›k.
bîçare: zavall›, çaresiz.
dehfletli: korkutucu; ürkütücü.
dershane: ders okuma yeri.
efledd-i istibdat: zorbal›¤›n en
fliddetlisi.
efledd-i zulüm: zulmün en flid-
detlisi.

fânî: ölümlü, geçici.
fantezi: afl›r› süs ve lüks, ya-
landan gösterifl.
galip: üstün gelen, yenen.
hâkimiyet: hâkim olufl, hâ-
kim olma hâli
harb-i umumî: Birinci Dünya
Savafl›.
hayat: yaflant›.
ihtar: hat›rlatma.
irflat: do¤ru yola yöneltme,
ayd›nlatma.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi.
ma¤lûp: yenilen, kaybeden.

maslahat: fayda, yarar.
masum: suçsuz, günahs›z.
mavzer: bir cins tüfek.
medeniyet: medenîlik, uy-
garl›k.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek
mesele-i mühimme: önemli
konu.
me’yusiyet: ümitsizlik.
muhafaza: koruma, saklama.
musibetzede: felâkete u¤ra-
m›fl.
muvakkat: geçici, e¤reti.

mübarek: bereketli, u¤urlu.
nev-i befler: insan soyu, in-
sanlar.
revolver: bir cins tabanca.
tahribat: y›k›p bozmalar.
tamir: onar›m.
telâfl: endifle, kayg›.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm
kardeflli¤i.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
zeyil: ek, ilâve.

84 | ‹MAN VE KÜFÜR MUVAZENELER‹ON ÜÇÜNCÜ SÖZ



ve uyutucu oldu¤u umuma görünmesiyle; ve f›trat-› befle-
riyedeki yüksek istidadat›n ve mahiyet-i insaniyesinin
umumî bir surette dehfletli yaralanmas›yla; ve gaflet ve
dalâletin, sert ve sa¤›r olan tabiat›n, Kur'ân’›n elmas k›l›-
c› alt›nda parçalanmas›yla; ve gaflet ve dalâletin en bo-
¤ucu, aldat›c›, en genifl perdesi olan siyaset-i rûy-i zemi-
nin pek çirkin, pek gaddarâne hakikî sureti görünmesiy-
le; elbette ve elbette, hiç flüphe yok ki, fiimalde, Garpta,
Amerika’da emareleri göründü¤üne binaen, nev-i befle-
rin mâfluk-i mecazîsi olan hayat-› dünyeviye böyle çirkin
ve geçici olmas›ndan, f›trat-› beflerin hakikî sevdi¤i, ara-
d›¤› hayat-› bâkiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak.

Ve elbette, hiç flüphe yok ki, bin üç yüz altm›fl sene-
de, her as›rda üç yüz elli milyon flakirdi bulunan; ve her
hükmüne ve davas›na milyonlar ehl-i hakikat tasdik ile
imza basan; ve her dakikada milyonlar haf›zlar›n kalbin-
de kudsiyet ile bulunup, lisanlar›yla beflere ders veren; ve
hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda, befler için
hayat-› bâkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde veren; ve
bütün beflerin yaralar›n› tedavi eden Kur'ân-› Mu'cizülbe-
yan’›n fliddetli, kuvvetli ve tekrarl› binler ayat›yla, belki
sarihan ve iflareten, on binler defa dava edip haber ve-
ren; ve sars›lmaz kat'î delillerle, flüphe getirmez hadsiz
hüccetleriyle, hayat-› bâkiyeyi kat'iyetle müjde ve saadet-i
ebediyeyi ders vermesi, elbette nev-i befler bütün bütün
akl›n› kaybetmezse, maddî veya manevî bir k›yamet bafl-
lar›na kopmazsa, ‹sveç, Norveç, Finlandiya ve ‹ngilte-
re’nin Kur'ân’› kabul etmeye çal›flan meflhur hatipleri ve 
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kudsiyet: kusur ve noksanl›ktan
uzak olufl, kutsall›k.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
maddî: madde ile alâkal›.
mahiyet-i insaniye: insan›n nite-
li¤i, iç yüzü.
manevî: manaya ait.
mâfluk-i mecazî: lây›k olmad›¤›
hâlde sevilen fleyler.
meflhur: flöhretli.
müjde: haber, beflaret.
nev-i befler: insan soyu; insanlar.
saadet-i ebediye: sonu olmayan
mutluluk.
sarihan: aç›kça.
siyaset-i rûy-i zemin: yeryüzü
siyaseti, dünyay› idare etme.
suret: biçim.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flimal: kuzey.
tabiat: do¤a, canl› cans›z bütün
varl›klar.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama.
tedavi: iyilefltirme.
umum: genel.
umumî: genele ait.

ayat: ayetler.
befler: insan.
binaen: ...den dolay›, nede-
niyle.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›l-
ma.
dehfletli: korkutucu; ürkütü-
cü.
delil: ispatlay›c›.
ehl-i hakikat: gerçe¤i bulup
onun peflinden gidenler.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
emare: belirti, iz.

emsal: örnekler, benzerler.
f›trat-› befler(iye): insan›n ya-
rat›l›fl›.
gaddarâne: zalimce, merha-
metsizce.
gaflet: umursamazl›k, Al-
lah’›n emir ve yasaklar›ndan
habersiz davranma.
garp: bat›.
hadsiz: s›n›rs›z.
haf›z: Kur’ân’› ezbere bilen ve
okuyan.
hakikî: gerçek.
hatip: toplulu¤a karfl› konu-

flan.
hayat-› bâkiye: bitmeyen
sonsuz hayat, devaml› ve ka-
l›c› hayat, ebedî hayat.
hayat-› dünyeviye: dünya
hayat›.
hüccet: delil.
hüküm: karar, emir.
istidadat: kabiliyetler, yete-
nekler.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kat’iyet: kesinlik.
k›yamet: dünyan›n sonunun
gelmesi.



Amerika’n›n Din-i Hakk› arayan ehemmiyetli cemiyeti
gibi, rûy-i zeminin genifl k›t’alar› ve büyük hükûmetleri,
Kur'ân-› Mu'cizülbeyan’› arayacaklar ve hakikatlerini an-
lad›ktan sonra bütün ruhucanlar›yla sar›lacaklar. Çünkü,
bu hakikat noktas›nda, kat'iyen Kur'ân’›n misli yoktur ve
olamaz; ve hiçbir fley bu mu'cize-i ekberin yerini tuta-
maz.

San iyen : Madem Risale-i Nur, bu mu'cize-i kübran›n
elinde, bir elmas k›l›ç hükmünde hizmetini göstermifl; ve
muannit düflmanlar›n› teslime mecbur etmifl; hem kalbi,
hem ruhu, hem hissiyat› tam tenvir edecek ve ilâçlar›n›
verecek bir tarzda, hazine-i Kur'âniyenin dellâll›¤›n› ya-
pan ve ondan baflka mehaz› ve mercii olmayan ve bir
mu'cize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur, o vazifeyi tam
yap›yor. Ve aleyhindeki dehfletli propagandalara ve ga-
yet muannit z›nd›klara tam galebe çalm›fl ve dalâletin en
sert kuvvetli kalesi olan tabiat›, Tabiat Risalesi ile parça
parça etmifl ve gafletin en kal›n ve bo¤ucu ve genifl da-
ire-i afak›nda ve fennin en genifl perdelerinde, Asa-y›
Mûsa’daki Meyvenin Alt›nc› Meselesi ve Birinci, ‹kinci,
Üçüncü, Sekizinci Hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda
gafleti da¤›t›p, nur-i tevhidi göstermifl.

®

aleyhinde: karfl›s›nda.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman Haz-
retlerinin bir eseri.
binaen: dayanarak.
daire-i afak: kâinat, en uzak
ufuklar› da kapsayan alan.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lma.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
dellâl: ilân edici, davetçi.
dershane: ders verme yeri.
Dershane-i Nuriye: Risale-i Nur
okunan ve okutulan yerler.
Din-i Hak: hak din olan ‹slâmiyet.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
elzem: lüzumlu, gerekli.
fen: uygulamal› bilim.
gaflet: umursamazl›k, Allah’›n
emir ve yasaklar›ndan habersiz
davranma.
galebe: yenme, üstünlük.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
hazine-i Kur’âniye: Kur’ân hazi-
nesi.
hissiyat: duygular.
hususî: özel.
hüccet: delil.
istifade: yararlanma.
kat’iyen: kesin olarak.
k›t’a: yeryüzündeki yedi büyük
kara parças›ndan her biri.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-

maktan âciz b›rakan Kur’ân-›
Kerîm.
lâz›m: gerekli.
madem: de¤il mi ki.
mecbur: zorlanm›fl, icbar gör-
müfl.
mehaz: kaynak.
merci: bafl vurulacak yer, s›-
¤›n›lacak yer.
mesele: konu, sorun.
millet: halk, ulus.
misil: benzer, gibi.
mu’cize-i ekber: en büyük
mu’cize.

mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
mu’cize-i maneviye: Kur’ân
manevî mu’cizeli¤i.
muannit: inatç›.
mümkün: imkân dahilinde.
nur-i tevhit: Allah’›n birli¤ini
günefl gibi gösteren nur.
propoganda: karfl›t faaliyet,
z›dd›na çal›flma.
resmen: resmî olarak.
ruhucân: ruh ve can.
rûy-i zemin: yeryüzü.
saniyen: ikincisi.

flakirt: talebe, ö¤renci.
Tabiat Risalesi: Bediüzzaman
Hazretlerinin bir eseri.
tabiat: Allah’a inanmayanla-
r›n yarat›c› bir güç olarak gör-
dükleri maddî âlem, do¤a.
tarz: biçim.
tedrisat: ö¤retim.
tenvir: ayd›nlatma
teslim olma: tâbi olma, uy-
ma.
vazife: görev.
z›nd›k: dinsiz.
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Hatime
(Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir.)

W
1 pQhoôo¨rdG o É́nàne s’pG BÉn«rftódG oIƒ n«`n◊r G Énenh

Ey gaflete dal›p ve bu hayat› tatl› görüp ve ahireti unu-
tup dünyaya talip bedbaht nefsim! Bilir misin, neye ben-
zersin? Deve kufluna. Avc›y› görür; uçam›yor, bafl›n› ku-
ma sokuyor. Tâ avc› onu görmesin. Koca gövdesi d›fla-
r›da; avc› görür. Yaln›z, o, gözünü kum içinde kapam›fl;
görmez.

Ey nefis!

fiu temsile bak, gör; nas›l dünyaya hasr-› nazar aziz bir
lezzeti elîm bir eleme kalbeder.

Meselâ, flu karyede, yani Barla’da iki adam bulunur.
Birisinin yüzde doksan dokuz ahbab› ‹stanbul’a gitmifller,
güzelce yafl›yorlar. Yaln›z bir tek burada kalm›fl. O dahi
oraya gidecek. Bunun için, flu adam, ‹stanbul’a müfltak-
t›r, oray› düflünür, ahbaba kavuflmak ister. Ne vakit ona
denilse, “Oraya git!”; sevinip gülerek gider.

‹kinci adam ise, yüzde doksan dokuz dostlar› buradan
gitmifller. Bir k›sm› mahvolmufllar; bir k›sm› ne görür, ne
de görünür yerlere sokulmufllar. Periflan olup gitmifller
zanneder. fiu bîçare adam ise, bütün onlara bedel, yaln›z 
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n›.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
ve mahlûkata çok flefkat eden Al-
lah.
Rahman: ister mü’min, ister kâfir;
ister iyi isterse kötü olsun; rah-
meti bütün herkese yay›lan ve
bütün yarat›lm›fllar›n r›z›klar›n› ve
geçim flekillerini içine alan rah-
metin sahibi Allah.
talip: isteyen, istekli.
temsil: örnek, benzetme.

ahbap: dost.
ahiret: öbür dünya, öldükten
sonra bafllayan hayat.
aziz: yüksek, de¤erli, yüce.
bedbaht: talihsiz.
bedel: karfl›l›k.
bîçare: çaresiz.
ders-i ibret: ibret dersi, göz
ve fikir açacak hâdise.
elem: dert, üzüntü, kayg›, ta-

sa.
elîm: üzücü, ac› veren.
gafil: sorumsuz, Allah’›n emir-
lerinden habersiz davranan.
gaflet: sorumsuzluk, Allah’›n
emirlerinden habersiz dav-
ranma.
hasr-› nazar: sadece bir fleyi
düflünmek ve ona yönelmek.
hatime: son söz.

kalp etmek: de¤ifltirmek, dö-
nüfltürmek.
karye: köy.
mahvolmak: periflan olmak,
yok olmak.
menfaat: fayda.
müfltak: çok özleyen, arzulu,
çok istekli.
nefis: insan›n kötülü¤e sevk
eden ve kötülü¤ü isteyen ya-

1. Rahman ve Rahim olan Allah'›n ad›yla.
Dünya hayat› aldat›c› bir menfaatten baflka birfley de¤ildir. (Al-i ‹mran Suresi:185.)



bir misafire ünsiyet edip, teselli bulmak ister. Onunla o
elîm âlâm-› firak› kapamak ister.

Ey nefis!

Baflta Habibullah, bütün ahbab›n kabrin öbür taraf›n-
dad›rlar. Burada kalan bir iki tane ise; onlar da gidiyor-
lar. Ölümden ürküp, kabirden korkup bafl›n› çevirme,
merdane kabre bak; dinle, ne talep eder. Erkekçesine
ölümün yüzüne gül; bak, ne ister. Sak›n gafil olup ikinci
adama benzeme.

Ey nefsim!

Deme: “Zaman de¤iflmifl, as›r baflkalaflm›fl; herkes
dünyaya dalm›fl, hayata perestifl eder, derd-i maifletle
sarhofltur.” Çünkü, ölüm de¤iflmiyor; firak bekaya kalbo-
lup, baflkalaflm›yor. Acz-i beflerî, fakr-› insanî de¤iflmiyor,
ziyadelefliyor. Befler yolculu¤u kesilmiyor, sür’at peyda
ediyor.

Hem deme: “Ben de herkes gibiyim.” Çünkü, herkes
sana kabir kap›s›na kadar arkadafll›k eder. Herkesle mu-
sibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür
taraf›nda pek esass›zd›r.

Hem kendini bafl›bofl zannetme. Zira flu misafirhane-i
dünyada, nazar-› hikmetle baksan, hiçbir fleyi nizams›z,
gayesiz göremezsin. Nas›l sen nizams›z, gayesiz kalabilir-
sin? Zelzele gibi vak›alar olan flu hâdisat-› kevniye, tesa-
düf oyunca¤› de¤iller. Meselâ, zemine nebatat ve hayva-
nat enva›ndan giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde, 

acz-i beflerî: insan›n güçsüzlü¤ü.
ahbap: sevilenler, dost ve akra-
balar.
âlâm-› firak: ayr›l›k ac›lar›.
as›r: devir, zaman
beka: sonsuzluk.
befler: insanl›k.
derd-i maiflet: geçim derdi, ge-
çim s›k›nt›s›.

elîm: üzücü, ac› veren.
enva: çeflitler, türler.
esass›z: as›ls›z, geçersiz.
fakr-i insanî: insan›n muhtaç
oluflu.
firak: ayr›l›k.
gafil: sorumsuz, Allah’›n
emirlerinden habersiz davra-
nan.
Habibullah: Allah’›n sevgili
kulu Hz. Muhammed.
hâdisat-› kevniye: var olufl
ve varl›klarla ilgili olaylar.
hayat: yaflam, dünya yaflan-

t›s›.
hayvanat: hayvanlar.
kabir: mezar.
kalp olmak: de¤iflmek.
merdane: mertçe, erkekçe.
misafirhane-i dünya: dünya
misafirhanesi.
musibet: felâket, belâ.
nazar-› hikmet: hikmetli ba-
k›fl, her fleyin bir amac›, bir
faydas› oldu¤unu düflünerek
bakma.
nebatat: bitkiler.
nizams›z: düzensiz, ölçüsüz.

pek: çok, oldukça.
perestifl: taparcas›na sev-
mek.
sür’at peyda etmek: h›z ka-
zanmak.
talep etmek: istemek.
tesadüf: rastlant›.
teselli: avunma.
ünsiyet: yak›nl›k, dostluk.
vak›a: olay.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
zemin: yeryüzü.
ziyadeleflmek: artmak.

88 | ‹MAN VE KÜFÜR MUVAZENELER‹ON DÖRDÜNCÜ SÖZ



gayet muntazam ve gayet münakkafl gömlekler, bafltan
afla¤›ya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, müceh-
hez olduklar›n› gördü¤ün ve gayet âlî gayeler içinde ke-
mal-i intizam ile meczup Mevlevî gibi devredip döndür-
mesini bildi¤in hâlde, nas›l oluyor ki, küre-i arz›n benî-
âdemden, bahusus ehl-i imandan be¤enmedi¤i bir k›s›m
etvar-› gafletin s›klet-i maneviyesinden omuz silkmeye
benzeyen zelzele gibi (HAfi‹YE) mevtâlûd hâdisat-› hayatiye-
sini, bir mülhidin neflretti¤i gibi gayesiz, tesadüfî zanne-
derek bütün musibetzedelerin elîm zayiat›n› bedelsiz, he-
baen mensur gösterip, müthifl bir ye’se atarlar. Hem, bü-
yük bir hata, hem büyük bir zulüm ederler. Belki, öyle
hâdiseler, bir Hakîm-i Rahîm’in emriyle ehl-i iman›n fâ-
nî mal›n› sadaka hükmüne çevirip, ibka etmektir ve küf-
ran-› nimetten gelen günahlara kefarettir.

Nas›l ki bir gün gelecek, flu musahhar zemin, yüzünün
ziyneti olan âsâr-› befleriyeyi flirkâlûd, flükürsüz görüp çir-
kin bulur. Hâl›k’›n emriyle büyük bir zelzele ile bütün yü-
zünü siler, temizler. Allah’›n emriyle, ehl-i flirki Cehenne-
me döker; ehl-i flükre, “Haydi, Cennete buyurun” der.

x
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düzen.
küfran-› nimet: nimete karfl›
nankörlük etme.
küre-i arz: dünya, yer küre.
meczup: baflkas›n›n tesiriyle ha-
reket hâlinde olan; Allah aflk›yla
kendinden geçmifl .
Mevlevî: Mevlevî tarikatine men-
sup kimse.
mevtâlûd: ölüm bulaflm›fl, ölüm-
cül.
muntazam: düzenli.
musahhar: emir dinleyen, itaat
eden.
musibetzede: felâkete u¤rayan.
mücehhez: teçhiz edilmifl, dona-
t›lm›fl, donanm›fl.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›lan,
dinsiz.
münakkafl: ifllemeli, süslü.
münasebet: alâka, ilgi, sebep.
müthifl: dehfletli, korkutucu.
müzeyyen: süslü.
neflretmek: herkese duyurma,
yayma.
sadaka: Allah yolunda harcanan
mal.
s›klet-i maneviye: manevî a¤›r-
l›k.
flirkâlûd: flirk kar›flm›fl, flirke bu-
laflm›fl.
flükürsüz: nimete karfl› hoflnut-
luk göstermeme.
tesadüfî: rastgele.
yeis: ümitsizlik.
zayiat: kay›plar, zararlar.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zemin: yer.
ziynet: süs.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

âlî: yüksek, yüce.
âsâr-› befler: insanlar›n eser-
leri.
bahusus: özellikle.
bedelsiz: karfl›l›ks›z.
benîâdem: Âdemo¤ullar›, in-
sanlar.
ehl-i iman: iman edenler,
Müslümanlar.
ehl-i flirk: Allah’a ortak ko-
flanlar.
ehl-i flükür: flükredenler.
elîm: üzücü, ac› veren.
etvar-› gaflet: Allah’›n emir-

lerini ve yasaklar›n› unutarak
yap›lan yanl›fl davran›fllar.
fânî: geçici, yok olan.
gayesiz: hedefsiz, maksats›z.
gayet: son derece.
hâdisat-› hayatiye: hayat› il-
gilendiren  olaylar.
hâdise: olay.
Hakîm-i Rahîm: her fleyi ga-
ye ve hikmetlerle yaratan,
çok merhametli, Allah.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.

hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hata: kusur, eksiklik, yanl›fl-
l›k.
hebaen mensur: boflu boflu-
na.
hikmet: her fleyin faydal›, ga-
yeli ve yerli yerinde olmas›.
hükmüne çevirmek: yerine
geçirmek.
ibka etmek: ebedîlefltirme,
sonsuzlaflt›rma.
kefaret: bir günah› affettir-
mek için çekilen s›k›nt›.
kemal-i intizam: mükemmel

HAfi‹YE: ‹zmir’in zelzelesi münasebetiyle yaz›lm›flt›r.
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Bu Söz, iki âlî Makam ve bir parlak Zeyilden ibarettir.

HÂLIK-I RAHÎM VE REZZAK-I KERÎM VE SÂN‹-‹ HAKÎM flu
dünyay› âlem-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir
flehrayin suretinde yap›p, bütün esmas›n›n garaib-i nuku-
fluyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî her bir ruha ona
münasip ve o bayramdaki ayr› ayr› hesaps›z mehasin ve
in’amattan istifade etmeye muvaf›k ve havas ile müceh-
hez bir ceset giydirir, bir vücud-i cismanî verir, bir defa o
temaflagâha gönderir.

Hem, zaman ve mekân cihetiyle pek genifl olan o bay-
ram› as›rlara, senelere, mevsimlere hatta günlere,
k›t’alara taksim ederek, her bir asr›, her bir seneyi, her
bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir k›t’ay›,
birer taife, ruhlu mahlûkat›na ve nebatî masnuat›na birer
resmigeçit tarz›nda bir ulvî bayram yapm›flt›r. Ve
bilhassa rûy-i zemin, hususan bahar ve yaz zaman›nda 

âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlî: yüksek.
bilhassa: özellikle, her fleyden
önce.
ceset: vücut, beden.
cihet: yön, taraf, vesile.
garaib-i nukufl: görülmemifl bi-
çimde süslü.
Hâl›k-› Rahîm: merhamet ve ba-
¤›fl› çok olan yüce Allah.
havas: duygular, hisler.
hesaps›z: say›s›z.
hususan: özellikle, bilhassa.
imtihan: s›nav, deneme.
in’amat: nimet vermeler, r›z›klan-
d›rmalar.
istifade etme: faydalanma, ya-
rarlanma.
k›t’a: zaman parças›.
mahlûkat: yarat›lm›fl varl›klar.
masnuat: sanat eserleri.
mehasin: güzellikler.
mekân: yer, mahal.
muvaf›k: uygun.
mücehhez: donat›lm›fl.
münasip: uygun, lây›k.
nebatî: bitki özelli¤i tafl›yan.
Rahîm: sonsuz bir flefkatle yarat-
t›¤› canl›lar› nimetlerle besleyip
ba¤›fllayan Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
resmigeçit: geçit töreni.

Rezzak-› Kerîm: r›zk› bol bol
veren Allah.
ruhaniyat: maddî cismi ol-
mayan sadece ruhtan yarat›l-
m›fl varl›klar; melekler.
rûy-i zemin: yeryüzü.
Sâni-i Hakîm: daima hikmet-

le yaratan sanatkâr olan Al-
lah.
süflî: adî, alçak, baya¤›.
flehrayin: flenlik.
taife: tak›m, bölük.
taksim etmek: bölümlere, k›-
s›mlara ay›rmak.

temaflagâh: seyredilecek ve
gezilecek güzelliklerin bulun-
du¤u yer.
ulvî: yüce, yüksek.
vücud-i cismanî: maddî vü-
cut.
zeyil: ilâve.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla.
Yeryüzünde ne varsa Biz dünya için bir süs olarak yaratt›k ki, insanlardan hangisi daha gü-
zel ifller yapacak diye onlar› imtihan edelim. o Onun üzerindeki her fleyi Biz elbette kup-
kuru bir toprak hâline getirece¤iz. (Kehf Suresi: 7-8.)

2. Dünya hayat› ancak bir oyun ve bir oyalanmad›r. (En'am Suresi: 32.)
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masnuat-› sa¤irenin taifelerine öyle flaflaal› ve birbiri ar-
kas›nda bayramlard›r ki, tabakat-› âliyede olan ruhaniya-
t› ve melâikeleri ve sekene-i semavat› seyre celp edecek
bir cazibedarl›k görünüyor; ve ehl-i tefekkür için öyle fli-
rin bir mütalâagâh oluyor ki, ak›l tarifinden âcizdir. Fa-
kat, bu ziyafet-i ‹lâhiye ve bayram-› Rabbaniyedeki ism-i
Rahman ve Muhyî’nin tecellilerine mukabil ism-i Kahhar
ve Mümît, firak ve mevt ile karfl›lar›na ç›k›yorlar. fiu ise,
1 mAr∆nT sπoc rân©p°Snh »/ànªrMnQ rahmetinin vüs’at-i flümulüne za-

hiren muvaf›k düflmüyor. Fakat hakikatte birkaç cihet-i
muvafakati vard›r. Bir ciheti fludur ki:

Sâni-i Kerîm, Fât›r-› Rahîm, her bir taifenin resmige-
çit nöbeti bittikten ve o resmigeçitten maksut olan neti-
celer al›nd›ktan sonra, ekseriyet itibar›yla dünyadan,
merhametkârâne bir tarz ile tenfir edip usand›r›yor, isti-
rahate bir meyil ve baflka bir âleme göçmeye bir flevk ih-
san ediyor ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman,
vatan-› aslîlerine bir meyelân-› flevkengiz, ruhlar›nda
uyand›r›yor.

Hem o Rahman’›n nihayetsiz rahmetinden uzak de¤il
ki, nas›l vazife u¤runda mücahede iflinde telef olan bir
nefere flehadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen
bir koyuna, ahirette cismanî bir vücud-i bâkî vererek S›-
rat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini
vermekle mükâfatland›r›yor; 2 öyle de, sair zîruh ve hay-
vanat›n dahi, kendilerine mahsus vazife-i f›triye-i Rabba-
niyelerinde ve evamir-i Sübhaniyenin itaatlerinde telef 
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ism-i Rahman ve Muhyî: çok
merhamet sahibi ve flefkatle bü-
tün yarat›klar›n münasip r›zk›n›
veren ve hayat verip dirilten Al-
lah’›n Rahman ve Muhyî isimleri.
istirahat: dinlenme.
kendilerine mahsus: kendilerine
has, kendilerine özel.
maksut: istenen.
masnuat-› sa¤ire: sanatla yap›l-
m›fl küçük yarat›klar.
melâike: melekler.
merhametkârâne: merhamet
ederek, ac›yarak.
mertebe: derece.
mevt: ölüm.
meyelân-› flevkengiz: coflku ve
arzu veren e¤ilimler, duygular.
meyil: e¤ilim, arzu, istek.
mukabil: karfl›l›k.
muvaf›k: uygun.
mücahede: cihad etme, savafl-
ma.
mükâfat: ödül.
mütalâagâh: okuma yeri.
nefer: rütbesiz asker.
nihayetsiz: sonsuz.
Rahman: çok merhamet sahibi
ve flefkatle bütün yarat›klar›n
münasip r›zk›n› veren.
rahmet: flefkat etme, ac›ma, ih-
san ve ikram etme.
resmigeçit: geçit töreni.
ruhaniyat: maddî cismi olmayan
sadece ruhtan yarat›lm›fl varl›k-
lar; melekler .
Sâni-i Kerîm: ikram› çok, her fleyi
sanatla yapan Zat, Allah.
sekene-i semavat: gökyüzünün
sakinleri.
s›rat: s›rat köprüsü, Cehennem
üzerine çekilmifl oldu¤una inan›-
lan mahiyetini tam olarak kavra-
yamad›¤›m›z köprü.
flaflaal›: gösteriflli, görkemli.
flehadet: flehitlik, Allah yolunda
savafl›rken can›n› verme.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek.
tabakat-› âliye: yüksek ve yüce
tabakalar.
taife: tak›m, bölük.
tarz: davran›fl flekli.
tecelli: görünme, belirme.
telef olmak: öldürülmek.
tenfir: nefret ettirme.
terhis: serbest b›rakma.
usanmak: b›kmak, yorulmak.
vatan-› aslî: as›l vatan, Cennet.
vazife-i f›triye-i Rabbaniye: ya-
rat›l›fl›na ve yap›s›na göre Allah’›n
canl›lara yükledi¤i görev.
vazife-i hayat: hayat görevi.
vücud-i bâkî: ölümsüz vücut.
vüs’at-i flümul: rahmetin kuflat›-
c›l›¤›, geniflli¤i.
zahiren: görünüflte.
zîruh: ruh sahibi.
ziyafet-i ‹lâhiye: Allah’›n ziyafeti.

âciz: yetersiz.
bayram-› Rabbaniye: Al-
lah’›n bayram›.
burak: binek, Cennete ait bir
binek vas›tas›.
cazibedar: çekici.
celp etmek: çekmek.
cihet-i muvafakat: uygunluk
yönü.
ehl-i tefekkür: düflünen, ak›l-

l› ve fluurlu varl›klar.
ekseriyet itibar›yla: ço¤un-
lukla.
evamir-i Sübhaniye: bütün
kusur ve noksanlardan uzak
ve bütün mükemmel s›fatlara
sahip olan Allah’›n emirleri.
Fât›r-› Rahîm: sonsuz flefkat
ve merhametiyle her fleyi
yerli yerine en faydal› flekilde

yerlefltiren, Allah.
firak: ayr›l›k.
hakikat: gerçek
hayvanat: hayvanlar.
ihsan etmek: vermek.
ismi Kahhar ve Mümît: ka-
y›ts›z flarts›z galip, her an
kahretmeye gücü yeten ve
ölümü veren Allah’›n Kahhar
ve Mümît ismi.

1. Rahmetim her fleyi kaplam›flt›r. (A’raf Suresi 156.)

2. Bkz. Deylemî, Müsned, 1:85; Gazalî, Vasît, 7:31; Kurtubî, Cami li Ahkâmi'l-Kur'ân, 15:111; Se-
rahsî, Mebsut, 12:10.



olan ve fliddetli meflakkat çeken zîruhlar›n, onlara göre
bir çeflit mükâfat-› ruhaniye ve onlar›n istidatlar›na göre
bir nevi ücret-i maneviye, o tükenmez hazine-i rahmetin-
den baid de¤il ki, bulunmas›n. Dünyadan gitmelerinden,
pek çok incinmesinler; belki memnun olsunlar.

1 *G s’pG nÖr«n¨rdG oºn∏r©nj n’
Lâkin, zîruhlar›n en eflrefi ve flu bayramlarda kemiyet

ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dün-
yaya pek çok meftun ve müptelâ oldu¤u hâlde, dünya-
dan nefret ve âlem-i bekaya geçmek için, eser-i rahmet
olarak, ifltiyakengiz bir hâlet verir. Kendi insaniyeti dalâ-
lette bo¤ulmayan insan, o hâletten istifade eder, rahat-›
kalp ile gider. fiimdi, o hâleti intaç eden vecihlerden, nu-
mune olarak beflini beyan edece¤iz.

• Birincisi: ‹htiyarl›k mevsimiyle dünyevî, güzel ve ca-
zibedar fleyler üstünde fenâ ve zevalin damgas›n› ve ac›
manas›n› göstererek, o insan› dünyadan ürkütüp, o fânî-
ye bedel, bir bâkî matlûbu aratt›r›yor. 2

• ‹kincisi: ‹nsan›n alâka peyda etti¤i bütün ahbaplar-
dan yüzde doksan dokuzu, dünyadan gidip di¤er bir âle-
me yerlefltikleri için, o ciddî muhabbet saikas›yla o ahba-
b›n gitti¤i yere bir ifltiyak ihsan edip, mevt ve eceli mes-
rurâne karfl›latt›r›yor. 3

• Üçüncüsü: ‹nsandaki nihayetsiz zay›fl›k ve âcizli¤i,
baz› fleylerle ihsas ettirip, hayat yükü ve yaflamak tekâlifi
ne kadar a¤›r oldu¤unu anlatt›r›p, istirahate ciddî bir ar-
zu ve bir diyar-› ahere gitmeye samimî bir flevk veriyor. 4

âciz: güçsüz ve kuvvetsiz.
ahbap: dost.
alâka peyda etti¤i: ilgi duydu¤u.
âlem: dünya.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
baid: uzak.
bâkî: ebedî, sonsuz.
bedel: karfl›l›k.
beyan etme: anlatma, bildirme,
izah etme.
cazibedar: çekici, cezp edici.
cihet: yön.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak.
damga: mühür, iflaret.
diyar-› aher: di¤er memleket.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
belirlenen ölüm vakti.
eser-i rahmet: merhamet etme
ve ac›man›n neticesi.
eflref: flerefli.
fânî: geçici.
fenâ: geçicilik.
hâlet: durum.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si, bitmeyen nimetler.
ihsan etme: verme.
ihsas: hissettirme.
insaniyet: insanl›k.
intaç: netice.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istifade etme: faydalanma, ya-
rarlanma.
istirahat: dinlenme.
ifltiyak: özlemek, hasret.
ifltiyakengiz: severek istemek.
kemiyet: nicelik, say› çoklu¤u.
keyfiyet: nitelik, kalite.
lâkin: fakat, ancak.
matlûp: istenen, talep edilen fley.
meftun: tutkun, âfl›k.
mesrurâne: sevinçle.
meflakkat: s›k›nt›.
mevt: ölüm.
mükâfat-› ruhaniye: ruha lezzet
veren manevî ödül.
müptelâ: tutkun, düflkün.
Neml Suresi: Kur’ân’›n 27. suresi.

nihayetsiz: sonsuz.
numune: örnek.
rahat-› kalp: kalp rahatl›¤›,
huzur.
saikas›yla: sebebiyle, sevk

etmesiyle.
flevk: istek.
tekâlif: teklifler, yükümlülük-
ler.
ücret-i manevîye: manevî

ücret.
vecih: yön.
zeval: sona erme, yok olma.
zîruh: ruh sahibi.
ziyade: fazlaca.

1. Gayb› Allah’tan baflka kimse bilemez. (Neml Suresinin 65. ayeti ve benzeri di¤er ayetler-
den al›nm›fl bir kaidedir.)

2. Bkz. Âl-i ‹mran Suresi: 185; Nisâ Suresi: 77; En'am Suresi: 70, 130; A'raf Suresi: 51.
3. Bkz. Âl-i ‹mran Suresi: 157, 169; Tevbe Suresi: 111; Yunus Suresi: 7; Tâhâ Suresi: 72; Hac Su-

resi:58; Kaf Suresi: 43; Hadid Suresi: 21.
4. Bkz. Bakara Suresi: 221; Âl-i ‹mran Suresi: 133; A'raf Suresi: 32; Ra'd Suresi: 35; Yâsin Sure-

si: 55; Zümer Suresi: 74; Muhammed Suresi: 15; Hakka Suresi: 22; Dehr Suresi: 12; Gafliye Su-
resi: 10.
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• Dördüncüsü: ‹nsan-› mü’mine nur-i iman ile göste-
rir ki, mevt idam de¤il, tebdil-i mekând›r; kabir ise, zulü-
matl› bir kuyu a¤z› de¤il, nuraniyetli âlemlerin kap›s›d›r.
Dünya ise, bütün flaflaas›yla, ahirete nispeten bir zindan
hükmündedir. Elbette, zindan-› dünyadan bostan-› cina-
na ç›kmak ve müz’iç da¤da¤a-i hayat-› cismaniyeden
âlem-i rahata ve meydan-› tayeran-› ervaha geçmek ve
mahlûkat›n s›k›nt›l› gürültüsünden s›yr›l›p huzur-i Rah-
man’a gitmek, bin can ile arzu edilir bir seyahattir, belki
bir saadettir. 1

• Beflincisi: Kur’ân’› dinleyen insana, Kur’ân’daki
ilm-i hakikati ve nur-i hakikatle dünyan›n mahiyetini bil-
dirmekli¤iyle, dünyaya aflk ve alâka pek manas›z oldu¤u-
nu anlatmakt›r. 2 Yani, insana der ve ispat eder ki:

“Dünya bir kitab-› Samedanîdir. Huruf ve kelimat› ne-
fislerine de¤il, belki baflkas›n›n zat ve s›fât ve esmas›na
delâlet ediyorlar. Öyle ise manas›n› bil, al; nukuflunu b›-
rak, git.

“Hem bir mezraad›r. 3 Ek ve mahsulünü al, muhafaza
et; müzahrefat›n› at, ehemmiyet verme.

“Hem birbiri arkas›nda daim gelen geçen âyineler
mecmuas›d›r. Öyle ise onlarda tecelli edeni bil, envar›n›
gör ve onlarda tezahür eden esman›n tecelliyat›n› anla
ve müsemmalar›n› sev; ve zevale ve k›r›lmaya mahkûm
olan o cam parçalar›ndan alâkan› kes.
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ilm-i hakikat: gerçekleri, do¤ru-
lar› gösteren ilim.
insan-› mü’min: iman etmifl in-
san, Müslüman insan.
kabir: mezar.
kelimat: kelimeler.
kitab-› Samedanî: hiçbir fleye
muhtaç olmayan Allah’›n yaratt›-
¤› ve bir kitap gibi manalar ifade
eden dünya, kâinat, bütün evren.
Kur’ân: Allah’›n kelâm›, sözleri.
mahiyet: özellik.
mahlûkat: yarat›lm›fl varl›klar.
mahsul: ürün.
manas›z: saçma, anlams›z.
mecmua: toplan›l›p biriktirilmifl,
düzenlenmifl fleylerin hepsi.
mevt: ölüm.
meydan-› tayeran-› ervah: ruh-
lar›n uçufltu¤u meydan.
mezraa: ziraat yap›lacak yer, tar-
la.
muhafaza: koruma, saklama.
müsemma: isimlendirilmifl.
müzahrefat: süprüntüler, pislik-
ler, çöpler.
müz’iç: usanç veren, s›kan, rahat-
s›z eden.
nefislerine: kendilerine.
nispeten: k›yasla, göre.
nukufl: nak›fllar, süsler, ifllemeler.
nuraniyetli: nurlu, ayd›nl›k.
nur-i hakikat: gerçe¤in ayd›nl›¤›.
nur-i iman: imandan gelen do¤ru
bak›fl aç›s›.
saadet: mutluluk.
seyahat: yolculuk.
s›fat: vas›f, özellik.
flaflaa: parlakl›k, gösterifl, debde-
be.
tebdil-i mekân: yer de¤ifltirme.
tecelli: belirme.
tecelliyat: tecelliler, Cenab-› Hak-
k›n yaratt›¤› bütün sanatlarda gö-
rünen, beliren güzellikler.
tezahür: aç›¤a ç›kan.
zat: flah›s.
zeval: sona erme.
zindan hükmünde: hapishane
gibi; karanl›kl›, s›k›nt›l› bir yer gibi.
zindan-› dünya: dünya zindan›.
zulümat: karanl›k.

ahiret: ebedî hayat yeri.
alâka: ilgi.
âlem: dünya.
âlem-i rahat: rahat âlemi.
bostan-› cinan: Cennet bah-
çeleri.

da¤da¤a-i hayat-› cismani-
ye: maddî hayat›n gürültülü
s›k›nt›s›.
daim: sürekli.
delâlet: iflaret, delil olma.
ehemmiyet: önem.

envar: nurlar.
esma: isimler.
huruf: harfler.
huzur-i Rahman: Allah’›n hu-
zuru.
idam: yok olufl.

1. Bkz. Bakara Suresi: 155; Âl-i ‹mran Suresi: 14; Nisâ Suresi: 74, 94; Tevbe Suresi: 38; Nahl Su-
resi: 30, 122; Furkan Suresi: 15; Ankebut Suresi: 64; Muhammed Suresi: 36; A'lâ Suresi: 16.

2. Bkz. Bakara Suresi: 201; Âl-i ‹mran Suresi: 14, 148; Nisa Suresi: 94, 134; Yunus Suresi: 24;
Kehf Suresi: 45-46; Tâhâ Suresi: 131; Ra'd Suresi: 26; Kasas Suresi: 60; Mü'min Suresi: 39;
Zuhruf Suresi: 35; Zilzal Suresi: 7-8.

3. Bkz. Aclûnî, Keflfü'l-Hafâ, 1:495; Aliyyülkarî, Esraru'l-Merfua, s. 205.



“Hem seyyar bir ticaretgâht›r. Öyle ise al›fl veriflini
yap, gel; ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafile-
lerin arkalar›ndan beyhude koflma, yorulma.

“Hem muvakkat bir seyrangâht›r. Öyle ise nazar-› ib-
retle bak ve zahirî çirkin yüzüne de¤il, belki Cemil-i Bâ-
kîye bakan gizli, güzel yüzüne dikkat et, hofl ve faydal›
bir tenezzüh yap, dön; ve o güzel manzaralar› irae eden
ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmas›yla, ak›ls›z
çocuk gibi a¤lama, merak etme.

“Hem bir misafirhanedir. Öyle ise onu yapan Mih-
mandar-› Kerîm’in izni dairesinde ye, iç, flükret; kanunu
dairesinde iflle, hareket et. Sonra arkana bakma, ç›k, git;
herzekârâne fuzulî bir surette kar›flma. Senden ayr›lan ve
sana ait olmayan fleylerle manas›z u¤raflma ve geçici ifl-
lerine ba¤lan›p bo¤ulma,” gibi zahir hakikatlerle dünya-
n›n iç yüzündeki esrar› gösterip dünyadan müfarakat› ga-
yet hafiflefltirir, belki hüflyar olanlara sevdirir ve rahmeti-
nin her fleyde ve her fle’ninde bir izi bulundu¤unu göste-
rir.

‹flte Kur’ân, flu befl veçhe iflaret etti¤i gibi, baflka hu-
susî vecihlere dahi ayat-› Kur’âniye iflaret ediyor. Veyl o
kimseye ki, flu befl vecihten bir hissesi olmaya.

®
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n cüm-
leleri.
beyhude: bofluna.
Cemîl-i Bâkî: sonsuz güzellik sa-
hibi Allah.
esrar: s›rlar.
fuzulî: bofluna, gereksiz, anlam-
s›z.
gayet: son derece.
hakikat: do¤rular.
herzekârâne: saçma sapan ko-
nuflma.

hususî: özel.
hüflyar: uyan›k.
iltifat etmeyen: yüzünü çevi-
rip bakmayan.
irae etme: önüne koyma,
gösterme.
kafile: birlikte yolculuk eden
topluluk.
Mihmandar-› Kerîm: dünya

misafirhanesinde kullar›na
yard›m eden ve nimet veren
Rabbimiz, Allah.
muvakkat: geçici.
müfarakat: ayr›l›k.
nazar-› ibret: ders al›nacak
bak›fl.
seyrangâh: gezinti yeri.
seyyar: gezici, gezen.

suret: flekil.
fle’n: ifl, fiil; gerek.
tenezzüh: gezinti.
ticaretgâh: ticaret yeri.
vecih: k›s›m.
veyl: yaz›klar olsun.
zahir: aç›kça görünen, bili-
nen.
zahiri: görünen.
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KALBE FAR‹SÎ OLARAK TAHATTUR EDEN
B‹R MÜNACAT 1

∆/SpQÉnØrdG p¿Én«nÑ`rdÉpH Gnònµ`'g pÖr∏n≤rdG ≈pa ränôs£nînJ oIÉnLÉn`æoŸrG p√pò'g
Yani, “Bu münacat, kalbe Farisî olarak tahattur etti-

¤inden Farisî yaz›lm›flt›r.” Evvelce matbu olan Hubab Ri-
salesinde derç edilmiflti.

GnQrOƒoN pOrQnO rΩnOrônc≈/e rôn¶nf rân¡pL r¢ûn°ûnH +rÜnQ Énj
rΩnój/O /»n‰ r¿ÉnerQnO

Yâ Rab! Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyar›ma da-
yan›p derdime derman aramak için cihat-› sitte denilen
alt› cihette nazar gezdirdim. Maatteessüf derdime der-
man bulamad›m. Manen bana denildi ki: “Yetmez mi
dert, derman sana?”

âr°ùnæne rQnón> pQ Gnõne rRhoQ i/O :¬pc rΩnój/O ≈/e râr°SGnQ rQnO
Evet, gafletle sa¤›mdaki geçmifl zamandan teselli al-

mak için bakt›m. Fakat, gördüm ki; dünkü gün, pederi-
min kabri ve geçmifl zaman, ecdad›m›n bir mezar-› ekbe-
ri suretinde göründü. Teselli yerine vahflet verdi. (HAfi‹YE 1)

HAfi‹YE 1: ‹man, o vahfletli mezar-› ekberi, ünsiyetli bir meclis-i mü-
nevver ve bir mecma-› ahbap gösterir.

âr°ùnæne pôrÑnb GnOrôna :¬pc rΩnój/O r˙n¸ rQnO nh
Sonra, soldaki istikbale bakt›m; derman bulamad›m.

Belki yar›nki gün, benim kabrim ve istikbal ise, emsalimin
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Nur’un kitaplar›ndan biri.
ibareler: cümleler.
ihtiyar: irade, tercih belirleme.
iktidar: güç, kuvvet.
iman: Allah’a inanma.
istikbal: gelecek zaman.
kabir: mezar.
maatteessüf: üzülerek, ne yaz›k
ki.
matbu: bas›lm›fl kitap.
meal: anlam, mana.
meclis-i münevver: nurlu toplu-
luk.
mecma-› ahbap: dost toplulu¤u.
mezar-› ekber: en büyük mezar.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma.
nazar: görüfl, bak›fl.
peder: baba, ata.
Rab: yaratan, besleyen, terbiye
eden Allah.
suret: flekil, biçim.
tahattur: hat›ra gelme, hat›rla-
ma.
teselli: avunma.
tevekkül: Allah’a güvenme, vekil
olarak tan›y›p teslim olma.
ünsiyet: al›flkanl›k, yak›nl›k.
vahflet: korku.

cihat-› sitte: alt› yön.
cihet: yön.
derç: aras›na koyma.
derman: çare.
ecdat: dedeler, atalar.

emsali: benzerleri.
Farisî: ‹ran dili, Farsça.
Farsça: ‹ran dili.
gaflet: ‹slâm›n ve iman›n ge-
tirdi¤i hakikatlerden haberi

olmayarak ya da unutarak
varl›klara ve hâdiselere bak-
ma, dikkatsizlik, tembellik.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
Hubab Risalesi: Risale-i

1. Bu k›sm›n Arapça ve Farsça ibarelerinin manalar› ve aç›klamalar› hemen altlar›nda verildi-
¤inden, baflka bir meal konulmam›flt›r.



ve nesl-i atinin bir kabr-i ekberi suretinde görünüp, ünsi-
yet de¤il, belki vahflet verdi. (HAfi‹YE 2)

HAfi‹YE 2: ‹man ve huzur-i iman, o dehfletli kabr-i ekberi, sevimli sa-
adet saraylar›nda bir davet-i Rahmaniye gösterir.

âr°ùnæne pÜGnôp£r°VpG rôo> pºr°ùpL päƒoHÉnJ :rRhoôÁ/G nh
Soldan dahi hay›r görünmedi¤i için, haz›r güne bak-

t›m. Gördüm ki, flu gün, güya bir tabuttur; hareket-i mez-
buhanede olan cismimin cenazesini tafl›yor. (HAfi‹YE 3)

HAfi‹YE 3: ‹man, o tabutu, bir ticaretgâh ve flaflaal› bir misafirhane
gösterir.

âr°SnG √nOÉnà°rùj /G røne pA√nRÉnænL rôoªoY pôn°S rônH
‹flbu cihetten dahi deva bulamad›m. Sonra bafl›m› kal-

d›r›p flecere-i ömrümün bafl›na bakt›m. Gördüm ki, o
a¤ac›n tek meyvesi, benim cenazemdir ki, o a¤ac›n üs-
tünde duruyor, bana bak›yor. (HAfi‹YE 4)

HAfi‹YE 4: ‹man, o a¤ac›n meyvesini cenaze de¤il, belki ebedî haya-
ta mazhar ve ebedî saadete namzet olan ruhumun eskimifl
yuvas›ndan y›ld›zlarda gezmek için ç›kt›¤›n› gösterir.

âr°ùnæne pΩÉn¶pY pônà°rùpcÉnN nh røne pân≤r∏pN p∑ÉnN pÜBG :rΩnónb rQ nO
O cihetten dahi me’yus olup, bafl›m› afla¤›ya e¤dim,

bakt›m ki; afla¤›da, ayak alt›nda, kemiklerimin topra¤› ile
mebde-i hilkatimin topra¤› birbirine kar›flm›fl gördüm.
Derman de¤il, derdime dert katt›. (HAfi‹YE 5)

HAfi‹YE 5: ‹man, o topra¤› rahmet kap›s› ve Cennet salonunun per-
desi oldu¤unu gösterir.

cenaze: ölü beden, ceset.
cihet: yön.
davet-i rahmaniye: Rahman
olan Allah’›n daveti.
deva: ilâç, çare.
ebedî: sonsuz.
güya: sanki.
hareket-i mezbuhane: can çe-
kiflme hâli.

hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hay›r: iyilik, yarar.
huzur-i iman: inanç mutlulu-
¤u.
iman: Allah’a inanma.
kabr-i ekber: en büyük me-
zar.
mazhar olma: flereflenme,

kavuflma.
mebde-i hilkat: yarat›l›fl›n
bafllang›c›.
me’yus: ümitsiz.
namzet: aday.
nesl-i ati: gelecek nesil.
saadet: mutluluk.
suret: flekil, biçim.

flaflaa: par›lt›l›, gösteriflli, gör-
kemli.

flecere-i ömür: ömür a¤ac›.

ticaretgâh: ticaret yeri.

ticaretgâh: ticarethane.

ünsiyet: al›flkanl›k, yak›nl›k.

vahflet: korku.
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rOÉn«ræoH »/H pAÉn«rfoO røj/G :rºnæ«/H rΩnônµ pf ≈/e r¢ùn> rQ nO r¿ƒo¸
âr°ùn̋ «/grQnO ˛«/g

Ondan dahi nazar› çevirip arkama bakt›m, gördüm ki;
esass›z, fânî bir dünya, hiçlik derelerinde ve adem zulü-
mat›nda yuvarlan›p gidiyor. Derdime merhem de¤il, bel-
ki vahflet ve dehflet zehrini ilâve etti. (HAfi‹YE 6)

HAfi‹YE 6: ‹man, o zulümatta yuvarlanan dünyay› vazifesi bitmifl,
manas›n› ifade etmifl, neticelerini kendine bedel vücutta b›-
rakm›fl mektubat-› Samedâniye ve sahaif-i nukufl-i Sübhani-
ye oldu¤unu gösterir.

âr°SnG √nOÉn°ûoc rôpÑnb pQnO rºnæ òµ«/e rôn¶nf pA√nRGnórfnG ¢rû«/> rQnO nh
âr°SnQGnój/ónH rRGnQpO pQhoónH rónHnG p√GnQnh

Onda dahi hay›r görmedi¤im için ön taraf›ma, ileriye
nazar›m› gönderdim. Gördüm ki, kabir kap›s› yolumun
bafl›nda aç›k görünüp; onun arkas›nda ebede giden cad-
de, uzaktan uza¤a nazara çarp›yor. (HAfi‹YE 7)

HAfi‹YE 7: ‹man, o kabir kap›s›n›, âlem-i nur kap›s› ve o yol dahi, sa-
adet-i ebediye yolu oldu¤unu gösterdi¤inden, dertlerime
hem derman, hem merhem olur.

âr°SnO rQnO râr°ù«/f i/õ«/¸ i/QÉn«pàrNpG pArõoL rõoL Gnône
‹flte flu alt› cihette ünsiyet ve teselli de¤il, belki dehflet

ve vahflet ald›¤›m onlara mukabil, benim elimde bir cüz-i
ihtiyarîden baflka hiçbir fley yoktur ki, ona dayan›p
onunla mukabele edeyim. (HAfi‹YE 8)

HAfi‹YE 8: ‹man, o cüz-i lâyetecezza hükmündeki cüz-i ihtiyarî yeri-
ne, gayrimütenahi bir kudrete istinat etmek için bir vesika
verir; ve belki iman bir vesikad›r.
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varl›klar.
merhem: ilâç.
mukabele etmek: karfl›l›k ver-
mek.
mukabil: karfl›l›k.
nazar: görüfl, bak›fl.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
sahaif-i nukufl-i Sübhaniye: ku-
sur ve eksiklikten uzak olan Al-
lah’›n nak›fllar›n› gösterdi¤i sayfa-
lar.
teselli: avunma.
ünsiyet: al›flkanl›k, yak›nl›k.
vahflet: korku.
vazife: görev.
vesika: belge.
zulümat: karanl›klar.

adem: yokluk.
âlem-i nur: ayd›nl›k bir dün-
ya.
cihet: yön.
cüz-i ihtiyarî: seçme hakk›,
tercih etme serbestli¤i.
cüz-i lâyetecezza: bölüne-
meyen en küçük parça.

dehflet: korku.
derman: çare.
ebed: sonsuzluk.
esass›z: temelsiz.
fânî: geçici, yok olan.
gayr-i mütenahi: sonsuz.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
ilâve etmek: eklemek.

iman: Allah’a inanma.
istinat: dayanma.
kabir: mezar.
kudret: güç ve kuvvet.
mektubat-› Samedâniye: hiç
bir fleye muhtaç olmayan Al-
lah’a ait ve her biri bir mek-
tup gibi manalar ifade eden



âr°SnQÉn«nY rºnc rºngnh o√ÉnJƒoc rºng ,rõpLÉnY rºng ,rAõoLhoG ¬pc
Hâlbuki o cüz-i ihtiyarî denilen silâh-› insanî, hem âciz,

hem k›sad›r; hem ayar› noksand›r, icat edemez, kispten
baflka hiçbir fley elinden gelmez. (HAfi‹YE 9)

HAfi‹YE 9: ‹man, o cüz-i ihtiyarîyi Allah nam›na istimal ettirip, her
fleye karfl› kâfi getirir. Bir askerin cüz’î kuvvetini devlet
hesab›na istimal etti¤i vakit, binler kuvvetinden fazla ifller
görmesi gibi.

rπnÑr≤nà°rùoe rQnO ¬nf r∫ƒo∏oM p∫Énéne ∆/VÉne rQnO r¬nf
âr°SnG rPƒoØof pQGnóne

Ne geçmifl zamana hulûl edebilir, ne de gelecek zama-
na nüfuz edebilir. Mazi ve müstakbele ait emellerime ve
elemlerime faydas› yoktur. (HAfi‹YE 10)

HAfi‹YE 10: ‹man, dizginini cism-i hayvanînin elinden al›p, kalbe, ru-
ha teslim etti¤i için, maziye nüfuz ve müstakbele hulûl ede-
bilir. Çünkü, kalp ve ruhun daire-i hayat› genifltir.

âr°ùndÉs«n°S p¿BG r∂njnh ,r∫ÉnM p¿ÉnenR røj/G hoG p¿Gnór«ne
O cüz-i ihtiyarînin meydan-› cevelân›, k›sac›k flu za-

man-› hâz›r ve bir ân-› seyyaldir.

√nQÉnµp°TBGƒoJ pänQróob pºn∏nb ,Én¡nØr©n°Vnh Éngnôr≤na ¬nªng røj/G ÉnH
rónerôn°S pπnenG nh rónHnG pπr«ne Éne pänôr£pa rQnO ,âr°SnG ¬nà°rTpƒof

‹flte flu bütün ihtiyaçlar›mla ve zay›fl›¤›mla ve fakr ve
aczimle beraber, alt› cihetten gelen dehfletler ve vahflet-
lerle periflan bir hâlde iken, Kalem-i Kudretle sahife-i
f›trat›mda ebede uzanan arzular ve sermede yay›lan 

âciz: zay›f, güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
an-› seyyal: bir anda ak›p giden
çok küçük zaman dilimi.
cihet: yön.
cism-i hayvanî: hayvanî beden;
maddî lezzet ve zevkler.
cüz-i ihtiyarî: seçme hakk›, ter-
cih etme serbestli¤i.
cüz’î kuvvet: az bir kuvvet.
daire-i hayat: hayat dairesi; bir
varl›¤›n yaflad›¤› ve bulundu¤u
zaman dilimi.
dehflet: korku.
dizgin: kontrol, idare.
ebed: sonsuzluk.
elem: üzüntü, kayg›.
emel: istek, beklenti.
fakr: yoksulluk, muhtaçl›k.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hesab›na: ad›na.
hulûl etmek: girmek.
icat: vücuda getirme, yaratma.
iman: Allah’a inanma.
istimal etmek: kullanmak.
kâfi: yeterli.
kalem-i kudret: kudret kalemi,

Allah’›n güç ve kuvveti.
kisb: çal›fl›p kazanma.
mazi: geçmifl zaman.
meydan-› cevelân: hareket,
faaliyet meydan›.
müstakbel: gelecek zaman.

nam›na: ad›na.

noksan: eksik.

nüfuz etmek: girmek, geç-
mek.

sahife-i f›trat: yarat›l›fl sayfa-
s›.

sermed: sonsuz.
silâh-› insanî: insana ait silâh.
vahflet: korku.
vakit: zaman.
zaman-› hâz›r: flimdiki za-
man.
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emeller aflikâre bir surette yaz›lm›flt›r; mahiyetimde derç
edilmifltir.

âr°ùng ,âr°ùng ¬p̧ rông ¬pµr∏nH
Belki, dünyada ne varsa, numuneleri f›trat›mda vard›r;

umum onlara karfl› alâkadar›m. Onlar için çal›flt›r›yorum,
çal›fl›yorum.

âr°SnQGnO ≈pc rQoõoH rôn¶nf uóne pA√nôpFBGnO pórænfÉne rêÉn«pàrMpG pA√nôpFBGnO
‹htiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, genifltir.

râr°SnO rQnO rón°SnQ rõ«pf rêÉn«pàrMpG rón°SnQ rΩGnóoc r∫Én«nN
âr°ùng rêÉn«pàrMpG rQnO âr°ù«pf ¬p̧ rông

Hatta, hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya
gider; orada da hacet vard›r, belki, her ne ki elde yok, ih-
tiyaçta vard›r. Elde olmayan, ihtiyaçta vard›r; elde bulun-
mayan ise, hadsizdir.

âr°ùngÉnJƒoc p√ÉnJƒoc pâr°SnO pA√nôpFBGnO ƒo˝rªng rQGnópàrbpG pA√nôpFBGnO
Hâlbuki, daire-i iktidar k›sa, elimin dairesi kadar k›sa

ve dard›r.

âr°ùnfÉn¡pL pQnón≤nH Éne päÉnLÉnMnh oôr≤na r¢ùn>
Demek, fakr ve ihtiyaçlar›m, dünya kadard›r.

âr°SnG zGsõnénànjn’{ pArõoLƒo¸ rºngÉne pA¬njÉnerôn°S
Sermayem ise, cüz-i lâyetecezza gibi cüz’î bir fleydir.
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alâkadar: ilgili.
aflikâre: apaç›k.
cüz-i lâyetecezza: bölüne-
meyen en küçük parça.
cüz’î: küçük, az.
daire-i iktidar: güç ve kuvvet
sahas›.

derç: yerlefltirilmifl.
emel: istek, beklenti.
fakr: yoksulluk, muhtaçl›k.
f›trat: yarat›l›fl, yap›.
hacet: ihtiyaç.
hadsiz: s›n›rs›z.
mahiyet: f›trat, yarat›l›fl.

nazar: görüfl.

numune: örnek.

sermaye: servet, sahip olu-
nan fleyler.

suret: flekil, biçim.

umum: bütün.



?âr°SnG rΩGnóoc päÉnLÉnM päÉnæpFBÉnc røj/Gnh rΩGnóoc pArõoL røj/G
‹flte, flu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edi-

len hacet nerede; ve bu befl paral›k cüz-i ihtiyarî nerede?
Bununla onlar›n mübayaas›na gidilmez. Bununla onlar
kazan›lmaz. Öyle ise, baflka bir çare aramak gerektir.

âr°SnG røne pA√nQÉņ rønà°rTnòoc ≈/e rRÉnf rõ«pf rArõoL røjpG rRnG ,ƒoJ p√GnQ rQnO r¢ùn>
O çare ise fludur ki: O cüz-i ihtiyarîden dahi vazgeçip,

irade-i ‹lâhiyeye iflini b›rak›p, kendi havl ve kuvvetinden
teberri edip, Cenab-› Hakk›n havl ve kuvvetine iltica ede-
rek, hakikat-i tevekküle yap›flmakt›r.

“Yâ Rab! Madem çare-i necat budur. Senin yolunda o
cüz-i ihtiyarîden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri
ediyorum.

ƒoJ pânjÉn¡pf »/H pânªrMnQ ,rOnƒn°T røne pÒ/µnà°rSnO ƒoJ pânjÉnæpY ÉnJ
âr°SnG røne p√Énæn>

“Tâ Senin inayetin, acz ve zaaf›ma merhameten, eli-
mi tutsun; hem, tâ Senin rahmetin, fakr ve ihtiyac›ma
flefkat edip, bana istinatgâh olabilsin, kendi kap›s›n› ba-
na açs›n.”

âr°SG nâraÉnj rânªrMQ pânjÉn¡pf »/H pôrënH ¬pc r¢ùnc r¿BG
âr°ùnHGnôn°S √nôr£nb r∂nj ¬pc ipQÉn«pàrNpG pArõoL røj/G rônH rónæ`oc ¬nf ¬n« r̀µnJ
Evet, her kim ki, rahmetin nihayetsiz denizini bulsa,

elbette bir katre serap hükmünde olan cüz-i ihtiyar›na iti-
mat etmez; rahmeti b›rak›p, ona müracaat etmez.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
Cenab-› Hak: Allah.
cihan: dünya, âlem.
cüz-i ihtiyarî: seçme hakk›, ter-
cih etme serbestli¤i.
çare-i necat: kurtulufl çaresi.
enaniyet: benlik.
fakr: yoksulluk, Allah’a muhtaç
olma.
hacet: ihtiyaç.
hakikat-i tevekkül: Allah’a gü-
venme gerçe¤i.

havl: güç, kuvvet.
hükmünde: de¤erinde.
iltica: s›¤›nma.
inayet: yard›m.
irade-i ‹lâhiye: Allah’›n diledi-
¤ini yapabilme gücü.
istihsal etme: elde etme.
istinatgâh: dayanma yeri.

itimat: güven.
katre: damla.
merhameten: merhamet
ederek, ac›yarak.
mübayaa: sat›n alma.
müracaat: baflvurma.
nihayetsiz: sonsuz.
rahmet: merhamet etme,

ac›ma, esirgeme.
serap: su gibi görünen.
flefkat etmek: ac›yarak mer-
hamet etme.
teberri: uzaklaflma, yüz çe-
virme.
Yâ Rab: Ey Allah’›m.
zaaf: zay›fl›k.
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âr°ùnHÉnN ƒo¸ rºng ≈/fÉncpórfnR røj/G +r√GnƒrjnG
âr°SnOÉnH ƒo̧ rºng rOÉn«ræoH »/H pôrªoY røj/h

Eyvah! Aldand›k. fiu hayat-› dünyeviyeyi sabit zannet-
tik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, flu gü-
zeran-› hayat, bir uykudur; bir rüya gibi geçti. fiu temel-
siz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider.

âr°SnG ÉnænØnH Én«rfoO r∫GnhnõnH r¿Én°ùrfpG
âr°SnG Én≤nÑnH rΩn’BG Én≤nH »/H r∫ÉneBG

Kendine güvenen ve ebedî zanneden ma¤rur insan,
zevale mahkûmdur; sür’atle gidiyor. Hane-i insan olan
dünya ise, zulümat-› ademe sukut eder. Emeller bekas›z,
elemler ruhta bâkî kal›r.

røocGnóna GnQrOƒoN ≈/fÉna pOƒoLoh rΩÉnLrôna Énf ¢pùrØnf r…nG Én«pH
âr°ùng ¬n©j/Onh »/à°rùng røj/G ¬pc GnQrOƒoM p≥pdÉnN

Madem hakikat böyledir; gel, ey hayata çok müfltak
ve ömre çok talip ve dünyaya çok âfl›k ve hadsiz emel-
lerle ve elemlerle müptelâ bedbaht nefsim! Uyan, akl›n›
bafl›na al! Nas›l ki y›ld›z böce¤i, kendi ›fl›kç›¤›na itimat
eder, gecenin hadsiz zulümat›nda kal›r; bal ar›s› kendine
güvenmedi¤i için gündüzün güneflini bulur, bütün dostla-
r› olan çiçekleri, güneflin ziyas›yla yald›zlanm›fl müflahe-
de eder; öyle de, kendine, vücuduna ve enaniyetine
dayansan, y›ld›z böce¤i gibi olursun. E¤er sen, fânî vücu-
dunu, o vücudu sana veren Hâl›k’›n yolunda feda etsen, 
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sür’at: h›z.
talip: istekli.
vücut: beden, varl›k.
yald›zlama: süsleme, eflyalar› al-
t›n ve gümüfl rengindeki parlak
maddelerle süsleme.
zan: zannetmek; yanl›fl düflünce.
zannetmek: sanmak.
zayi etmek: kaybetmek.
zevale mahkûm olmak: yok ol-
maktan kurtulamamak.
ziya: ›fl›k.
zulümat: karanl›klar.
zulümat-› adem: yokluk karan-
l›klar›.

bâkî: devaml›, sürekli.
bedbaht: talihsiz, mutsuz.
bekas›z: devams›z, geçici.
ebedî: sonsuz.
elem: üzüntü, ac›.
emel: istek, beklenti.
enaniyet: benlik.
fânî: geçici, yok olan.

feda etmek: harcamak.
güzeran-› hayat: geçip giden
hayat.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
Hâl›k: yaratan, Allah.
hane-i insan: insan›n evi.
hayat-› dünyeviye: dünya

hayat›.
itimat: güvenme, dayanma.
ma¤rur: kibirli, gururlu.
müptelâ: ba¤›ml›, tutkun.
müflahede etme: görme.
müfltak: isteyen, can atan.
sabit: sürekli, devaml›.
sukut etmek: düflmek.



bal ar›s› gibi olursun, hadsiz bir nur-i vücut bulursun.
Hem, feda et; çünkü, flu vücut sende vedia ve emanettir.

rónHÉnj Én≤nH ÉnJ røoc Énæna √nOGnOhoG nh hoG p∂r∏oenh
âr°SG näÉnÑ r̀K pG ≈rØnf p≈rØnf ;¬pc i/qôp°S r¿BG rRnG

Hem Onun mülküdür, hem O vermifltir. Öyle ise, min-
net etmeyerek ve çekinmeyerek fenâ et, feda et; tâ be-
ka bulsun. Çünkü, nefy-i nefiy ispatt›r. Yani, yok, yok
ise, o vard›r; yok, yok olsa, var olur.

rOnônN ≈/e GnQrOƒoN p∂r∏oe rOƒoN rΩnôncrôo> piGnóoN
âr°SnQGnO r√ÉnµpfƒoJ piGnônH √nOGnO r¿GnQ »/H piÉn¡nH ƒoJ rRnG

Hâl›k-› Kerîm, kendi mülkünü senden sat›n al›yor.
Cennet gibi büyük bir fiyat› verir. Hem, o mülkü senin
için güzelce muhafaza ediyor, k›ymetini yükselttiriyor; yi-
ne sana hem bâkî, hem mükemmel bir surette verecek-
tir. Öyle ise, ey nefsim, hiç durma! Birbiri içinde befl kâr-
l› bu ticareti yap; tâ befl hasaretten kurtulup, befl r›bh›
birden kazanas›n. 1

@

bâkî: devaml›, sürekli.
beka: sonsuzluk, devaml›l›k.
feda etmek: harcamak.
fenâ etmek: geçicili¤ini kabul et-
mek.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hâl›k-› Kerîm: ikram› bol ve her
fleyi yaratan, Allah.

hasaret: zarar.
k›ymet: de¤er.
minnet: yap›lan iyili¤i bafla
kakma.
muhafaza: koruma.
mülk: mal.

nefis: insan›n ‹lâhî hakikatleri
kabul etmek istemeyen ve
insan› daima kötülü¤e sevk
eden yönü.

nefy-i nefiy ispatt›r: bir fle-
yin yoklu¤unun olmamas›

varl›¤›n›n kan›t›d›r.
nur-i vücut: varl›k nuru.
r›bh: kazanç, kâr.
suret: flekil, biçim.
vedia: emanet.
vücut: beden, varl›k.

1. Cenab-› Hakk›n kendi mülkünü bizden sat›n almas› ile befl kârl› ticaret ve befl hasaret için

Alt›nc› Söze bak›n›z.
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W
1 nÚ/∏pa '’rG tÖpMoG B '’ n∫Énb nπnanG BÉsªn∏na

$G pπ«/∏nN røpe ( nÚ/∏pa '’rG tÖpMoG B '’ ) o»r©nf pÊÉnµrHnG rón≤nd
‹brahim Aleyhisselâmdan sudûr ile, kâinat›n zeval ve

ölümünü ilân eden na’y-i 
2 nÚ/∏pa '’rG tÖpMoG B '’ beni a¤latt›rd›.

$G p¿ƒoÄo°T røpe mäÉn«pcÉnH mäGnôn£nb »/Ñr∏nb oør«nY râsÑn°üna
Onun için kalp gözü a¤lad› ve a¤lay›c› katreleri döktü.

Kalp gözü a¤lad›¤› gibi, döktü¤ü her bir damlas› da, o
kadar hazindir, a¤latt›r›yor. Güya kendisi de a¤l›yor. O
damlalar, gelecek Farisî f›kralard›r.

$G pΩnÓnc /‘ x»pÑnf r…nG mº«/µnM røpe mΩnÓnc pÒ°/ùrØnàpd
‹flte o damlalar ise, Nebî-i Peygamber olan bir hakîm-i

‹lâhînin, Kelâmullah içinde bulunan bir kelâm›n›n bir ne-
vi tefsiridir.

rÜƒoÑrëne r¿nóo°T rºocz√nórdƒoaoG{ âr°SÉnÑj/R /≈n‰
Güzel de¤il batmakla gaip olan bir mahbup. Çünkü,

zevale mahkûm, hakikî güzel olamaz; aflk-› ebedî için ya-
rat›lan ve âyine-i Samed olan kalp ile sevilmez ve sevil-
memeli.
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kelâm: söz.
Kelâmullah: Kur’ân-› Kerîm.
mahbup: sevilen.
nay: inlemek, feryat etmek.
Nebî-i Peygamber: kendisine ki-
tap verilmeyen peygamber, ‹bra-
him Aleyhisselâm.
nevi: çeflit.
sudûr: meydana ç›kma.
tefsir: aç›klama.
zeval: son erme, bitme.

aflk-› ebedî: sonsuz olan Al-
lah’›n sevgisi.
âyine-i Samed: Allah’›n Sa-
med isminin belirdi¤i yer.
En’am Suresi: Kur’ân’›n alt›nc›
suresi.

Farisî: Farsça, ‹ran dili.
f›kra: paragraf, bölüm.
gaip: görünmez, kay›p.
hakîm-i ‹lâhî: ‹lâhî hikmetle
flereflenen peygamber.
hazin: hüzünlü, ac›kl›.

‹brahim Aleyhisselâm: Hz.
‹brahim peygambere selâm
olsun.
ilân etmek: aç›klamak.
kâinat: bütün evren.
katre: damla.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Y›ld›z batt›¤›nda ise, “Ben bat›p gidenleri sev-
mem” dedi. (En’am Suresi: 76.)

2. Bat›p gidenleri sevmem. (En’am Suresi: 76.)



rÜƒo∏r£ne r¿nóo°T Ör«nZ z√nórHhoôoZ{ rOnRrQnG /≈n‰
Bir matlûp ki, gurupta gaybubet etmeye mahkûmdur;

kalbin alâkas›na, fikrin merak›na de¤miyor, âmâle merci
olam›yor, arkas›nda gam ve kederle teessüf etmeye lây›k
de¤ildir. Nerede kald› ki, kalp ona perestifl etsin ve ona
ba¤lans›n kals›n.

rOƒo°ür≤ne r¿nóo°T rƒrëne z√nOÉnæna{ rºngGnƒnN /≈n‰
Bir maksut ki, fenâda mahvoluyor; o maksudu iste-

mem. Çünkü, fânîyim, fânî olan› istemem; neyleyeyim?

rOƒoÑr©ne r¿nóo°T røranO z√nórdGnhnR{ rÂn GnƒnN /≈n‰
Bir ma’bud ki, zevalde defnoluyor; onu ça¤›rmam,

ona iltica etmem. Çünkü, nihayetsiz muhtac›m ve âci-
zim. Âciz olan, benim pek büyük dertlerime deva bula-
maz, ebedî yaralar›ma merhem süremez. Zevalden ken-
dini kurtaramayan, nas›l ma’bud olur?

z nÚ/∏pa '’rG tÖpMoG B '’ { pAGnópf ,rOnQGnO ≈/e rOÉnjrôna πr≤nY
rìhoQ rónfnR ≈/e

Evet, zahire müptelâ olan ak›l, flu keflmekefl kâinatta
perestifl etti¤i fleylerin zevalini görmekle, me’yusâne
feryat eder ve bâkî bir mahbubu arayan ruh dahi, 
1 nÚ/∏pa '’rG tÖpMoG B '’ feryad›n› ilân ediyor.

≈/bGnôpa rºnHÉnJ /≈n‰ rÂn GnƒnN /≈n‰ rºngGnƒnN /≈n‰
‹stemem, arzu etmem, takat getirmem müfarakat›.

âciz: zay›f, güçsüz.
alâka: ilgi.
âmâl: istekler, arzular.
amel: ifl, görev.
bâkî: ebedî, sonsuz.
defnolma: gömülme.
deva: ilâç.
ebedî: sonsuz.

fânî: geçici, ölümlü.
fenâ: geçicilik.
feryat: yard›m istemek için
yüksek sesle ba¤›rma, flikâ-
yet.
gam: keder, üzüntü.
gaybubet: görünmez olma,
kaybolma.
gurup: batma, bat›fl.
iltica: s›¤›nma.
kâinat: evren.

keder: üzüntü.
keflmekefl: karmakar›fl›kl›k.
ma’bud: tap›n›lan, kulluk edi-
len.
mahbup: sevilen.
mahvolmak: yok olmak.
maksut: istenilen.
matlûp: talep edilen, isteni-
len, aran›lan fley.
merci: baflvurulacak yer.
merhem: ilâç.

me’yusâne: ümitsizce, üzüle-
rek.
müfarakat: ayr›l›k.
müptelâ: tutkun, ba¤›ml›.
nihayetsiz: sonsuz.
perestifl etmek: tapma dere-
cesinde sevmek.
takat: kuvvet.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
zahir: görünen.
zeval: sona erme, yok olma.
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≈/bnÓnJ r¢ùn> rQnO r∫GnhnR røj/G z¬nbGnône{ rOnRrQ nCG /≈n‰
Derakap, zeval ile ac›lanan mülâkatlar, keder ve me-

raka de¤mez, ifltiyaka hiç lây›k de¤ildir. Çünkü, zeval-i
lezzet elem oldu¤u gibi, zeval-i lezzetin tasavvuru dahi bir
elemdir. Bütün mecazî âfl›klar›n divanlar›, yani aflkname-
leri olan manzum kitaplar›, flu tasavvur-i zevalden gelen
elemden birer feryatt›r. Her birinin, bütün divan-› efl’ar›-
n›n ruhunu e¤er s›ksan, elemkârâne birer feryat damlar.

rºnÑr∏nb rónfnR ≈/e z nÚ/∏pa '’rG tÖpMoG B '’ { røj/R ¬pcipOrQnO r¿BG rRnG
‹flte o zevalâlûd mülâkatlar, o elemli mecazî muhabbet-

ler derdinden ve belâs›ndand›r ki, kalbim, ‹brahimvari 
1 nÚ/∏pa '’rG tÖpMoG B '’ a¤lamas›yla a¤l›yor ve ba¤›r›yor.

r¿nOÉnæna rOnõ«/N Én≤nH …/RÉnN Én≤nH ≈/fÉna røj/G rQnO
E¤er flu fânî dünyada beka istiyorsan, beka fenâdan

ç›k›yor, nefs-i emmare cihetiyle fenâ bul ki, bâkî olas›n.

Én«rfoO rRnG :¬pc rÚ/H rΩnónY rºng ,røoc Gnóna rºng ,róo°T Énæna
zr¿nOÉnæna{ r√GnQ z¬njÉn≤nH{ 

Dünyaperestlik esasat› olan ahlâk-› seyyieden tecerrüt
et, fânî ol. Daire-i mülkünde ve mal›ndaki eflyay› Mah-
bub-i Hakikî yolunda feda et. Mevcudat›n ademnüma
ak›betlerini gör. Çünkü, flu dünyadan bekaya giden yol,
fenâdan gidiyor.
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manzum: naz›ml›, fliirsel ölçülü.
mecazî âfl›k: geçici fleylere âfl›k
olan.
mecazî muhabbet: geçici fleylere
duyulan sevgi.
mevcudat: varl›klar.
mülâkat: kavuflma, buluflma, gö-
rüflme, beraberlik.
nefs-i emmare: insana sürekli
kötülükleri emreden nefis.
tasavvur: düflünme.
tasavvur-i zeval: yoklu¤u dü-
flünme.
tecerrüt: s›yr›lma, kurtulma.
zeval: sona erme, yok olma.
zevalâlûd: yoklukla kar›fl›k.
zeval-i lezzet: lezzetin sona er-
mesi.

ademnüma: yoklu¤u göste-
ren.
ahlâk-› seyyie: kötü, çirkin
ahlâk.
ak›bet: son, netice.
aflkname: aflk mektubu.
bâkî: sonsuz.
beka: sonsuzluk.
cihet: yön.
daire-i mülk ve mal: sahip
oldu¤u, kulland›¤› varl›k da-

iresi.
derakap: hemen, arkas›ndan.
divan: fliirlerin topland›¤› ki-
tap.
divan-› efl’ar: fliirler kitab›.
dünyaperestlik: dünyay› ta-
parcas›na sevme.
elem: üzüntü, ac›.
elemkârâne: üzüntülü ve ac›-
l› bir flekilde.
esasat: esaslar, temeller.

fânî: geçici.
feda etme: harcama, verme.
fenâ: yok olma, yokluk.
feryat: yard›m istemek için
yüksek sesle ba¤›rma, flikâ-
yet.
‹brahimvari: Hz. ‹brahim gibi.
ifltiyak: özleme.
keder: üzüntü.
Mahbub-i Hakikî: gerçekten
sevilmeye lây›k olan Allah.

1. Bat›p gidenleri sevmem. (En’am Suresi: 76.)



z nÚ/∏pa '’rG tÖpMoG B '’ { pÚ/fnG ,rOnQGnO ≈/e rQGnõ«/a pôrµpa
r¿GnórLph rónfnR ≈/e

Esbap içine dalan fikr-i insanî, flu zelzele-i zeval-i dün-
yadan hayrette kal›p me’yusâne fizar ediyor. Vücud-i ha-

kikî isteyen vicdan, ‹brahimvari, 
1 nÚ/∏pa '’rG tÖpMoG B '’ eniniy-

le mahbubat-› mecaziyeden ve mevcudat-› zaileden kat-›
alâka edip, Mevcud-i Hakikî’ye ve Mahbub-i Sermedî’ye
ba¤lan›yor.

≈/fÉna rRnG Orôna rông rQnO :¬pc +rºnfGnOÉnf ¢pùrØnf rinG r¿GnópH
≈/fÉnfÉnL r¿ÉnL uôp°S hoO ≈/bÉnHÉnH âr°ùng r√ GnQ hoO

Ey nâdan nefsim, bil ki; çendan dünya ve mevcudat
fânîdir, fakat her fânî fleyde, bâkîye isal eden iki yol bu-
labilirsin ve can ve canan olan Mahbub-i Lâyezal’in te-
celli-i cemalinden iki lem’ay›, iki s›rr› görebilirsin. An flart
ki, suret-i fâniyeden ve kendinden geçebilirsen.

rÒ/µpH Énªr°SnG ÉngnQÉn`K BG r¢ùn> nh râr°ùng rΩÉn©rfpG Én¡rànªr©pf rQnO ¬pc
Énær©ne »/H pôr°ûpb r¿BG Énæna rQnO r¿nõ«/enh ,i/õr̈ ne

Evet, nimet içinde, in’am görünür, Rahman’›n iltifat›
hissedilir. Nimetten in’ama geçsen, Mün’im’i bulursun.
Hem, her eser-i Samedanî, bir mektup gibi, bir Sâni-i
Zülcelâl’in esmas›n› bildirir. Nak›fltan manaya geçsen, es-
ma yoluyla müsemmay› bulursun. Madem flu masnuat-›
fâniyenin ma¤z›n›, içini bulabilirsin; onu elde et, mana-
s›z kabu¤unu, k›flr›n›, ac›madan fenâ seyline atabilirsin.

an flart: flu flartla.
bâkîye: sonsuza.
çendan: gerçi, her ne kadar.
enin: inleme, inleyifl.
esbap: vas›talar, sebepler.
eser-i Samedanî: Allah’›n Samed
isminin eseri, tecellisi.
esma: isimler.
fânî: geçici.
fenâ: yokluk.
fikr-i insanî: insan›n düflünceleri.
fizar: sesli a¤lama.
‹brahimvari: Hz. ‹brahim gibi.
iltifat: lütuf, ikram, ba¤›fl.
in’am: nimetlendirme, r›z›kland›r-
ma.
isal: ulaflt›rma, kavuflturma.
kat-› alâka: iliflkiyi kesmek.
k›fl›r: kabuk, d›fl.
lem’a: par›lt›, ›fl›k.
ma¤z: öz.
mahbubat-› mecazîye: dünyevî,
geçici sevgililer.
Mahbub-i Lâyezal: hiçbir zaman
yok olmayan sevgili olan, Allah.
Mahbub-i Sermedî: varl›¤› son-
suz olan ve sonsuz sevgiye lây›k
olan Allah.

masnuat-› fânîye: gelip geçi-
ci sanatl› yarat›klar.
mevcudat: bütün varl›klar.
mevcudat-› zaile: yok olup
gidici varl›klar.
Mevcud-i Hakikî: gerçek var-
l›k sahibi ve var olmak için
hiçbir fleye muhtaç olmayan
Allah.
me’yusâne: ümitsizce.
mün’im: nimet veren.

müsemma: ismin sahibi, is-
min anlam›n› tafl›yan.
nâdan nefis: cahil nefis.
nak›fl: iflleme, süsleme.
Rahman: merhameti her fleyi
kuflatan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi, her fleyi sanat-
la yaratan Allah.
seyl: sel, ak›nt›.
s›r: önemli hakikat.

suret-i fânîye: geçici olan gö-
rünüfl.

tecelli-i Cemal: Allah’›n
Cemal isminin görünmesi.

vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan duygu.

vücud-i hakikî: gerçek varl›k.

zelzele-i zeval-i dünya: dün-
yan›n yok olufl sars›nt›s›.

1. Bat›p gidenleri sevmem. (En’am Suresi: 76.)
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Énær©ne r¿ÉnîpH Énær©ne rôo> pßrØnd Énªr°SnGpR ,róænjƒò c ÉngnQÉnKBG /¤nH
GnOrƒn°S »/H pßrØnd r¿BG Gnƒng rQnO r¿nõ«/e nh

Evet, masnuatta hiçbir eser yok ki, çok manal› bir
lâfz-› mücessem olmas›n, Sâni-i Zülcelâl’in çok esmas›n›
okutturmas›n. Madem flu masnuat elfazd›r, kelimat-›
kudrettir; manalar›n› oku, kalbine koy. Manas›z kalan el-
faz›, bilâperva zevalin havas›na at, arkalar›ndan alâkada-
râne bak›p meflgul olma.

z nÚ/∏pa '’rG tÖpMoG B '’ { pçÉn«pZ ,rOnQGnO ≈/e rOÉnjrôna πr≤nY
rºn°ùrØnf rinG r¿nõ«/e

‹flte, zahirperest ve sermayesi afakî malûmattan ibaret
olan akl-› dünyevî böyle silsile-i efkâr›, hiçe ve ademe in-
cirar etti¤inden, hayretinden ve haybetinden me’yusâne
feryat ediyor, hakikate giden bir do¤ru yol ar›yor. Ma-
dem uful edenlerden ve zeval bulanlardan ruh elini çek-
ti, kalp dahi mecazî mahbuplardan vazgeçti, vicdan dahi
fânîlerden yüzünü çevirdi; sen dahi bîçare nefsim, ‹bra-

himvari, 
1 nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’ g›yas›n› çek, kurtul.

:riƒoN p≥r°ûpY ≈/eÉnL Gnór«n°T hoG rónjƒo`c r¢TƒoN ¬p¸
F›trat› aflkla yo¤rulmufl gibi sermest-i cam-› aflk olan

Mevlâna Cami, kesretten vahdete yüzleri çevirmek için,
bak ne güzel söylemifl:
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yarat›lm›fl varl›klar.
mecazî: gerçek olmayan, geçici.
meflgul olmak: u¤raflmak, ilgilen-
mek.
me’yusâne: ümitsizce.
Sâni-i Zülcelâl: her fleyi sanatl›
olarak yaratan yüce Allah.
sermaye: varl›k, servet.
sermest-i cam-› aflk: aflk yüzün-
den sarhofl olmufl.
silsile-i efkâr: fikir silsilesi, zinciri.
uful etmek: kaybolmak, görün-
memek.
vahdet: Allah’›n birli¤i.
vicdan: iyiyi kötüden ay›ran te-
miz, yüksek duygu merkezi.
zahirperest: d›fl görünüfle de¤er
veren.
zeval: sona erme, yokluk.

adem: hiçlik, yokluk.
afakî: dünyaya ait, insan›
do¤rudan ilgilendirmeyen.
akl-› dünyevî: sadece dünya-
ya ait ifllere odaklanm›fl ak›l.
alâkadarâne: ilgilenerek.
bîçare nefis: çaresiz nefis.
bilâperva: korkusuzca, çekin-
meden.
elfaz: sözler, kelimeler.
esma: isimler.

fânî: geçici.
feryat: yard›m istemek için
yüksek sesle ba¤›rma, flikâ-
yet.
f›trat: yarat›l›fl, yap›.
g›yas çekmek: yard›m ve
yard›mc› istemek.
hakikat: gerçek.
haybet: iste¤ine erememek,
elde edememek.
ibaret: meydana gelmifl.

incirar: çekilme.
kelimat-› kudret: Allah’›n
kudretiyle yaratt›¤› ve her bi-
ri bir kelime gibi mana ifade
eden varl›klar.
kesret: çokluk.
lâfz-› mücessem: cisimleflmifl
söz, kelime.
mahbup: sevilen, sevgili.
malûmat: bilgiler.
masnuat: sanatl› bir flekilde

1. Bat›p gidenleri sevmem. (En’am Suresi: 76.)



¯,rÚ/H ≈/µnj ®,riƒoL ≈/µnj ,r¿GƒnN ≈/µnj ¬,r√GƒnN ≈/µnj
± riƒoc ≈/µnj °,r¿GnO ≈/µnj

demifltir. (HAfi‹YE) Yani, ¬ yaln›z biri iste; baflkalar› isten-
meye de¤miyor.  Biri ça¤›r; baflkalar› imdada gelmiyor.
® Biri talep et; baflkalar› lây›k de¤iller. ¯ Biri gör; bafl-
kalar her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde saklan›-
yorlar. ° Biri bil; marifetine yard›m etmeyen baflka bil-
mekler faydas›zd›r. ± Biri söyle; Ona ait olmayan sözler,
malâyani say›labilir.

@ oÜƒoÑrënŸrG nƒog @ oÜƒo∏r£nŸrG nƒog @ »peÉnL r…nG nârbnón°U ,rºn©nf
oOƒoÑr©nŸrG nƒog @ oOƒo°ür≤nŸrG nƒog

Evet Cami, pek do¤ru söyledin. Hakikî mahbup, haki-
kî matlûp, hakikî maksut, hakikî ma’bud, yaln›z Odur.

rºndÉnY rónfnõ«/e rônHGnônH z nƒog s’pG n¬ndpG B n’ { ¬pc
Çünkü, bu âlem bütün mevcudat›yla, muhtelif dilleriy-

le ayr› ayr› na¤amat›yla zikr-i ‹lâhînin halka-i kübras›nda

beraber 
1 nƒog s’pG n¬ndpG B n’ der, Vahdaniyete flahadet eder. 

2 nÚ/∏pa '’rG tÖpMoG B '’ ’nin açt›¤› yaraya merhem sürüyor ve

alâkay› kesti¤i mecazî mahbuplara bedel, bir Mahbub-i
Lâyezalî’yi gösteriyor.

* * *

alâka: ilgi.
âlem: kâinat, dünya.

bedel: karfl›l›k.
hakikî: gerçek.
halka-i kübra: büyük halka.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
imdat: yard›m.
kelâm: söz, lâf.
ma’bud: kendisine ibadet
edilen.
Mahbub-i Lâyezalî: her fleyin
kendisine sevgi besledi¤i yok

olmayan Allah.
mahbup: sevilen.
maksut: amaçlanan.
malâyani: faydas›z, bofl fley.
marifet: bilme, tan›ma.
matlûp: istenilen.
mecazî mahbup: dünyevî,
geçici sevgililer.
merhem: ilâç.
mevcudat: varl›klar.

muhtelif: çeflitli, farkl›.
na¤amat: güzel sesler, na¤-
meler.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
talep etmek: istemek.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i.
vakit: zaman.
zeval: yokluk.
zikr-i ‹lâhî: Allah’› zikretmek.

1. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 163.)

2. Bat›p gidenleri sevmem. (En’am Suresi: 76.)
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HAfi‹YE: Yaln›z bu sat›r Mevlâna Cami’nin kelâm›d›r.



Bundan yirmi befl sene kadar evvel ‹stanbul Bo¤az›ndaki
Yûfla Tepesinde, dünyan›n terkine karar verdi¤im bir zaman-
da, bir k›s›m mühim dostlar›m beni dünyaya, eski vaziyetime
döndürmek için yan›ma geldiler.

Dedim: “Yar›na kadar beni b›rak›n›z; istihare edeyim.”

Sabahleyin kalbime bu iki levha hutur etti. fiiire benzer, fa-
kat fliir de¤iller. O mübarek hat›ran›n hat›r› için iliflmedim. Gel-
di¤i gibi muhafaza edildi. Yirmi Üçüncü Sözün ahirine ilhak
edilmiflti; makam münasebetiyle buraya al›nd›.

Birinci Levha
[Ehl-i gaflet dünyas›n›n hakikatini
tasvir eder levhad›r.]

Beni dünyaya ça¤›rma; Ona geldim fenâ gördüm.
Demâ gaflet hicap oldu; Ve nur-i Hak nihan gördüm.
Bütün eflya-i mevcudat, Birer fânî muz›r gördüm.
Vücut desen, onu giydim; Ah, ademdi, çok belâ gördüm!
Hayat desen, onu tatt›m; Azap ender azap gördüm.
Ak›l ayn-› ikap oldu; Bekay› bir belâ gördüm.
Ömür ayn-› heva oldu; Kemal ayn-› heba gördüm.
Amel ayn-› riya oldu; Emel ayn-› elem gördüm.
Visal nefs-i zeval oldu; Devay› ayn-› dâ gördüm.
Bu envar zulümat oldu; Bu ahbab› yetim gördüm.
Bu savtlar na’y-i mevt oldu; Bu ahyây› mevat gördüm.
Ulûm evhama kalboldu; Hikemde bin sakam gördüm.
Lezzet ayn-› elem oldu; Vücutta bin adem gördüm.
Habip desen, onu buldum; Ah, firakta çok elem gördüm!

@ @ @
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hikem: hikmetler.
hutur: hat›rlama.
ilhak: ekleme, ilâve etme.
istihare: hakk›nda bir iflin hay›rl›
olup olmayaca¤›n› anlamak için
abdest al›p dua ettikten sonra rü-
ya görmek üzere uykuya yatma.
kalp olmak: dönüflmek.
kemal: mükemmellik, olgunluk.
levha: tablo.
makam münasebeti: konuyla il-
gili olarak.
mevat: ölüler.
muhafaza: koruma.
muz›r: zararl›.
mübarek: verimli, bereketli.
mühim: önemli.
na’y-i mevt: ölüm haberi.
nefs-i zeval: yoklu¤un, ayr›l›¤›n
kendisi.
nihan: gizli, sakl›.
nur-i hak: Cenab-› Hakk›n nuru,
›fl›¤›.
sakam: hastal›k.
savt: sesler.
tasvir: resimleme, detayl› olarak
anlatma.
ulûm: ilimler.
vaziyet: hâl, durum, yaflay›fl.
visal: kavuflma.
vücut: varl›k.
yetim: tek, yaln›z, kimsesiz.
zulümat: karanl›klar.

adem: yokluk.
ahbap: dostlar, sevgililer.
ahir: son.
ahyâ: diriler, canl›lar.
amel: dinin emirlerini yerine
getirme.
ayn-› d’: hastal›¤›n kendisi.
ayn-› elem: ac›n›n tâ kendisi.
ayn-› heba: kayb›n, zarar›n tâ
kendisi.
ayn-› heva: bofl istek ve arzu.
ayn-› ikap: cezan›n tâ kendi-
si.
ayn-› riya: gösteriflin tâ ken-

disi.
azap ender: s›k›nt› ve ac› için-
de.
azap: s›k›nt›, ac›.
beka: sonsuzluk.
belâ: s›k›nt›, keder.
demâ: daima, her zaman.
deva: ilâç.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›-
¤›ndan dolay› ‹lâhî hakikatle-
rin ve ahiretin fark›nda olma-
yanlar ya da unutanlar.
elem: ac›, üzüntü.
emel: ümit, istek.

envar: ›fl›klar, nurlar.
eflya-i mevcudat: varl›k âle-
mindeki eflya.
evham: zanlar, vehimler.
evvel: önce.
fânî: geçici.
fena: kötü.
fenâ: geçicilik.
firak: ayr›l›k.
gaflet: ‹lâhî hakikatleri ve
ahireti unutma ya da fark›nda
olmama hâli.
habip: sevgili.
hicap: perde, örtü.



‹kinci Levha
[Ehl-i hidayet ve huzurun ha.kikat-i
dünyalar›na iflaret eder levhad›r.]

Demâ gaflet zeval buldu; — Ve nur-i Hak ayan gördüm.

Vücut bürhan-› Zat oldu; — Hayat mir’at-› Hak’t›r, gör.
Ak›l miftah-› kenz oldu; — Fenâ bab-› bekad›r, gör.
Kemalin lem’as› söndü; — Fakat, fiems-i Cemal var, gör.
Zeval ayn-› visal oldu; — Elem ayn-› lezzettir, gör.
Ömür nefs-i amel oldu; — Ebed ayn-› ömürdür, gör.
Zalâm zarf-› ziya oldu; — Bu mevtte hak hayat var, gör.
Bütün eflya enis oldu; — Bütün asvat zikirdir, gör.
Bütün zerrat-› mevcudat; — Birer zakir müsebbih, gör.
Fakr› kenz-i g›nâ buldum; — Aczde tam kuvvet var, gör.
E¤er Allah’› buldunsa; — Bütün eflya senindir, gör.
E¤er Malik-i Mülk’e memlûk isen; 

— Onun mülkü senindir, gör.
E¤er hodbin ve kendi nefsine malik isen, 

— Bilâaddin belâd›r gör;
Bilâhaddin azapt›r tat; — Bilâgayet a¤›rd›r, gör.
E¤er hakikî abd-i hudabin isen, 

— Hudutsuz bir safad›r, gör;
Hesaps›z bir sevap var tat; — Nihayetsiz saadet, gör.
Ey nefsim! Kalbim gibi a¤la ve ba¤›r ve de ki:

“Faniyim, fani olan› istemem. Âcizim, âciz olan› iste-
mem. Ruhumu Rahmân’a teslim eyledim gayr istemem.
‹sterim, fakat bir yâr-i bâkî isterim. Zerreyim, fakat bir
flems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcu-
dat› umumen isterim”

* * *

abd-i hudabin: Cenab-› Hakk› ta-
n›yan kul; iyiyi, do¤ruyu gözeten
kul.
acz: güçsüzlük, zay›fl›k.
asvat: sesler.
ayan: apaç›k.
ayn-› lezzet: lezzetin tâ kendisi.
ayn-› ömür: hayat›n tâ kendisi.
ayn-› visal: kavuflman›n tâ ken-
disi.
azap: ac›, s›k›nt›.
bab-› beka: sonsuzluk kap›s›.
belâ: s›k›nt›, keder.
bilâaddin: say›s›z.
bilâgayet: sonsuz, gayet derece-
de.
bilâhaddin: hadsiz, s›n›rs›z.
bürhan-› zat: Allah’›n zat›n›n var-
l›¤›n›n delili.
demâ: her zaman.
ebed: sonsuzluk.
ehl-i hidayet: iman ve ‹slâmla
flereflenmifl insanlar.
ehl-i huzur: kendilerinin her an
Allah’›n huzurunda oldu¤unu bi-
len ve ona göre davranan insan-
lar.
enis: dost.
fakr: fakirlik, ihtiyaç içinde olma.
fenâ: geçicilik.
gaflet: ‹lâhî hakikatleri ve ahireti
unutma ya da fark›nda olmama
hâli.
gayet: son derece.
hakikat-i dünya: dünyan›n ger-
çe¤i.
hakikî: gerçek.
hesaps›z: say›s›z.
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hiç ender hiç: yokluk içinde
yokluk.
hodbin: kendini be¤enmifl.
hudutsuz: s›n›rs›z.
huzur: gönül ferahl›¤›, sükû-
net.
kemal: mükemmellik, güzel-
lik.
kemalin lem’as›: güzelli¤in
par›lt›s›.
kenz-i g›nâ: zenginli¤in hazi-
nesi.
lem’a: ›fl›k huzmesi.
levha: tablo.

malik: sahip.
Malik-i Mülk: her fleyin sahi-
bi olan Allah.
memlûk: köle.
mevt: ölüm.
miftah-› kenz: hazine anah-
tar›.
mir’at-› hak: Cenab-› Hakk›
gösteren ayna.
mülk: mal.
müsebbih: tesbih eden.
nefis: kiflinin kendisi.
nefs-i amel: ifllerin, fiillerin
kendisi.

nihayetsiz: sonsuz.
nur-i hak: hakk›n nuru, ›fl›¤›.
saadet: mutluluk.
safa: sefa, keyif.
flems-i cemal: cemal günefli,
günefl gibi parlak güzellik.
vücut: varl›k.
zakir: zikreden, anan.
zalâm: karanl›k.
zarf-› ziya: parlak k›l›f.
zerrat-› mevcudat: varl›kla-
r›n zerreleri, atomlar›.
zeval: yokluk.
zikir: anma.



Yirmi Üçüncü Söz
fiu sözün ‹ki Mebhas› vard›r.

W
nπnØ°rSnG o√ÉnfrOnOnQ sºoK @ mË/ƒr≤nJ pøn°ùrMnG≈/a n¿Én°ùrfp’rG Énær≤n∏nN rón≤nd

1 päÉnëpdÉ°südG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG s’pG @ nÚ/∏paÉ°nS

Birinci Mebhas
‹MANIN binler mehasininden yaln›z beflini Befl Nok-

ta içinde beyan ederiz.

B‹R‹NC‹ NOKTA

‹nsan, nur-i iman ile âlây›illiyyine ç›kar, Cennete lây›k
bir k›ymet al›r. Ve zulmet-i küfür ile esfel-i safilîne düfler,
Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü, iman
insan› Sâni-i Zülcelâl’ine nispet ediyor. ‹man bir intisap-
t›r. Öyle ise, insan iman ile insanda tezahür eden sanat-›
‹lâhiye ve nukufl-i esma-i Rabbaniye itibar›yla bir k›ymet
al›r. Küfür, o nispeti kateder. O kat’dan sanat-› Rabbani-
ye gizlenir, k›ymeti dahi yaln›z madde itibar›yla olur.
Madde ise, hem fâniye, hem zaile, hem muvakkat bir
hayat-› hayvanî oldu¤undan, k›ymeti hiç hükmündedir.
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lah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne  alan rahmetin sahibi Allah.
sanat-› ‹lâhiye: Allah’›n sanat›.
sanat-› Rabbaniye: her fleyi ken-
di ölçüleri içerisinde terbiye eden
Allah’›n sanat›.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
tezahür: ortaya ç›kma, görünme.
vaziyet: durum, hâl.
zail: yok olan.
zulmet-i küfür: küfür karanl›¤›.

âlây›illiyyin: yüceler yücesi.
beyan: aç›klama.
Cehennem: sonsuz azap yeri.
Cennet: sonsuz mutluluk ye-
ri.
ehil: lây›k olan.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en
afla¤›s›.
fânî: yok olmak.
hayat-› hayvanî: hayvanlar›n

hayat›.
hüküm: de¤er.
iman: Allah’a ve ‹slâm›n ge-
rekli olan esaslar›na inanma.
intisap: mensup olma, ba¤-
lanma.
itibar: de¤er.
kat’: ortadan kald›rma, yok
etme.
küfür: Allah’› inkâr etme,

inanmama.
k›ymet: de¤er.
mebhas: bahis, konu.
mehasin: güzellikler.
muhakkak: flüphesiz.
nispet: münasebet, ba¤.
nukufl-i esma-i Rabbaniye:
Allah’›n isimlerinin nak›fllar›.
nur-i iman: iman nuru.
Rahîm: merhamet sahibi Al-

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Muhakkak ki Biz insan› en güzel bir flekilde yaratt›k. • Sonra da onu en afla¤› seviyeye in-
dirdik. • Ancak iman eden ve güzel ifller yapanlar müstesna. (Tîn Suresi: 4-6.)

] Yirmi Üçüncü Söz, Bar-
la’da 1929’da Türkçe
olarak telif edilmifltir.



Bu s›rr› bir temsil ile beyan edece¤iz. Meselâ, insanla-
r›n sanatlar› içinde, nas›l ki maddenin k›ymeti ile sanat›n
k›ymeti ayr› ayr›d›r; bazen müsavi, bazen madde daha
k›ymettar, bazen oluyor ki, befl kuruflluk demir gibi bir
maddede befl liral›k bir sanat bulunuyor. Belki bazen, an-
tika olan bir sanat, bir milyon k›ymeti ald›¤› hâlde, mad-
desi befl kurufla da de¤miyor. ‹flte öyle antika bir sanat,
antikac›lar›n çarfl›s›na gidilse, harikapifle ve pek eski hü-
nerver sanatkâr›na nispet ederek, o sanatkâr› yâd et-
mekle ve o sanatla teflhir edilse, bir milyon fiyatla sat›l›r.
E¤er kaba demirciler çarfl›s›na gidilse, befl kuruflluk bir
demir pahas›na al›nabilir.

‹flte insan, Cenab-› Hakk›n böyle antika bir sanat›d›r
ve en nazik ve nazenin bir mu’cize-i kudretidir ki, insan›
bütün esmas›n›n cilvesine mazhar ve nak›fllar›na medar
ve kâinata bir misal-i musa¤¤ar suretinde yaratm›flt›r.

E¤er, nur-i iman, içine girse, üstündeki bütün manidar
nak›fllar o ›fl›kla okunur. O mü’min, fluur ile okur ve o in-
tisapla okutur. Yani, “Sâni-i Zülcelâl’in masnuuyum,
mahlûkuyum, rahmet ve keremine mazhar›m” gibi ma-
nalarla, insandaki sanat-› Rabbaniye tezahür eder. De-
mek, Sâniine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bü-
tün âsâr-› sanat› izhar eder. ‹nsan›n k›ymeti, o sanat-›
Rabbaniyeye göre olur ve âyine-i Samedâniye itibar›yla-
d›r. O hâlde, flu ehemmiyetsiz olan insan, flu itibarla bü-
tün mahlûkat üstünde bir muhatab-› ‹lâhî ve Cennete lâ-
y›k bir misafir-i Rabbanî olur.

antika: k›ymetli, de¤erli.
âsâr-› sanat: sanat eserleri.
âyine-i Samedâniye: Allah’›n hiç-
bir fleye muhtaç olmay›fl›n› ve
her fleyin Ona muhtaç oldu¤u
“Samed” isminin tecelli etti¤ini
gösteren ayna.
beyan: aç›klama.
cilve: güzel ve hofl bir biçimde
görünme, yans›ma.
ehemmiyet: önem.
esma: isimler.
hâl: durum.
harikapifle: harika ifller yapan.
hünerver: hünerli, becerikli.
ibaret: meydana gelen.
iman: Allah’a ve ‹slâm›n gerekli
olan esaslar›na inanma.
intisap: mensup olma, ba¤l›l›k.
itibar: de¤er.
izhar: gösterme.
kerem: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: de¤erli.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
mahlûk: yarat›lm›fl, canl› varl›k.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
manidar: manal›, anlaml›.
masnu: sanatla yap›lm›fl.
mazhar: sahip olmufl, eriflmifl,

yans›ma, görünme yeri.
medar: dayanak noktas›, se-
bep.
misafir-i Rabbanî: Allah’›n
misafiri.
misal-i musa¤¤ar: küçültül-
müfl örnek.
mu’cize-i kudret: Allah’›n
kudretinin mu’cizesi.
muhatab-› ‹lâhî: Allah’›n hi-
tap etti¤i kimse.
mü’min: iman esaslar›na ina-
nan, Müslüman.
müsavi: eflit.

nak›fl: iflleme, süsleme.
nazenin: nazl›.
nazik: güzel, zarif.
nispet: ilgi, ba¤, alâka.
nur-i iman: imandan gelen
nur, ›fl›k.
paha: fiyat.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme.
sanat: ustal›k, yap›lan güzel
ifl, hüner.
sanatkâr: sanat eseri ortaya
koyan kimse.
sanat-› Rabbaniye: Allah’›n

sanat›.
Sâni: Her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi, her fleyi sanat-
la yaratan, Allah.
suret: biçim, flekil.
s›r: hakikat.
fluur: bilinç, ak›l.
temsil: benzetme.
teflhir: sergileme.
tezahür: görünme, ortaya
ç›kma.
yâd: anma, hat›ra getirme.
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E¤er kat-› intisaptan ibaret olan küfür insan›n içine
girse, o vakit bütün o manidar nukufl-i esma-i ‹lâhiye ka-
ranl›¤a düfler; okunmaz. Zira, Sâni unutulsa, Sânia mü-
teveccih manevî cihetler de anlafl›lmaz; âdeta bafl afla¤›
düfler. O manidar âlî sanatlar›n ve manevî âlî nak›fllar›n
ço¤u gizlenir; bâkî kalan ve gözle görülen bir k›sm› ise,
süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut
eder. Her biri birer parlak elmas iken, birer sönük flifle
olurlar. Ehemmiyeti yaln›z madde-i hayvaniyeye bakar.
Maddenin gayesi ve meyvesi ise, dedi¤imiz gibi, k›sac›k
bir ömürde, hayvanat›n en âcizi ve en muhtac› ve en ke-
derlisi oldu¤u bir hâlde, yaln›z cüz’î bir hayat geçirmek-
tir. Sonra tefessüh eder, gider. ‹flte küfür, böyle, mahi-
yet-i insaniyeyi y›kar; elmastan kömüre kalbeder.

‹K‹NC‹ NOKTA

‹man, nas›l ki bir nurdur, insan› ›fl›kland›r›yor, üstünde
yaz›lan bütün mektubat-› Samedâniyeyi okutturuyor;
öyle de kâinat› dahi ›fl›kland›r›yor, zaman-› mazi ve müs-
takbeli zulümattan kurtar›yor. fiu s›rr›, bir vak›ada
1 pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏t¶dG nøpe rºo¡oLpôrîoj Gƒoæne'G nøj/òsdG t≈pdnh *nG ayet-i ke-

rimesinin bir s›rr›na dair gördü¤üm bir temsil ile beyan
ederiz. fiöyle ki:

Bir vak›a-i hayaliyede gördüm ki, iki yüksek da¤ var,
birbirine mukabil. Üstünde dehfletli bir köprü kurulmufl.
Köprünün alt›nda pek derin bir dere; ben o köprünün
üstünde bulunuyorum. Dünyay› da her taraf› karanl›k,
kesif bir zulümat istilâ etmiflti.
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kesif: yo¤un, koyu.
küfür: Allah’› inkâr etme.
madde-i hayvaniye: insan›n
hayvanî yönü.
mahiyet-i insaniye: insana ait
özellikler, insan›n manevî yönü.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
manidar: manal›.
mektubat-› Samedâniye: Cen-
ab-› Hakk›n isim ve s›fatlar›n› an-
latan, Allah’›n birli¤ini gösteren
varl›klar.
muhtaç: ihtiyaç sahibi.
mukabil: karfl›.
müstakbel: gelecek zaman.
müteveccih: yönelen.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nihayet: son derece.
nukufl-i esma-i ‹lâhiye: Allah’›n
isimlerinin nak›fllar›.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
ömür: hayat süresi.
sanat: hüner, ustal›k, beceri.
Sâni: sanatl› olarak yaratan Allah.
sukut etme: düflme, alçalma.
süflî: adî, basit.
s›r: gizli, manevî hakikat.
tabiat: do¤a, canl›, cans›z, tüm
varl›klar.
tefessüh: bozulma, kokuflma.
temsil: k›yaslama tarz›nda ben-
zetme.
tesadüf: rastlant›.
vakit: zaman.
vak›a: hâdise, olay.
vak›a-i hayaliye: hayalî olay.
zaman-› mazi: geçmifl zaman.
zulümat: karanl›klar.

âciz: güçsüz.
âlî: yüce, yüksek.
ayet-i kerime: Kur’ân’›n aye-
ti.
bâkî: sonsuz.
beyan: aç›klama.
cihet: yön taraf.
cüz’î: pek az.
dair: ait.
dehfletli: ola¤anüstü heyecan

verici; ürkütücü, korkutucu.
ehemmiyet: önem.
elmas: çok de¤erli.
esbap: sebepler.
gaye: netice.
hâl: durum.
hayvanat: hayvanlar.
hidayet: do¤ru olan, hak
olan; ‹slâmiyet.
ibaret: meydana gelen

iman: Allah’a ve ‹slâm›n ge-
rekli olan esaslar›na inanma
inkâr: kabul ve tasdik etme-
me.
istilâ: kaplama.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›.
kat-› intisap: alâkay› ve ba¤-
l›l›¤› kesme.
keder: üzüntü.

1. Allah iman edenlerin dostu ve yard›mc›s›d›r; onlar› inkâr karanl›klar›ndan kurtar›p hidayet
nuruna kavuflturur. (Bakara Suresi: 257.)



Ben sa¤ taraf›ma bakt›m; nihayetsiz bir zulümat için-
de, bir mezar-› ekber gördüm, yani tahayyül ettim. Sol
taraf›ma bakt›m; müthifl zulümat dalgalar› içinde azîm
f›rt›nalar, da¤da¤alar, dâhiyeler haz›rland›¤›n› görüyor gi-
bi oldum. Köprünün alt›na bakt›m; gayet derin bir uçu-
rum görüyorum zannettim. Bu müthifl zulümata karfl›,
sönük bir cep fenerim vard›. Onu istimal ettim, yar›m
yamalak ›fl›¤›yla bakt›m; pek müthifl bir vaziyet bana gö-
ründü. Hatta önümdeki köprünün bafl›nda ve etraf›nda
öyle müthifl ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki,
“Keflke bu cep fenerim olmasa idi, bu dehfletleri görme-
se idim” dedim. O feneri hangi tarafa çevirdim ise, öyle
dehfletler ald›m. “Eyvah! fiu fener bafl›ma belâd›r” dedim.

Ondan k›zd›m; o cep fenerini yere çarpt›m, k›rd›m.
Güya onun k›r›lmas›, dünyay› ›fl›kland›ran büyük elektrik
lâmbas›n›n dü¤mesine dokundum gibi, birden o zulümat
bofland›. Her taraf o lâmban›n nuru ile doldu; her fleyin
hakikatini gösterdi. Bakt›m ki, o gördü¤üm köprü gayet
muntazam yerde, ova içinde bir caddedir. Ve sa¤ tara-
f›mda gördü¤üm mezar-› ekber, bafltan bafla güzel, yeflil
bahçelerle, nuranî insanlar›n taht-› riyasetinde, ibadet ve
hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri oldu¤unu fark ettim.
Ve sol taraf›mda f›rt›nal›, da¤da¤al› zannetti¤im uçurum-
lar, flahikalar ise süslü, sevimli, cazibedar olan da¤lar›n
arkalar›nda azîm bir ziyafetgâh, güzel bir seyrangâh, yük-
sek bir nüzhetgâh bulundu¤unu hayal meyal gördüm. Ve
o müthifl canavarlar, ejderhalar zannetti¤im mahlûklar
ise, munis deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvanat-› ehliye 

azîm: büyük.
cazibe: çekicilik.
da¤da¤a: s›k›nt›, gürültü, telâfl, ›z-
t›rap.
dâhiye: musibet, felâket, telâfl,
›zt›rap
dehflet: büyük korku
ejderha: korkunç ve hayalî bir

hayvan.
gayet: çok.
güya: sanki.
hakikat: gerçek.
hayal meyal: hayale yak›n,
hayale benzer.
hayvanat-› ehliye: evcil hay-
vanlar.
hizmet: vazife.
ibadet: kulluk.
istimal: kullanma.
mahlûk: yarat›k.

meclis: topluluk.
mezar-› ekber: çok büyük
mezar.
munis: insana zarar verme-
yen.
muntazam: düzenli.
müthifl: korkunç, korkutan.
nihayetsiz: sonsuz.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›k saçan.
nüzhetgâh: gezi yeri.
seyrangâh: muhteflem man-

zaral› yerler.

flahika: zirve.

tahayyül: hayal etme.

taht-› riyaset: bir reisin yö-
netimi alt›nda.

vaziyet: durum.

zan: sanma.

zikir: Allah’› anma

ziyafetgâh: ziyafet yeri.

zulümat: karanl›klar.
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oldu¤unu gördüm.     
1 p¿ÉnÁ/’rG pQƒof '¤nY !oórªn r◊nG diyerek

2 pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏t¶dG nøpe rºo¡oLpôrîoj Gƒoæne'G nøj/òsdG t≈pdnh *nG ayet-i ke-

rimesini okudum, o vak›adan ay›ld›m.

‹flte, o iki da¤ mebde-i hayat, ahir-i hayat, yani âlem-i
arz ve âlem-i berzaht›r. O köprü ise hayat yoludur. O sa¤
taraf ise geçmifl zamand›r. Sol taraf ise istikbaldir. O cep
feneri ise, hodbin ve bildi¤ine itimat eden ve vahy-i se-
mavîyi dinlemeyen enaniyet-i insaniyedir. O canavarlar
zannolunan fleyler ise, âlemin hâdisat› ve acip mahlûka-
t›d›r. ‹flte enaniyetine itimat eden, zulümat-› gaflete dü-
flen, dalâlet karanl›¤›na müptelâ olan adam, o vak›ada
evvelki hâlime benzer ki, o cep feneri hükmünde nak›s
ve dalâletâlûd malûmat ile, zaman-› maziyi bir mezar-›
ekber suretinde ve ademâlûd bir zulümat içinde görüyor.
‹stikbali gayet f›rt›nal› ve tesadüfe ba¤l› bir vahfletgâh
gösterir; hem, her birisi bir Hakîm-i Rahîm’in birer
memur-i musahhar› olan hâdisat ve mevcudat› muz›r bi-

rer canavar hükmünde bildirir, oºogoDhÉn«pdrhnG BGhoônØ`nc nøj/òsdGnh
3 päÉnªo∏t`¶dG n‹pG pQƒtædG nøpe rºo¡nfƒoLpôrîoj oäƒoZÉs£dG hükmüne maz-

har eder.

E¤er hidayet-i ‹lâhiye yetiflse, iman kalbine girse,
nefsin firavuniyeti k›r›lsa, kitabullah› dinlese, o vak›ada
ikinci hâlime benzeyecek. O vakit, birden, kâinat bir
gündüz rengini al›r, nur-i ‹lâhî ile dolar; âlem, 
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ma.
dalâletâlûd: hak yoldan uzaklafl-
m›fl, sap›kl›¤a bulaflm›fl.
dua: Allah’a yalvarma.
enaniyet: benlik, gurur.
enaniyet-i insaniye: insan›n sa-
dece kendine güvenmesi.
evvel: önce.
firavun: kibirli, gururlu ve inatç›
(adam).
gayet: son derece.
hâdisat: olaylar.
Hakîm-i Rahîm: hikmetle ve
merhametli Allah.
hâl: durum.
hamd: teflekkür, flükran.
hidayet: do¤ru olan, hak olan.
hidayet-i ‹lâhiye: Allah’›n kulunu
do¤ru yola erdirmesi.
hodbin: kibirli, kendini be¤enen.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüküm: bir fley hakk›nda verilen
karar.
iman: inanç, inanma.
inkâr: kabul ve tasdik etmeme.
istikbal: gelecek zaman.
itimat: güvenme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›
kitabullah: Allah’›n kitab›.
mahlûkat: yarat›klar.
mahrum: yoksun.
malûmat: bilgiler.
mazhar: flereflenme, nail olma,
kavuflma.
mebde-i hayat: hayat›n bafllan-
g›c›.
memur-i musahhar: itaatkâr gö-
revli.
mevcudat: varl›klar.
mezar-› ekber: çok büyük me-
zar.
muz›r: zararl›.
müptelâ: ba¤›ml›.
nak›s: eksik.
nefis: insan›n kötülü¤ü isteyen
yönü.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nur-i ‹lâhî: Allah’›n verdi¤i nur.
suret: flekil.
ta¤ut: put, fleytan.
tesadüf: rastlant›.
vahfletgâh: korkutan yer.
vahy-i semavî: Allah’tan gelen
vahiy.
vakit: zaman.
vak›a: hâdise, olay.
zaman-› mazi: geçmifl zaman.
zan: sanma.
zulümat: karanl›klar.
zulümat-› gaflet: gaflet karanl›k-
lar›.

acip: tuhaf; hayret veren.

ademâlûd: yoklukla kar›fl›k,
yokluk bulaflm›fl.

ahir-i hayat: hayat›n sonu.

âlem: dünya, kâinat.

âlem-i arz: dünya âlemi.

âlem-i berzah: ruhlar›n k›ya-
mete kadar kalacaklar› âlem.

ayet-i kerime: Kur’ân’›n aye-
ti.

canavar: korkunç yarat›k.

dalâlet: do¤ru yoldan ayr›l-

1. ‹man nurundan dolay›, Allah’a hamd olsun.

2. Allah iman edenlerin dostu ve yard›mc›s›d›r; onlar› inkâr karanl›klar›ndan kurtar›p hidayet
nuruna kavuflturur. (Bakara Suresi: 257.)

3. ‹nkâr edenlerin dostu ise ta¤utlard›r; onlar› iman nurundan mahrum b›rak›p, inkâr karan-
l›klar›na sürüklerler. (Bakara Suresi: 257.)



1¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG oQƒof *nG ayetini okur. O vakit, zaman-›

mazi bir mezar-› ekber de¤il, belki her bir asr› bir nebî-
nin veya evliyan›n taht-› riyasetinde, vazife-i ubudiyeti ifa
eden ervah-› safiye cemaatlerinin vazife-i hayatlar›n› bi-

tirmekle, 
2 oÈn rcnG *nG diyerek makamat-› âliyeye uçmalar›n›

ve müstakbel taraf›na geçmelerini kalp gözü ile görür.
Sol taraf›na bakar ki, da¤larmisal baz› ink›lâbat-› berza-
hiye ve uhreviye arkalar›nda, Cennetin ba¤lar›ndaki sa-
adet saraylar›nda kurulmufl bir ziyafet-i rahmaniyeyi o
nur-i iman ile uzaktan uza¤a fark eder. Ve f›rt›na ve zel-
zele, taun gibi hâdiseleri birer musahhar memur bilir. Ba-
har f›rt›nas› ve ya¤mur gibi hâdisat›, sureten haflin, ma-
nen çok lâtif hikmetlere medar görüyor. Hatta mevti ha-
yat-› ebediyenin mukaddimesi; ve kabri saadet-i ebediye-
nin kap›s› görüyor. Daha sair cihetleri sen k›yas eyle; ha-
kikati temsile tatbik et.

ÜÇÜNCÜ NOKTA

‹man hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî iman›
elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve iman›n
kuvvetine göre, hâdisat›n tazyikat›ndan kurtulabilir. 
3 $G n¤nY oâr∏`scnƒnJ der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle

hâdisat›n da¤larvari dalgalar› içinde seyran eder. Bütün
a¤›rl›klar›n› Kadîr-i Mutlak’›n yed-i kudretine emanet
eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder,
sonra saadet-i ebediyeye girmek için Cennete uçabilir.

Allahü ekber: Allah en büyüktür.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahar: k›fl ile yaz aras›ndaki
mevsim, ‹lkbahar.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cemaat: topluluk
Cennet: sonsuz mutluluk yeri.
cihet: yön.
da¤larmisal: da¤lar gibi.
da¤larvari: da¤lar gibi.
emanet: güvenerek b›rakma.
ervah-› safiye: temiz ve pak ruh-
lar.
evliya: Allah dostlar›.
hâdisat: olaylar.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
haflin: k›r›c›, sert.
hayat-› ebediye: sonsuz hayat.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
ifa: yerine getirme.
iman: Allah’a inanma, inanç.
ink›lâbat-› berzahiye ve uhrevi-
ye: kabir âlemi ve ahiretteki de-
¤iflmeler.
istirahat: dinlenme.
kabir: mezar.
Kadîr-i Mutlak: sonsuz kuvvet
sahibi Allah.
kâinat: bütün varl›klar.
kemal-i emniyet: tam bir emni-
yet.
kuvvet: güç.
k›yas: karfl›laflt›rma, benzetme.
lâtif: hofl güzel.
makamat-› âliye: yüce makam-
lar.
manen: mana bak›m›ndan.
medar: sebep, vesile.
mevt: ölüm.
mezar-› ekber: çok büyük me-
zar.
mukaddime: bafllang›ç, girifl.
musahhar: emirle hareket eden.
müstakbel: gelecek zaman.
nebî: kendisine kitap indirilme-
mifl peygamber.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nur-i iman: imandan gelen nur.

saadet: mutluluk.
saadet-i ebedî: sonsuz mut-
luluk.
saadet-i ebediye: sonsuz
mutluluk.
sair: di¤er.
saray: görkemli, iyi, zevkli dö-
flenmifl yap›.
sefine-i hayat: hayat gemisi.

seyran: gezme.
suret: görünüfl.
taht-› riyaset: bir reisin yö-
netimi alt›nda.
taun: veba.
tazyikat: bask›lar
temsil: benzetme, örnek.
vakit: zaman.
vazife-i hayat: hayat vazifesi.

vazife-i ubudiyet: kulluk va-
zifesi.
yed-i kudret: kudret eli.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.
zelzele: deprem.
ziyafet-i rahmaniye: merha-
metli olan Allah’›n haz›rlad›¤›
ziyafet.

1. Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nur Suresi: 35.)
2. Allah en büyüktür, en yücedir.
3. Allah’a tevekkül ettim. (Hûd Suresi: 56.)
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Yoksa, tevekkül etmezse, dünyan›n a¤›rl›klar› uçmas›na
de¤il, belki esfel-i safilîne çeker.

Demek, iman tevhidi, tevhit teslimi, teslim tevekkülü,
tevekkül saadet-i dâreyni iktiza eder.

Fakat, yanl›fl anlama! Tevekkül, esbab› bütün bütün
reddetmek de¤ildir. Belki, esbab› dest-i kudretin perdesi
bilip riayet ederek; esbaba teflebbüs ise, bir nevi dua-i fi-
ilî telâkki ederek; müsebbebat› yaln›z Cenab-› Hak’tan is-
temek ve neticeleri Ondan bilmek ve Ona minnettar ol-
maktan ibarettir.

Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri, flu hikâyeye
benzer:

Vaktiyle iki adam, hem bellerine, hem bafllar›na a¤›r
yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir bilet al›p girdiler.
Birisi, girer girmez yükünü gemiye b›rak›p, üstünde otu-
rup, nezaret eder; di¤eri hem ahmak, hem ma¤rur oldu-
¤undan, yükünü yere b›rakm›yor.

Ona denildi: “A¤›r yükünü gemiye b›rak›p rahat et.”

O dedi: “Yok, ben b›rakmayaca¤›m. Belki zayi olur.
Ben kuvvetliyim. Mal›m›, belimde ve bafl›mda muhafaza
edece¤im.” 

Yine ona denildi: “Bizi ve sizi kald›ran flu emniyetli se-
fine-i sultaniye daha kuvvetlidir, daha ziyade iyi muhafa-
za eder. Belki bafl›n döner, yükün ile beraber denize dü-
flersin. Hem, gittikçe kuvvetten düflersin. fiu bükülmüfl
belin, flu ak›ls›z bafl›n, gittikçe a¤›rlaflan flu yüklere takat 
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vaktiyle: bir zaman.
zayi: elden ç›kan.
ziyade: fazla.

ahmak: sersem, budala, ak›l-
s›z, zekâca geliflmemifl.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dest-i kudret: kudret eli.
dua-i fiilî: fiilî dua; istenilen
bir fleyin meydana gelmesi
için lâz›m gelen flartlar› ve se-
bepleri yerine getirme.
emniyet: güvenlik
esbap: sebepler.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en

afla¤›s›.
hikâye: olay, k›ssa.
ibaret: meydana gelen.
iktiza: gerektirme.
iman: inanma.
ma¤rur: gururlu.
minnettar olma: iyili¤e karfl›
duyulan flükür hissi.
misal: örnek.
muhafaza: koruma
müsebbebat: sebeplerin so-
nuçlar›, neticeler.
nevi: çeflit.
nezaret: gözetme, kontrol.

riayet: gerekenleri yapma.
saadet-i dâreyn: dünya ve
ahiret mutlulu¤u.
sefine: gemi
sefine-i sultaniye: sultan›n
gemisi.
telâkki: kabul etme.
teslim: kendini Allah’›n emri-
ne b›rakma.
teflebbüs: giriflme.
tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme.
tevhit: Allah’›n bir oldu¤una
inanma.



getiremeyecek. Kaptan dahi, e¤er seni bu hâlde görse,
ya divanedir diye seni tart edecek, ya ‘Haindir, gemimi-
zi ittiham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapis edilsin’ di-
ye emredecektir. Hem, herkese maskara olursun. Çün-
kü, ehl-i dikkat nazar›nda, zaaf› gösteren tekebbürün ile,
aczi gösteren gururun ile, riyay› ve zilleti gösteren tasan-
nuun ile, kendini halka mudhike yapt›n; herkes sana gü-
lüyor” denildikten sonra, o bîçarenin akl› bafl›na geldi,
yükünü yere koydu, üstünde oturdu. “Oh! Allah senden
raz› olsun. Zahmetten, hapisten, maskaral›ktan kurtul-
dum” dedi.

‹flte ey tevekkülsüz insan! Sen de bu adam gibi akl›n›
bafl›na al, tevekkül et. Tâ bütün kâinat›n dilencili¤inden
ve her hâdisenin karfl›s›nda titremekten ve hodfüruflluk-
tan ve maskaral›ktan ve flekavet-i uhreviyeden ve tazyi-
kat-› dünyeviye hapsinden kurtulas›n.

DÖRDÜNCÜ NOKTA

‹man, insan› insan eder; belki, insan› sultan eder. Öy-
le ise, insan›n vazife-i asliyesi iman ve duad›r. Küfür, in-
san› gayet âciz bir canavar hayvan eder.

fiu meselenin binler delillerinden yaln›z hayvan ve in-
san›n dünyaya gelmelerindeki farklar›, o meseleye vaz›h
bir delildir ve bir bürhan-› kàt›d›r.

Evet, insaniyet iman ile insaniyet oldu¤unu, insan ile
hayvan›n dünyaya geliflindeki farklar› gösterir. Çünkü
hayvan, dünyaya geldi¤i vakit, âdeta baflka bir âlemde 

aciz: zay›f, güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âdeta: sanki.
âlem: dünya.
bîçare: çaresiz
bürhan-› kàt›: kesin delil.
canavar: korkunç yarat›k.
delil: kan›t.
divane: deli.
dua: yalvarmak ve istemek
ehl-i dikkat: dikkatliler.
gayet: son derece.
hâdise: olay.

hain: ihanet eden.
hâl: durum.
hapis: tutuklu, kapal› bir yere
konma.
hodfürufl: sadece kendini be-
¤enen.
iman: Allah’a inanma.
insaniyet: insanl›k.
istihza: alaya alma
ittiham: suçlama.
kâinat: bütün varl›klar, âlem.
kaptan: gemilerin sevk ve
idaresinden sorumlu en üst
derecedeki görevli.

küfür: Allah’› inkâr etme,
inançs›zl›k.
maskara: gülünç duruma dü-
flen.
mesele: konu.
mudhike: gülünç hâl.
nazar: huzur, ön.
raz›: memnun.
riya: yalandan gösterifl.
sultan: padiflah, hükümdar.
flekavet-i uhreviye: ahirette
kötü duruma düflme.
tart: kovma
tasannu: yapmac›k, zorlaya-

rak bir fleyi oldu¤undan daha
de¤erli gösterme.
tazyikat-› dünyeviye: dün-
yadaki s›k›nt›lar.
tekebbür: büyüklenme.
tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme.
vakit: zaman.
vazife-i asliye: as›l vazife.
vaz›h: aç›k.
zaaf: zay›fl›k.
zahmet: s›k›nt›.
zillet: alçakl›k, afla¤›l›k.
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tekemmül etmifl gibi, istidad›na göre mükemmel olarak
gelir; yani gönderilir. Ya iki saatte, ya iki günde veya iki
ayda bütün flerait-i hayatiyesini ve kâinatla olan münase-
betini ve kavanin-i hayat›n› ö¤renir, meleke sahibi olur.
‹nsan›n yirmi senede kazand›¤› iktidar-› hayatiyeyi ve
meleke-i ameliyeyi, yirmi günde serçe ve ar› gibi bir hay-
van tahsil eder; yani ona ilham olunur.

Demek, hayvan›n vazife-i asliyesi taallümle tekemmül
etmek de¤ildir; ve marifet kesbetmekle terakki etmek
de¤ildir; ve aczini göstermekle medet istemek, dua et-
mek de¤ildir. Belki vazifesi, istidad›na göre taammüldür,
amel etmektir, ubudiyet-i fiiliyedir.

‹nsan ise, dünyaya geliflinde, her fleyi ö¤renmeye
muhtaç ve hayat kanunlar›na cahil. Hatta yirmi senede
tamamen flerait-i hayat› ö¤renemiyor. Belki, ahir-i ömrü-
ne kadar ö¤renmeye muhtaç. Hem gayet âciz ve zay›f
bir surette dünyaya gönderilip, bir iki senede ancak aya-
¤a kalkabiliyor. On befl senede ancak zarar ve menfaati
fark eder; hayat-› befleriyenin muavenetiyle ancak men-
faatlerini celp ve zararlardan sak›nabilir.

Demek ki, insan›n vazife-i f›triyesi taallümle tekem-
müldür, dua ile ubudiyettir. Yani, “Kimin merhametiyle
böyle hakîmâne idare olunuyorum? Kimin keremiyle
böyle müflfikane terbiye olunuyorum? Nas›l birisinin lü-
tuflar›yla böyle nazeninâne besleniyorum ve idare edili-
yorum?” bilmektir. Ve binden ancak birisine eli yetifle-
medi¤i hacat›na dair, Kadiü’l-Hacat’a lisan-› acz ve fakr 
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nazeninâne: nazikçesine.
suret: flekilde.
flerait-i hayat: hayat flartlar›.
flerait-i hayatiye: hayat flartlar›.
taallüm: ö¤renme.
taammül: çal›flma, vazife yapma.
tahsil: elde etme.
tekemmül: mükemmelleflme, ol-
gunlaflma.
terakki: ilerleme.
terbiye: yetifltirme, kabiliyetlerini
gelifltirme.
ubudiyet: kulluk.
ubudiyet-i fiiliye: fiilî kulluk, fiili
ibadetler.
vazife: görev.
vazife-i asliye: as›l vazife.
vazife-i f›trî: yarat›l›fl vazifesi.

âciz: güçsüz; beceriksiz.
ahir-i ömür: ömrün sonu.
amel: fiil, ifl.
cahil: bilgisiz.
celp: kendine çekmek; elde
etmek.
dua: yalvarmak, istemek.
hacat: ihtiyaçlar.
hakîmâne: hikmetli bir flekil-
de.
hayat-› befleri: toplum haya-
t›.
idare: yönetme.
iktidar-› hayatiye: hayat gü-

cü.
ilham: Allah’›n bildirmesi.
istidat: kabiliyet, yetenek.
Kadiü’l-Hacat: bütün ihtiyaç-
lar› yerine getiren Allah.
kâinat: varl›klar, herkes.
kavanin-i hayat: hayat ka-
nunlar›.
kerem: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
kesbetmek: edinmek, kazan-
mak.
lisan-› acz ve fakr: fakirlik ve
âcizlik dili.
lütuf: ikram, yard›m.

marifet: bilgi.
medet: yard›m.
meleke: el al›flkanl›¤›, kabili-
yet.
meleke-i ameliye: ifl yapabil-
me melekesi, kabiliyeti.
menfaat: faydal› fley.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek
muavenet: yard›m
muhtaç: ihtiyac› olan.
mükemmel: tam, eksiksiz.
münasebet: ilgi, alâka.
müflfikane: flefkatlice.



ile yalvarmakt›r; ve istemek ve dua etmektir. Yani, aczin
ve fakr›n cenahlar›yla makam-› âlâ-i ubudiyete uçmakt›r.

Demek, insan bu âleme ilim ve dua vas›tas›yla tekem-
mül etmek için gelmifltir. Mahiyet ve istidat itibar›yla her
fley ilme ba¤l›d›r. Ve bütün ulûm-i hakikiyenin esas› ve
madeni ve nuru ve ruhu, marifetullaht›r. Ve onun üssüle-
sas› da iman-› billâht›r.

Hem insan, nihayetsiz acziyle nihayetsiz beliyyata ma-
ruz ve hadsiz a’dân›n hücumuna müptelâ ve nihayetsiz
fakr›yla beraber nihayetsiz hacata giriftar ve nihayetsiz
metalibe muhtaç oldu¤undan, vazife-i asliye-i f›triyesi,
imandan sonra duad›r. Dua ise, esas-› ubudiyettir.

Nas›l, bir çocuk, eli yetiflmedi¤i bir meram›n›, bir ar-
zusunu elde etmek için ya a¤lar, ya ister; yani, ya fiilî, ya
kavlî lisan-› acziyle, bir dua eder, maksuduna muvaffak
olur. Öyle de, insan, bütün zîhayat âlemi içinde nazik,
nazenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahmanirra-
hîm’in dergâh›nda, ya zaaf ve acziyle a¤lamak veya fakr
ve ihtiyac›yla dua etmek gerektir; tâ ki, makas›d› ona
musahhar olsun veya teshirin flükrünü eda etsin. Yoksa,
bir sinekten vaveylâ eden ahmak ve haylaz bir çocuk gi-
bi, “Ben kuvvetimle bu kabil-i teshir olmayan ve bin de-
rece ondan kuvvetli olan acip fleyleri teshir ediyorum. Ve
fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum” deyip küf-
ran-› nimete sapmak, insaniyetin f›trat-› asliyesine z›t ol-
du¤u gibi, fliddetli bir azaba kendini müstahak eder.

acip: tuhaf, hayret veren.
âciz: zay›f, güçsüz.
acz: güçsüzlük.
a’dâ: düflman.
ahmak: pek ak›ls›z.
âlem: dünya.
arzu: istek.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
beliyyat: belâlar.
cenah: kanat.
derece: mertebe.
dergâh: makam, huzur.
dua: Allah’a yalvarmak, istemek.
eda: yerine getirme.
esas: as›l, temel.
esas-› ubudiyet: kullu¤un asl›,
kullu¤un esas›, temeli.
fakr: fakirlik.
fiilî: fiillerle, hareketlerle.
f›trat-› asliye: aslî yarat›l›fl.
giriftar: yakalanm›fl.
hacat: ihtiyaçlar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
haylaz: hofla gitmeyen davran›fl-
larda bulunan.
hüküm: konum, durum.
ilim: hakikati ifade eden bilgi.
iman: Allah’a inanma.
iman-› billâh: Allah’a iman.
insaniyet: insanl›k.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itaat: boyun e¤me.
kabil-i teshir: boyun e¤dirilebi-
len, itaat ettirilen.
kavlî: sözle, konuflarak.
küfran-› nimet: Allah’›n verdi¤i
nimetleri inkâr etme, nankörlük.
lisan-› acz: zay›fl›k ve güçsüzlü-
¤ün dili.
maden: kaynak.
mahiyet: nitelik, yap›.
makam-› âlâ-i ubudiyet: kullu-

¤un en yüce makam›.
makas›d: maksatlar, gayeler.
maksut: istenilen fley, arzu.
marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda
ve tesiri alt›nda bulunan.
meram: arzu, istek.
metalip: talep olunan, iste-
nen fleyler.
musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren.
muvaffak: ulaflmak, elde et-
mek.

müptelâ: tutulmufl.
müstahak: hak eden.
nazdar: nazl›.
nazenin: narin, ince yap›l›.
nazik: çabuk incinen.
nihayetsiz: sonsuz.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
Rahmanirrahîm: flefkatli,
merhametli, koruyan Allah.
ruh: öz, can.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme.
tedbir: idare etme.
tekemmül: mükemmellefl-

me, olgunlaflma.
teshir: emrine itaat ettirme,
boyun e¤dirme.
ulûm-i hakikiye: gerçek ilim-
ler.
üssülesas: hakikî sa¤lam te-
mel.
vas›ta: arac›.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vazife-i asliye-i f›triye: yara-
t›l›fla ait as›l vazife.
zaaf: zay›fl›k, güçsüzlük.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.
z›t: bir fleyin aksi, tersi.
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BEfi‹NC‹ NOKTA

‹man, duay› bir vesile-i kat’iye olarak iktiza etti¤i; ve
f›trat-› insaniye onu fliddetle istedi¤i gibi, Cenab-› Hak
dahi “Duan›z olmazsa ne ehemmiyetiniz var?” mealinde,
1 rºocoDh=É ǹYoO n’rƒnd »uHnQ rºoµpH GoDƒnÑr©nj Éne rπob ferman ediyor. Hem, 

2 rºoµnd rÖpénà°rSnG /ÊƒoYrOoG emrediyor.

E¤er  desen : “Birçok defa dua ediyoruz, kabul ol-
muyor. Hâlbuki, ayet umumîdir; her duaya cevap var,”
ifade ediyor.

Elcevap : Cevap vermek ayr›d›r, kabul etmek ayr›d›r.
Her dua için cevap vermek var; fakat kabul etmek, hem
ayn-› matlûbu vermek Cenab-› Hakk›n hikmetine tâbidir.

Meselâ, hasta bir çocuk ça¤›r›r: “Yâ hekim, bana
bak.” 

Hekim, “Lebbeyk,” der, “Ne istersin?” cevap verir.

Çocuk, “fiu ilâc› ver bana” der.

Hekim ise, ya aynen istedi¤ini verir, yahut onun mas-
lahat›na binaen ondan daha iyisini verir, yahut hastal›¤›-
na zarar oldu¤unu bilir, hiç vermez.

‹flte, Cenab-› Hak Hakîm-i Mutlak, hâz›r, naz›r oldu¤u
için, abdin duas›na cevap verir. Vahflet ve kimsesizlik
dehfletini, huzuruyla ve cevab›yla ünsiyete çevirir. Fakat,
insan›n hevaperestâne ve heveskârâne tahakkümüyle 
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ma fluuru.
iktiza: gerekli olma.
iman: Allah’a inanma.
lebbeyk: buyurun, efendim.
maslahat: fayda, iyilik.
meal: anlam, mana.
meselâ: misal olarak.
naz›r: her fleyi bilen ve gören.
fliddet: afl›r› derecede.
tâbi: ba¤l›.
tahakküm: bask›, zorbal›k, zorla-
ma.
umumî: herkesle alâkal›, her du-
rumla ilgili.
ünsiyet: dostluk, ahbapl›k.
vahflet: yaln›zl›k.
vesile-i kat’iye: insan› isteklerine
mutlaka ulaflt›racak vas›ta.

abd: kul.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
ayn-› matlûp: istedi¤i fleyin
ayn›s›.
binaen: dayanarak.
Cenab-› Hak: Allah.
cevap: soruya verilen karfl›l›k.
dehflet: büyük korku.
dua: Allah’a yalvarma, iste-

me.
ehemmiyet: önem.
elcevap: cevap olarak.
ferman: emir, buyruk.
f›trat-› insaniye: insan›n
maddî ve manevî yap›s›.
Hakîm-i Mutlak: Sonsuz hik-
met sahibi Allah.
hâz›r: her yerde haz›r olan,
bulunan.

hekim: doktor.
hevaperestâne: nefsin istek-
lerine düflkün bir flekilde.
heveskârâne: hevesine düfl-
kün bir flekilde.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
huzur: Allah’›n huzurunda ol-

1. Furkan Suresi: 77.

2. Bana dua edin, size cevap vereyim. (Mü’min Suresi: 60.)



de¤il, belki hikmet-i Rabbaniyenin iktizas›yla, ya matlû-
bunu veya daha evlâs›n› verir veya hiç vermez.

Hem, dua bir ubudiyettir; ubudiyet ise, semerat› uhre-
viyedir. Dünyevî maksatlar ise, o nevi dua ve ibadetin va-
kitleridir; o maksatlar, gayeleri de¤il.

Meselâ, ya¤mur namaz› ve duas› bir ibadettir. Ya¤mur-
suzluk, o ibadetin vaktidir; yoksa, o ibadet ve o dua, ya¤-
muru getirmek için de¤ildir. E¤er s›rf o niyet ile olsa, o
dua, o ibadet halis olmad›¤›ndan, kabule lây›k olmaz.

Nas›l ki, güneflin gurubu, akflam namaz›n›n vaktidir;
hem güneflin ve ay›n tutulmalar›, küsuf ve husuf namaz-
lar› denilen iki ibadet-i mahsusan›n vakitleridir. Yani, ge-
ce ve gündüzün nuranî ayetlerinin nikaplanmas›yla bir
azamet-i ‹lâhiyeyi ilâna medar oldu¤undan, Cenab-›
Hak, ibad›n›, o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yok-
sa, o namaz, aç›lmas› ve ne kadar devam etmesi, mü-
neccim hesab›yla muayyen olan ay ve güneflin husuf ve
küsuflar›n›n inkiflaflar› için de¤ildir.

Ayn› onun gibi, ya¤mursuzluk dahi, ya¤mur namaz›-
n›n vaktidir. Ve beliyyelerin istilâs› ve muz›r fleylerin ta-
sallutu, baz› dualar›n evkat-› mahsusalar›d›r ki, insan o
vakitlerde aczini anlar; dua ile, niyaz ile Kadîr-i Mutlak’›n
dergâh›na iltica eder. E¤er dua çok edildi¤i hâlde, beliy-
yeler defolunmazsa, denilmeyecek ki, “Dua kabul olma-
d›.” Belki denilecek ki, “Duan›n vakti, kaza olmad›.”
E¤er Cenab-› Hak, fazl ve keremiyle, belây› ref etse, nu-
run âlâ nur, o vakit dua vakti biter, kaza olur.

âciz: zay›f, güçsüz.
ayet: Allah’›n varl›¤›n› gösteren
delil.
azamet-i ‹lâhiye: Allah’›n büyük-
lü¤ü.
belâ: kötü olay, s›k›nt›.
beliyye: belâ, felâket, kötü olay.
Cenab-› Hak: Allah.
davet: ça¤›rma.
def: ortadan kald›rma, yok etme.
dergâh: s›¤›n›lacak yer.
dua: Allah’a yalvarma, istemek.
dünyevî: dünyaya ait, dünya ile
ilgili.
evkat-› mahsusa: özel zamanlar.
evlâ: daha iyi, daha uygun.
fazl: lütuf, ihsan.
gaye: hedef.
hâl: durum.
halis: ihlâsl›, Allah r›zas› için.
hikmet-i Rabbaniye: Allah’›n
hikmeti.
husuf: ay tutulmas›.
ibad: kullar.
ibadet: kulluk vazifesi.
ibadet-i mahsusa: özel zaman-
larda yap›lan ibadet.
iktiza: gerektirme.

ilân: herkese duyurma, gös-
terme.
iltica: s›¤›nma.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma.
istilâ: kaplama, yay›lma, ele
geçirme.
Kadîr-i Mutlak: sonsuz kud-
ret sahibi Allah.
kaza: olaca¤› Allah taraf›ndan
bilinen ve takdir olunan fley-
lerin zaman› gelince yarat›l-
mas›.
kerem: cömertlik, lütuf, ih-
san, ba¤›fl.

küsuf: günefl tutulmas›.
maksat: amaç; ihtiyaç.
matlûp: talep edilen, isteni-
len.
medar: sebep, vesile.
meselâ: örne¤in, örnek ola-
rak.
muayyen: belli, belirli.
muz›r: zararl›.
müneccim: astronomi ile u¤-
raflan kifli.
nevi: çeflit.
nikap: örtü; kapanma.
niyaz: yalvarma, yakarma.

niyet: maksat, amaç.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak
nurun ala nur: nur üstüne
nur.
ref: kald›rma, giderme.
semerat: meyveler, neticeler.
tasallut: musallat olma, pefli-
ni b›rakmama.
ubudiyet: kulluk vazifesini
yerine getirme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vakit: zaman.

122 | ‹MAN VE KÜFÜR MUVZANELER‹Y‹RM‹ ÜÇÜNCÜ SÖZ



Demek dua, bir s›rr-› ubudiyettir. Ubudiyet ise, halisen
livechillâh olmal›. Yaln›z aczini izhar edip, dua ile Ona il-
tica etmeli; rububiyetine kar›flmamal›. Tedbiri Ona b›rak-
mal›, hikmetine itimat etmeli, rahmetini ittiham etme-
meli.

Evet, hakikat-i hâlde, ayat-› beyyinat›n beyan›yla sabit
olan: Bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve
birer hususî ibadet, birer has secde ettikleri gibi; bütün
kâinattan dergâh-› ‹lâhiyeye giden, bir duad›r.

Ya istidat lisan›ylad›r; bütün nebatat›n dualar› gibi ki,
her biri lisan-› istidad›yla Feyyaz-› Mutlak’tan bir suret ta-
lep ediyorlar ve esmas›na bir mazhariyet-i münkeflife is-
tiyorlar.

Veya ihtiyac-› f›trî lisan›ylad›r; bütün zîhayat›n, iktidar-
lar› dahilinde olmayan hacat-› zaruriyeleri için dualar›d›r
ki, her birisi o ihtiyac-› f›trî lisan›yla Cevad-› Mutlak’tan
idame-i hayatlar› için bir nevi r›z›k hükmünde baz› meta-
libi istiyorlar.

Veya lisan-› ›zt›rar›yla bir duad›r ki, muztar kalan her
bir zîruh, kat’î bir iltica ile dua eder, bir hamî-i meçhulü-
ne iltica eder, belki Rabb-i Rahîm’ine teveccüh eder.

Bu üç nevi dua bir mâni olmazsa daima makbuldür.

Dördüncü nevi ki, en meflhurudur, bizim duam›zd›r.
Bu da iki k›s›md›r: Biri fiilî ve hâlî, di¤eri kalbî ve kàlîdir.

Meselâ, esbaba teflebbüs, bir dua-i fiilîdir. Esbab›n içti-
ma›, müsebbebi icat etmek için de¤il, belki lisan-› hâl ile 
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ihtiyac-› f›trî: yarat›l›fl›n gere¤i
olan ihtiyaç.
iktidar: güç, kuvvet.
iltica: s›¤›nma,
istidat: kabiliyet, yetenek.
itimat: güvenme
ittiham: suçlama.
izhar: gösterme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kalbî: kalpten.
kàlî: sözlü dil ile.
kat’î: kesin.
lisan: dil, ifade tarz›.
lisan-› hâl: hâl ve hareketlerin di-
li.
lisan-› istidat: kabiliyet ve yete-
nek dili.
lisan-› ›zt›rar: çaresizlik ve mec-
buriyet dili.
livechillâh: Allah için
mahsus: özel,  has olan.
makbul: kabul edilmifl.
mâni: engel.
mazhariyet-i münkeflife: bir fle-
yin bir fley üzerinde ortaya ç›k-
mas›, görünmesi
meselâ: örnek olarak.
meflhur: bilinen.
metalip: lâz›m olan ihtiyaçlar.
mevcudat: varl›klar.
muztar: zor durumda kalan.
müsebbep: sebep olunarak mey-
dana getirilen; sonuç, netice.
nebatat: bitkiler.
nevi: çeflit.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
metle muamele eden Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme
rububiyet: rabl›k; Allah’›n her bir
varl›¤a yarat›l›fl gayelerine ulafl-
malar› için muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi; terbiye edip idaresi ve
egemenli¤i alt›nda bulundurmas›.
r›z›k: hayat›n devam› için gerekli
bir ihtiyac› gideren fley.
sabit: de¤iflmez olan.
secde: ibadet.
suret: flekil, biçim.
s›rr-› ubudiyet: kullu¤un s›rr›.
talep: istemek.
tedbir: idare etme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma
bunu söz ve hareketlerle ifade
etme.
teflebbüs: giriflim, giriflme.
teveccüh: yönelme.
ubudiyet: kulluk vazifesini yerine
getirme.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.
zîruh: ruh sahibi.

âciz: gücü yetmez.
ayat-› beyyinat: apaç›k ayet-
ler.
beyan: bildirme.
Cevad-› Mutlak: sonsuz cö-
mertlik ve iyilik sahibi Allah.
dahil: iç; kapsam.
dergâh-› ‹lâhiye: Allah’›n hu-
zuru, Allah kat›.
dua: Allah’a yalvarma, iste-
me.
dua-i fiilî: fiilî dua; istenilen
bir fleyin meydana gelmesi
için gereken flartlara ve se-

beplere baflvurma.
esbap: sebepler, vas›talar.
esma: isimler.
feyyaz-› Mutlak: istekleri ka-
bul edip veren Allah.
fiilî: fiille ilgili, amelî.
hacat-› zaruriye: zorunlu ih-
tiyaçlar.
hakikat-i hâl: gerçekte.
hâlî: hâletle alâkal›.
halisen: ihlâsl› olarak
hamî-i meçhul: bilinmeyen
koruyucu.
has: kendine ait.

hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak. manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
hususî: flahsî; özel.
hüküm: kabul edilen.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk
vazifesini yapma.
icat: vücuda getirmek, yok-
tan yaratmak.
içtima›: toplanmas›, bir araya
gelmesi.
idame-i hayat: hayat›n› de-
vam ettirme.



müsebbebi Cenab-› Hak’tan istemek için, bir vaziyet-i
marziye almakt›r. Hatta çift sürmek, hazine-i rahmet ka-
p›s›n› çalmakt›r. Bu nevi dua-i fiilî, Cevvad-› Mutlak’›n
isim ve ünvan›na müteveccih oldu¤undan, kabule maz-
hariyeti ekseriyet-i mutlakad›r.

‹kinci k›s›m, lisan ile, kalp ile dua etmektir; eli yetiflme-
di¤i bir k›s›m metalibi istemektir. Bunun en mühim cihe-
ti, en güzel gayesi, en tatl› meyvesi fludur ki: Dua eden
adam anlar ki, birisi var; onun hat›rat-› kalbini iflitir, her
fleye eli yetiflir, her bir arzusunu yerine getirebilir, aczine
merhamet eder, fakr›na medet eder.

‹flte ey âciz insan ve ey fakir befler! Dua gibi hazine-i
rahmetin anahtar› ve tükenmez bir kuvvetin medar› olan
bir vesileyi elden b›rakma. Ona yap›fl; âlây›illiyyin-i insa-
niyete ç›k. Bir sultan gibi, bütün kâinat›n dualar›n› kendi
duan içine al, bir abd-i küllî ve bir vekil-i umumî gibi 
1 oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpG de, kâinat›n güzel bir takvimi ol.

x
abd-i küllî: bütün yarat›lm›fllar›n
ibadet ve tesbihatlar›n› kendi
flahs›nda temsil edebilen kul.
âciz: güçsüz, zay›f.
âlây›illiyyin-i insaniyet: insanl›-
¤›n en yüksek derecesi.
arzu: istek.
befler: insano¤lu.
Cenab-› Hak: Allah.
Cevad-› Mutlak: sonsuz cömert-
lik ve iyilik sahibi Cenab-› Hak.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, isteme.
dua-i fiilî: fiilî dua; istenilen bir
fleyin meydana gelmesi için gere-
ken flartlara ve sebeplere baflvur-
ma.

ekseriyet-i mutlaka: kesin
ço¤unluk.
fakir: muhtaç.
fakr: fakirlik.
gaye: netice.
hat›rat-› kalp: kalbe gelen
hat›ralar.
hazine-i rahmet: rahmet ha-
zinesi.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›.

lisan: dil; söz.
mazhariyet: nail olma, ka-
vuflma.
medar: sebep, vesile.
medet: yard›m.
merhamet: ac›ma, flefkat
gösterme.
metalip: lâz›m olan ihtiyaçlar.
mühim: önemli.
müsebbep: sebebin olufltur-
du¤u fley; sonuç, netice.

müteveccih: yönelmifl, yö-
nelmifl olma.
nevi: çeflit.
sultan: padiflah.
takvim: program, biçim.
ünvan: isimler.
vaziyet-i marziye: raz› olu-
nacak hâl.
vekil-i umumî: umumun na-
m›na hareket eden vekil.
vesile: sebep, vas›ta.

1. Ancak Senden yard›m isteriz. (Fatiha Suresi: 5.)
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‹kinci Mebhas
‹nsan›n saadet ve flekavetine medar 

Befl Nükteden ibarettir.

‹nsan, ahsen-i takvimde yarat›ld›¤› ve ona gayet cami bir
istidat verildi¤i için, esfel-i safilînden tâ âlây›illiyyine, ferfl-
ten tâ Arfla, zerreden tâ flemse kadar dizilmifl olan maka-
mata, meratibe, derecata, derekâta girebilir ve düflebilir
bir meydan-› imtihana at›lm›fl, nihayetsiz sukut ve suuda
giden iki yol onun önünde aç›lm›fl bir mu’cize-i kudret ve
netice-i hilkat ve acube-i sanat olarak flu dünyaya gönde-
rilmifltir. ‹flte insan›n flu dehfletli terakki ve tedennisinin
s›rr›n› Befl Nüktede beyan edece¤iz.

B‹R‹NC‹ NÜKTE

‹nsan, kâinat›n ekser enva›na muhtaç ve alâkadard›r.
‹htiyacat› âlemin her taraf›na da¤›lm›fl; arzular› ebede ka-
dar uzanm›fl. Bir çiçe¤i istedi¤i gibi, koca bir bahar› da
ister. Bir bahçeyi arzu etti¤i gibi, ebedî Cenneti de arzu
eder. Bir dostunu görmeye müfltak oldu¤u gibi, Cemîl-i
Zülcelâl’i de görmeye müfltakt›r. Baflka bir menzilde du-
ran bir sevdi¤ini ziyaret etmek için, o menzilin kap›s›n›
açmaya muhtaç oldu¤u gibi, berzaha göçmüfl yüzde dok-
san dokuz ahbab›n› ziyaret etmek ve firak-› ebedîden
kurtulmak için, koca dünyan›n kap›s›n› kapayacak ve bir
mahfler-i acayip olan ahiret kap›s›n› açacak, dünyay› kal-
d›r›p ahireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadîr-i Mut-
lak’›n dergâh›na ilticaya muhtaçt›r.
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istidat: kabiliyet, yetenek.
Kadîr-i Mutlak: sonsuz kudret
sahibi Allah.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›
mahfler-i acayip: hayret verici
fleylerin topland›¤› yer.
makamat: makamlar.
mebhas: bahis, konu, bölüm.
medar: sebep, vesile.
menzil: var›lacak yer, konak yeri.
meratip: mertebeler.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›.
mu’cize-i kudret: Allah’›n kudre-
tinin mu’cizesi.
muhtaç: ihtiyac› olan.
müfltak: arzulu, özleyen, can
atan.
netice-i hilkat: yarat›l›fl›n netice-
si.
nihayetsiz: sonsuz.
nükte: herkesin anlayamad›¤› in-
ce mana, ancak dikkat edildi¤in-
de anlafl›lan ince söz ve mana.
saadet: mutluluk.
sukut: düflme, düflüfl, afla¤› inme.
suud: yukar› ç›kma, yükselme.
s›r: insan akl›n›n eriflemedi¤i ‹lâhî
hikmet.
flekavet: baht› karal›k, kötü halis-
lik.
flems: günefl.
tedenni: daha kötü bir dereceye
düflme, gerileme.
terakki: ilerleme, geliflme.
zerre: en küçük parça.
ziyaret: görmeye gitme

acube-i sanat: hayret uyan-
d›ran sanat eseri.
ahbap: dostlar.
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
ahsen-i takvim: en mükem-
mel ve en güzel biçim.
alâkadar: ilgili.
âlây›illiyyin: en yüksek mer-
tebe.
âlem: kâinat.
Arfl: gö¤ün en yüksek taba-
kas›.
arzu: istek.

berzah: öldükten sonra ruh-
lar›n k›yamete kadar bekle-
yece¤i yer.
beyan: anlatma, bildirme.
cami: kapsayan, bir çok özel-
li¤i içinde bar›nd›ran.
Cemîl-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük ve güzellik sahibi Al-
lah.
Cennet: sonsuz mutluluk ye-
ri.
dehflet: hayret verici.
derecat: dereceler.
derekât: en afla¤› katlar.

dergâh: s›¤›n›lacak yer.
ebed: sonsuzluk.
ebedî: sürekli, sonsuz.
ekser: en çok, daha ziyade.
enva: türler, çeflitler.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en
afla¤›s›.
ferfl: yeryüzü, dünya.
firak-› ebedî: sonsuz ayr›l›k.
gayet: son derece.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
iltica: s›¤›nma.
insan: Allah’›n en güzel bi-
çimde yaratt›¤› varl›k.



‹flte, flu vaziyette bir insana hakikî ma’bud olacak, yal-
n›z her fleyin dizgini elinde, her fleyin hazinesi yan›nda,
her fleyin yan›nda naz›r, her mekânda haz›r, mekândan
münezzeh, aczden müberra, kusurdan mukaddes, naks-
tan muallâ bir Kadîr-i Zülcelâl, bir Rahîm-i Zülcemal, bir
Hakîm-i Zülkemal olabilir. Çünkü, nihayetsiz hacat-› in-
saniyeyi ifa edecek, ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit
bir ilim sahibi olabilir. Öyle ise, ma’budiyete lây›k yaln›z
Odur.

‹flte ey insan! E¤er yaln›z Ona abd olsan, bütün mah-
lûkat üstünde bir mevki kazan›rs›n. E¤er ubudiyetten is-
tinkâf etsen, âciz mahlûkata zelil bir abd olursun. E¤er
enaniyetine ve iktidar›na güvenip tevekkül ve duay› b›ra-
k›p, tekebbür ve davaya sapsan, o vakit, iyilik ve icat ci-
hetinde, ar› ve kar›ncadan daha afla¤›, örümcek ve si-
nekten daha zay›f düflersin; fler ve tahrip cihetinde, da¤-
dan daha a¤›r, taundan daha muz›r olursun.

Evet, ey insan! Sende iki cihet var: Birisi, icat ve vü-
cut ve hay›r ve müspet ve fiil cihetidir. Di¤eri, tahrip,
adem, fler, nefiy, infial cihetidir. Birinci cihet itibar›yla
ar›dan, serçeden afla¤›; sinekten, örümcekten daha za-
y›fs›n. ‹kinci cihet itibar›yla da¤, yer, göklerden geçersin.
Onlar›n çekindi¤i ve izhar-› acz ettikleri bir yükü kald›r›r-
s›n. Onlardan daha genifl, daha büyük bir daire al›rs›n.
Çünkü sen, iyilik ve icat etti¤in vakit, yaln›z vüs’atin nis-
petinde, elin ulaflacak derecede, kuvvetin yetiflecek mer-
tebede iyilik ve icat edebilirsin. E¤er fenal›k ve tahrip et-
sen, o vakit, fenal›¤›n tecavüz ve tahribin intiflar eder.

abd: kul.
âciz: güçsüz, kuvvetsiz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adem: yokluk.
cihet: yan, yön, taraf.
daire: manevî bir emrin (iflin)
hükmünün geçerli oldu¤u yer.
derece: miktar.
dizgin: idare, kontrol.
dua: Allah’a yalvarma, isteme.
enaniyet: kendini be¤enme.
fiil: ifl yapma.
hacat-› insaniye: insan›n ihtiyaç-
lar›.
hakikî: gerçek.
Hakîm-i Zülkemal: kemal sahibi,
her fleyi faydal› ve hikmetli yara-
tan Allah.
hazine: k›ymetli fleylerin bulun-
du¤u yer.
icat: yeni bir fley ortaya koyma,
yapma.
ifa: yerine getirme.
iktidar: güç kuvvet, kabiliyet.
ilim: bilgi; haber.
infial: her hangi bir fiile ya da et-
kiye maruz kalma.
intiflar: yay›lma.
istinkâf: yüz çevirme, geri dur-
ma.
itibar: de¤er.
izhar-› acz: aczini gösterme.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.

kudret: güç, kuvvet.
ma’bud: tap›lan, kendisine
ibadet edilen.
ma’budiyet: tap›n›lma.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, var-
l›klar.
mekân: yer.
mertebe: derece.
mevki: makam.
muallâ: yüce, yüksek
muhit: her fleyi kuflatan, kap-
saml›.
mukaddes: ay›p ve noksan-
lardan kurtulmufl.

muz›r: zararl›.
müberra: uzak, ar›nm›fl.
münezzeh: uzak, yüce.
müspet: olumlu.
naks: eksiklik.
naz›r: bakan, gözeten.
nefiy: inkâr etme, yok say-
ma.
nihayetsiz: sonsuz.
nispet: ölçü, oran.
Rahîm-i Zülcemal: güzellik
sahibi, yarat›klar›na karfl› son-
suz flefkat ve merhametli
olan Allah.

fler: kötülük.
tahrip: y›kma, bozma.
taun: veba.
tecavüz: haddini aflma.
tekebbür: kibirlenme.
tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme.
ubudiyet: kulluk.
vakit: zaman.
vaziyet: durum.
vücut: var olma.
vüs’at: genifllik.
zelil: afla¤›lanm›fl.
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Meselâ, küfür bir fenal›kt›r, bir tahriptir, bir adem-i tas-
diktir. Fakat o tek seyyie, bütün kâinat›n tahkirini ve bü-
tün esma-i ‹lâhiyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzilini
tazammun eder. Çünkü, flu mevcudat›n âlî bir makam›,
ehemmiyetli bir vazifesi vard›r. Zira, onlar mektubat-›
Rabbaniye ve merâyâ-i Sübhaniye ve memurin-i ‹lâhiye-
dirler. Küfür ise, onlar› âyinedarl›k ve vazifedarl›k ve ma-
nidarl›k makam›ndan düflürüp, abesiyet ve tesadüfün
oyunca¤› derekesine ve zeval ve firak›n tahribiyle çabuk
bozulup de¤iflen mevadd-› fâniyeye ve ehemmiyetsizlik,
k›ymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdi¤i gibi, bütün kâ-
inatta ve mevcudat›n âyinelerinde nak›fllar› ve cilveleri ve
cemalleri görünen esma-i ‹lâhiyeyi inkâr ile tezyif eder ve
insanl›k denilen bütün esma-i kudsiye-i ‹lâhiyenin cilvele-
rini güzelce ilân eden bir kaside-i manzume-i hikmet ve
bir flecere-i bâkiyenin cihazat›n› cami çekirdekmisal bir
mu’cize-i kudret-i bâhire ve emanet-i kübray› uhdesine
almakla yer, gök, da¤a tefevvuk eden ve melâikeye kar-
fl› rüçhaniyet kazanan bir sahib-i mertebe-i hilâfet-i arzi-
yeyi en zelil bir hayvan-› fânî-i zailden daha zelil, daha
zay›f, daha âciz, daha fakir bir derekeye atar; ve mana-
s›z, karma kar›fl›k, çabuk bozulur bir adî levha derekesi-
ne indirir.

Elhâs › l : Nefs-i emmare, tahrip ve fler cihetinde niha-
yetsiz cinayet iflleyebilir. Fakat, icat ve hay›rda iktidar›
pek azd›r ve cüz’îdir. Evet, bir haneyi bir günde harap
eder; yüz günde yapamaz. Lâkin, e¤er enaniyeti b›rak-
sa, hayr› ve vücudu tevfik-i ‹lâhiyeden istese, fler ve 
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hay›r: iyilik, güzellik, fayda.
icat: meydana getirme, yapma.
iktidar: güç yetirme kabiliyeti.
inkâr: inanmama, reddetme, ka-
bul etmeme.
insaniyet: insanl›k.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, âlem.
kaside-i manzume-i hikmet:
hikmetli ve düzenli bir flekilde
yaz›lm›fl kaside, fliir.
küfür: Allah’› inkâr etme.
lâkin: fakat.
levha: üzerinde yaz› ya da resim
bulunan tablo.
makam: de¤er; mevki, görev.
mana: anlam.
manidar: manal›.
mektubat-› Rabbaniye: her fleyi
terbiye eden Allah’›n yaratt›¤› ve
her biri bir mektup gibi manalar
ifade eden varl›klar.
melâike: melekler.
memurin-i ‹lâhiye: Allah’›n me-
murlar›.
merâyâ-i Sübhaniye: eksiklikler-
den uzak olan Cenab-› Hakk›n
isim ve s›fatlar›n› gösteren ayna-
lar.
mertebe: derece.
meselâ: örnek olarak.
mevadd-› fâniye: fânî maddeler.
mevcudat: varl›klar.
mu’cize-i kudret-i bâhire: apaç›k
kudret mu’cizesi.
nak›fl: iflleme.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis.
nihayetsiz: sonsuz.
rüçhaniyet: üstünlük.
sahib-i mertebe-i hilâfet-i arzi-
ye: yeryüzünde Allah’›n halifesi
olma mertebesinin sahibi.
seyyie: suç, günah.
flecere-i bâkiye: daimî, kal›c›
a¤aç
fler: kötülük.
tahkir: hakaret etme.
tahrip: y›kma, bozma.
tazammun: içinde bulundurma,
içerme.
tefevvuk: üstün gelme.
terzil: rezil duruma düflme.
tesadüf: rastlant›.
tevfik-i ‹lâhiye: Allah’›n yard›m›.
tezyif: alaya alma.
uhde: bir ifli üzerine alma.
vazife: görev.
vazifedar: vazifeli.
zelil: afla¤›l›k, alçakl›k.
zeval: yok olma.
zira: çünkü.

abesiyet: lüzumsuz ve gaye-
siz olufl.
âciz: güçsüz, kuvvetsiz.
adem-i tasdik: kabul etme-
me.
adî: de¤ersiz.
âlî: yüksek.
âyine: ayna.
âyinedar: ayna olan, yans›-
tan.
cami: içinde bulunduran,
kapsayan.
cemal: güzellik.
cihazat: cihazlar, donan›m,

azalar, organlar.
cihet: yön, taraf.
cilve: güzel ve hofl bir biçim-
de görünme, yans›ma.
cinayet: a¤›r suç.
cüz’î: az.
çekirdek-misal: çekirdek gi-
bi.
dereke: afla¤› mertebe, en
afla¤› mertebe.
ehemmiyet: önem.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
elhâs›l: sonuç olarak.
emanet-i kübra: en büyük

emanet, halifelik.
enaniyet: kendine güvenme,
be¤enme.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
esma-i kudsiye-i ‹lâhîye: Al-
lah’›n her türlü kusur ve nok-
sandan uzak isimleri.
fenâ: kötü.
firak: ayr›l›k.
hane: ev.
harap: y›kma, bozma.
hayvan-› fânî-i zail: yok olup
giden hayvan.



tahripten ve nefse itimattan vazgeçse, isti¤far ederek

tam abd olsa, o vakit 
1 mäÉnæ°nùnM rºp¡pJÉnÄu«°nS *G o∫uónÑoj s›rr›na

mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i fler, nihayetsiz
kabiliyet-i hayra ink›lâp eder; ahsen-i takvim k›ymetini
al›r, âlây›illiyyine ç›kar.

‹flte, ey gafil insan! Bak, Cenab-› Hakk›n fazl›na ve ke-
remine! Seyyieyi bir iken bin yazmak, haseneyi bir yaz-
mak veya hiç yazmamak adalet oldu¤u hâlde; bir seyyi-
eyi bir yazar, bir haseneyi on, bazen yetmifl, bazen yedi
yüz, bazen yedi bin yazar. Hem, flu Nükteden anla ki, o
müthifl Cehenneme girmek ceza-i ameldir, ayn-› adldir;
fakat Cennete girmek, mahz-› fazld›r.

‹K‹NC‹ NÜKTE

‹nsanda iki vecih var: Birisi, enaniyet cihetinde flu ha-
yat-› dünyeviyeye naz›rd›r. Di¤eri, ubudiyet cihetinde ha-
yat-› ebediyeye bakar.

Evvelki vecih itibar›yla öyle bir bîçare mahlûktur ki,
sermayesi, yaln›z ihtiyardan bir fla’re (saç) gibi cüz’î bir
cüz-i ihtiyarî ve iktidardan zay›f bir kesp ve hayattan ça-
buk söner bir flule ve ömürden çabuk geçer bir müddet-
çik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O
hâliyle beraber, kâinat›n tabakat›nda serilmifl hadsiz en-
va›n hesaps›z efrad›ndan nazik, zay›f bir fert olarak bulu-
nuyor.

‹kinci vecih itibar›yla ve bilhassa ubudiyete müteveccih
acz ve fakr cihetinde, pek büyük bir vüs’ati var, pek 

abd: kul.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahsen-i takvim: insan›n en güzel
biçimde yarat›lmas›.
âlây›illiyyin: en yüksek, en yüce
mertebe.
ayn-› adl: adaletin tâ kendisi.
bîçare: çaresiz.
bilhassa: özellikle.
ceza-i amel: yap›lan iflin cezas›.
cihet: yön, özellik.
cisim: madde, nesne.
cüz-i ihtiyarî: insana verilen seç-
me hürriyeti.
cüz’î: az.
efrat: fertler.
enaniyet: benlik,  kendini be¤en-
me.
enva: çeflitler, türler.
evvel: önce.
fakr: fakirlik.
fazl: cömertlik ve ihsan.
fert: birey, kifli.
gafil: duyars›z, sorumsuz, gerçek-
lerden habersiz davranan kimse.
had: s›n›r.
hâl: durum.
hasene: iyilik, sevap.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hayat-› ebediye: ahiret hayat›.
iktidar: bir fleyi. yapma güç ve
kuvvetine sahip olma.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
isti¤far: af dileme, tevbe etme.
itibar: de¤er.

itimat: güvenme, dayanma.
kabiliyet-i hay›r: hay›r iflle-
me kabiliyeti.
kabiliyet-i fler: kötülük iflle-
me kabiliyeti.
kâinat: âlem.
kerem: ikram, ihsan.
kesp: kazanç.
k›ymet: de¤er.
mahlûk: yarat›k.
mahz-› fazl: iyilik ve ba¤›fl›n

tâ kendisi.
mazhar: nail olma.
mevcudiyet: varl›k.
müddet: süre.
müteveccih: yönelik.
müthifl: korkunç.
naz›r: bakan, yönelik.
nefis: kendi, flah›s.
nihayetsiz: sonsuz.
nükte: ince ve derin mana.
ömür: hayat süresi.

sermaye: ana para.
seyyie: kötülük, günah.
s›r: hakikat.
fla’re: saç.
flule: alev.
tabakat: tabakalar.
tahrip: y›kma, bozma.
ubudiyet: kulluk.
vakit: zaman.
vecih: yön; özellik.
vüs’at: genifllik.

1. Allah onlar›n günahlar›n› silip yerlerine iyilikler verir. (Furkan Suresi: 70.)
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büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü, Fât›r-› Hakîm,
insan›n mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz
ve hadsiz cesim bir fakr derç etmifltir—tâ ki, kudreti
nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm ve g›nâs› nihayetsiz bir Ga-
nî-i Kerîm bir Zat›n hadsiz tecelliyat›na cami genifl bir
âyine olsun.

Evet, insan bir çekirde¤e benzer. Nas›l ki, o çekirde¤e
Kudretten manevî ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden
ince ve k›ymetli program verilmifl. Tâ ki, toprak alt›nda
çal›fl›p, tâ o dar âlemden ç›k›p, genifl olan hava âlemine
girip, Hâl›k’›ndan istidat lisan›yla bir a¤aç olmas›n› iste-
yip, kendine lây›k bir kemal bulsun. E¤er o çekirdek, su-
imizac›ndan dolay›, ona verilen cihazat-› maneviyeyi,
toprak alt›nda baz› mevadd-› muz›rray› celbine sarf etse,
o dar yerde, k›sa bir zamanda, faydas›z tefessüh edip
çürüyecektir. E¤er o çekirdek, o manevî cihazat›n›, 
1i'ƒsædGnh uÖnërdG o≥pdÉna ’n›n emr-i tekvinîsini imtisal edip, hüs-

nüistimal etse, o dar âlemden ç›kacak meyvedar koca bir
a¤aç olmakla, küçücük cüz’î hakikati ve ruh-i manevîsi,
büyük bir hakikat-i külliye suretini alacakt›r.

‹flte, aynen onun gibi, insan›n mahiyetine, kudretten
ehemmiyetli cihazat ve kaderden k›ymetli programlar
tevdi edilmifl.

E¤er insan, flu dar âlem-i arzîde, hayat-› dünyeviye
topra¤› alt›nda, o cihazat-› maneviyesini nefsin hevesat›-
na sarf etse, bozulan çekirdek gibi, bir cüz’î telezzüz için, 
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hüsnüistimal: iyi ve yerinde kul-
lanma.
imtisal: yerine getirme, boyun
e¤me.
istidat: potansiyel kabiliyet, ye-
tenek.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
Kadîr-i Rahîm: çok merhametli
olan ve her fleye gücü yeten, Al-
lah.
kemal: mükemmellik.
kudret: güç, kudret.
lisan: dil.
mahiyet: yap›.
mahiyet-i manevîye: manevî
yap›.
manevî cihazat: manevî dona-
n›m, cihazlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mevadd-› muz›rra: zararl› mad-
deler.
meyvedar: meyveli.
nefis: insan›n kötülü¤ü isteyen
ve sevk eden yan›.
nihayetsiz: sonsuz.
program: yap›lacak ifller için ön-
ceden haz›rlanm›fl tasar›, plan.
ruh-i manevî: manevî ruh, prog-
ram.
sarf: harcama.
suimizaç: kötü huy.
suret: flekil.
tecelliyat: Allah’›n isimlerinin
manalar›n› icra etmesi.
tefessüh: bozulma.
telezzüz: lezzet alma.
tevdi: emanet olarak b›rakma.
zat: kifli, flah›s.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem: ortam.
âyine: ayna.
azîm: büyük.
cami: toplayan, içine alan.
celp: kendine çekmek.
cesim: çok büyük.
cihazat: lüzumlu azalar, or-
ganlar.
cihazat-› maneviye: manevî
donan›m, cihazlar.

cüz’î hakikat: küçük bir ger-
çek.
cüz’î: az.
dane: çekirdek.
derç: yerlefltirme.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er.
emr-i tekvinî: yaratma emri.
fakr: fakirlik.
Fât›r-› Hakîm: her varl›k türü-
nü farkl› yap›da ve belirli bir
amaca yönelik yaratan Allah.

Ganî-i Kerîm: kimseye muh-
taç olmayan, sonsuz ikram ve
gerçek zenginlik sahibi Allah.
g›nâ: zenginlik.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat-i külliye: büyük ger-
çek.
Hâl›k: yoktan yaratan Allah.
hayat-› dünyeviye: dünya
hayat›.
hevesat: hevesler, istekler.

1. Daneleri ve çekirdekleri çatlatan Allah. (En’am Suresi: 95.)



k›sa bir ömürde, dar bir yerde ve s›k›nt›l› bir hâlde çürü-
yüp tefessüh ederek, mes’uliyet-i maneviyeyi bedbaht
ruhuna yüklenecek, flu dünyadan göçüp gidecektir. 

E¤er o istidat çekirde¤ini ‹slâmiyet suyu ile, iman›n zi-
yas›yla, ubudiyet topra¤› alt›nda terbiye ederek evamir-i
Kur’âniyeyi imtisal edip, cihazat-› maneviyesini hakikî
gayelerine tevcih etse, elbette âlem-i misal ve berzahta
dal ve budak verecek ve âlem-i ahiret ve Cennette had-
siz kemalât ve nimetlere medar olacak bir flecere-i bâki-
yenin ve bir hakikat-i daimenin cihazat›na cami k›ymet-
tar bir çekirdek ve revnaktar bir makine ve bu flecere-i
kâinat›n mübarek ve münevver bir meyvesi olacakt›r.

Evet, hakikî terakki ise, insana verilen kalp, s›r, ruh,
ak›l, hatta hayal ve sair kuvvelerin hayat-› ebediyeye yüz-
lerini çevirerek, her biri kendine lây›k hususî bir vazife-i
ubudiyet ile meflgul olmaktad›r. Yoksa, ehl-i dalâletin te-
rakki zannettikleri, hayat-› dünyeviyenin bütün incelikle-
rine girmek; ve zevklerinin her çeflitlerini, hatta en süflî-
sini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve akl›n› nefs-i em-
mareye musahhar edip yard›mc› verse, o terakki de¤il,
sukuttur.

fiu hakikati bir vak›a-i hayaliyede, flöyle bir temsilde
gördüm ki: Ben büyük bir flehre giriyorum. Bakt›m ki, o
flehirde büyük saraylar var. Baz› saraylar›n kap›s›na bak›-
yorum; gayet flenlik, parlak bir tiyatro gibi, nazar-› dik-
kati celp eder, herkesi e¤lendirir bir cazibedarl›k vard›.
Dikkat ettim ki, o saray›n efendisi kap›ya gelmifl, it ile 

âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i misal: görüntüler âlemi.
bedbaht: talihsiz.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cazibedar: çekici.
celp: çekme.
cihazat-› maneviye: manevî or-
ganlar; hisler ve duygular.
ehl-i dalâlet: küfür içinde olanlar.
evamir-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
emirleri.
gaye: maksat, hedef.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat-i daime: devam eden
gerçek.
hakikî: gerçek.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
hususî: özel, flahsî.
iman: Allah’a inanma.
imtisal: kullanma.
istidat: potansiyel kabiliyet, ye-
tenek.
kemalât: mükemmellikler.
kuvve: his ve duygu.
letaif: duygular, hisler.
medar: vesile.
mes’uliyet-i maneviye: manevî
sorumluluk.

meflgul: ilgilenmek.
musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren.
mübarek: bereketli.
münevver: nurlanm›fl.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl,
merak.
nefs-i emmare: insan› kötü-
lü¤e sürükleyen nefis.

nimet: iyilik, ihsan.
revnaktar: parlak.
sair: di¤er.
sukut: düflme, afla¤› inme.
süflî: baya¤›, adî.
s›r: kalbe konulan bir duygu.
flecere-i bâkiye: ebedî a¤aç.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›,
a¤aca benzeyen kâinat.

tefessüh: bozulma, da¤›lma.
temsil: benzetme, örnek.
terakki: ilerleme, geliflme.
tevcih: yöneltme.
ubudiyet: kulluk.
vak›a-i hayaliye: hayali olay.
vazife-i ubudiyet: kulluk va-
zifesi.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k.
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oynuyor ve oynamas›na yard›m ediyor. Han›mlar, yaba-
nî gençlerle tatl› sohbetler ediyorlar. Yetiflmifl k›zlar dahi,
çocuklar›n oynamas›n› tanzim ediyorlar. Kap›c› da, onla-
ra kumandanl›k eder gibi bir aktör tavr›n› alm›fl. O vakit
anlad›m ki, o koca saray›n içerisi bombofl; hep nazik va-
zifeler muattal kalm›fl. Ahlâklar› sukut etmifl ki, kap›da
bu sureti alm›fllard›r.

Sonra geçtim, bir büyük saraya daha rast geldim. Gör-
düm ki, kap›da uzanm›fl vefadar bir it ve kaba, sert, sa-
kin bir kap›c› ve sönük bir vaziyet vard›. Merak ettim: Ne
için o öyle, bu böyle? ‹çeriye girdim; bakt›m ki, içerisi
çok flenlik. Daire daire üstünde, ayr› ayr› nazik vazifeler-
le, saray ehli meflguldürler. Birinci dairedeki adamlar sa-
ray›n idaresini, tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede
k›zlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde, han›mlar,
gayet lâtif sanatlar, güzel nak›fllarla ifltigal ediyorlar. En
yukar›da, efendi, padiflahla muhabere edip halk›n istira-
hatini temin için ve kendi kemalât› ve terakkiyat› için
kendine has ve ulvî vazifeler ile ifltigal ediyor gördüm.
Ben onlara görünmedi¤im için, “Yasak!” demediler; ge-
zebildim.

Sonra ç›kt›m, bakt›m. O flehrin her taraf›nda bu iki k›-
s›m saraylar var; sordum.

Dediler: “O kap›s› flenlik ve içi bofl saraylar, kâfirlerin
ileri gelenlerinindir ve ehl-i dalâletindir. Di¤erleri, namus-
lu Müslüman büyüklerinindir.”

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 131 Y‹RM‹ ÜÇÜNCÜ SÖZ

aktör: rol yapan.
ehl-i dalâlet: do¤ru yoldan
ç›kanlar.
ehli: halk›, bir yerde oturan-
lar.
gayet: son derece.
has: özel, ait.
istirahat: dinlenme.
ifltigal: meflgul olma, u¤rafl-

ma.
kâfir: Allah’› inkâr edenler.
kemalât: ‹nsandaki ahlâk ve
huy güzellikleri.
kumandan: komutan.
lâtif: hofl, güzel.
muattal: bofl, terk edilmifl.
muhabere: haberleflme.
nazik: hassas, önemli.

sukut: düflme, alçalma.
suret: görüntü.
tanzim: düzenleme.
tedbir: çekip çevirme.
temin: sa¤lama, karfl›lama.
terakkiyat: ilerleme, geliflme.
ulvî: yüksek, yüce.
vefadar: söz dinleyen, sad›k.
yabanî: yabanc›, namahrem.



Sonra bir köflede bir saraya rast geldim. Üstünde “Sa-
id” ismini gördüm. Merak ettim. Daha dikkat ettim, su-
retimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Kemal-i taaccü-
bümden ba¤›rarak, akl›m bafl›ma geldi, ay›ld›m.

‹flte, o vak›a-i hayaliyeyi sana tabir edece¤im. Allah
hay›r etsin.

‹flte, o flehir ise, hayat-› içtimaiye-i befleriye ve medi-
ne-i medeniyet-i insaniyedir. O saraylar›n her birisi, birer
insand›r. O saray ehli ise, insandaki göz, kulak, kalp, s›r,
ruh, ak›l gibi letaif ve nefis ve heva ve kuvve-i fleheviye
ve kuvve-i gadabiye gibi fleylerdir. Her bir insanda her bir
lâtifenin ayr› ayr› vazife-i ubudiyetleri var; ayr› ayr› lezzet-
leri, elemleri var. Nefis ve heva, kuvve-i fleheviye ve ga-
dabiye, bir kap›c› ve it hükmündedirler.

‹flte o yüksek letaifi, nefis ve hevaya musahhar etmek
ve vazife-i asliyelerini unutturmak, elbette sukuttur, te-
rakki de¤ildir. Sair cihetleri sen tabir edebilirsin.

ÜÇÜNCÜ NÜKTE

‹nsan, fiil ve amel cihetinde ve sa’y-i maddî itibar›yla
zay›f bir hayvand›r, âciz bir mahlûktur. Onun, o cihette-
ki daire-i tasarrufat› ve malikiyeti o kadar dard›r ki, elini
uzatsa, ona yetiflebilir. Hatta, insan›n eline dizginini ve-
ren hayvanat-› ehliye, insan›n zaaf ve acz ve tembelli¤in-
den birer hisse alm›fllard›r ki, yabanî emsallerine k›yas
edildikleri vakit, azîm fark görünür (ehlî keçi ve öküz, ya-
banî keçi ve öküz gibi).

âciz: zay›f, güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amel: fiil, ifl, emek.
azîm: büyük.
cihet: yön.
daire-i tasarrufat: tasarruflar da-
iresi, sevk ve idare etme dairesi.
dizgin: idare, yönetim.
ehlî: evcil.
elem: dert, üzüntü, ac›.
emsal: benzer.
fiil: davran›fl, hareket.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanlara ait olan sosyal hayat.
hayvanat-› ehliye: evcil hayvan-
lar.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük.
hisse: pay.
hüküm: bir fley hakk›nda verilen
karar.
itibar›yla: bak›m›ndan.
kemal-i taaccüp: tam hayrette

kalmak.
kuvve-i gadabiye: hiddet, öf-
ke duygusu.
kuvve-i fleheviye ve gadabi-
ye: cinsel istek ve öfke duy-
gular›.
kuvve-i fleheviye: dünya
zevklerine istek duygusu; cin-
sel istek.
k›yas: karfl›laflt›rma.
letaif: lâtifeler, duygular.
lezzet: hofla giden fleyler, tat
olma.
mahlûk: yarat›k.

malikiyet: sahib olma.
medine-i medeniyet-i insa-
niye: insanl›¤›n medeniyet
flehri.
musahhar: emir alt›na giren.
nefis: insandaki bedenî canl›-
l›k; yeme, içme, flehvet gibi
biyolojik ihtiyaçlara duyulan
tabiî istek insan›n kötülü¤ü
isteyen yönü.
nükte: ince söz ve mana.
sair: di¤er.
sa’y-i maddî: maddî çal›flma.
sukut: düflme, alçalma.

suret: resim.
s›r: kalbe konulan bir lâtife,
duygu.
tabir: yorum.
terakki: ilerleme, geliflme.
vakit: zaman.
vak›a-i hayaliye: hayalî hâdi-
se.
vazife-i asliye: as›l vazife.
vazife-i ubudiyet: kulluk va-
zifesi.
yabanî: yabana ait, evcil ol-
mayan.
zaaf: zay›fl›k, güçsüzlük.
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Fakat o insan, infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde,
flu dünya han›nda aziz bir yolcudur. Ve öyle bir Kerîm’e
misafir olmufl ki, nihayetsiz rahmet hazinelerini ona aç-
m›fl ve hadsiz bedî masnuat›n› ve hizmetkârlar›n› ona
musahhar etmifl. Ve o misafirin tenezzühüne ve temafla-
s›na ve istifadesine öyle büyük bir daire aç›p müheyya et-
mifltir ki, o dairenin n›sf-› kutru, yani merkezden muhit
hatt›na kadar gözün kesti¤i miktar, belki hayalin gitti¤i
yere kadar genifltir ve uzundur. 

‹flte, e¤er insan enaniyetine istinat edip hayat-› dünye-
viyeyi gaye-i hayal ederek, derd-i maiflet içinde muvak-
kat baz› lezzetler için çal›flsa, gayet dar bir daire içinde
bo¤ulur, gider. Ona verilen bütün cihazat ve alât ve leta-
if, ondan flikâyet ederek, haflirde onun aleyhinde flaha-
det edeceklerdir ve davac› olacaklard›r. E¤er kendini mi-
safir bilse, misafir oldu¤u Zat-› Kerîm’in izni dairesinde
sermaye-i ömrünü sarf etse, öyle genifl bir daire içinde
uzun bir hayat-› ebediye için güzel çal›fl›r ve teneffüs edip
istirahat eder; sonra âlây›illiyyine kadar gidebilir. Hem
de, bu insana verilen bütün cihazat ve alât, ondan mem-
nun olarak ahirette lehinde flahadet ederler.

Evet, insana verilen bütün cihazat-› acibe, bu ehemmi-
yetsiz hayat-› dünyeviye için de¤il, belki pek ehemmiyet-
li bir hayat-› bâkiye için verilmifller. Çünkü, insan› hayva-
na nispet etsek, görüyoruz ki, insan, cihazat ve alât
itibar›yla çok zengindir, yüz derece hayvandan daha zi-
yadedir. Hayat-› dünyeviye lezzetinde ve hayvanî yaflay›-
fl›nda, yüz derece afla¤› düfler. Çünkü, her gördü¤ü 
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infial: her hangi bir fiile ya da et-
kiye maruz kalkma.
istifade: faydalanma.
istinat: dayanma.
istirahat: dinlenme.
Kerîm: “ikram ve ihsan› bol olan”
anlam›nda Allah’›n bir ismi.
leh: onun faydas›na, ondan yana.
letaif: ince duygular.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
muhit: çevre.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
muvakkat: geçici.
müheyya: haz›r.
nihayetsiz: sonsuz.
nispet: k›yaslama, karfl›laflt›rma.
n›sf-› kutr: yar›çap.
rahmet: maddî ve manevî nimet-
ler.
sarf: harcama.
sermaye-i ömür: ömür sermaye-
si.
sual: isteme.
flahadet: flahitlik.
temafla: bakma, bak›p seyretme.
teneffüs: nefes alma.
tenezzüh: gezinti, e¤lenmek
amac›yla yap›lan gezinti.
Zat-› Kerîm: Cömert zat, kerem
sahibi Allah.
ziyade: çok, fazla.

ahiret: öbür dünya, k›yamet-
ten sonra kurulacak olan
âlem.
alât: aletler.
âlây›illiyyin: yücelerin yüce-
si.
aleyh: onun zarar›na, ona
karfl›.
aziz: muhterem, sayg›n.
bedî: eflsiz güzel.
cihazat: cihazlar; kendilerine
ihtiyaç duyulan maddî mane-
vî organlar.
cihazat-› acibe: flafl›rt›c› ci-

hazlar, organlar.
cihet: yön.
derd-i maiflet: geçim s›k›nt›s›.
dua: Allah’a yalvarma, iste-
me.
ehemmiyetli: k›ymetli, de-
¤erli.
ehemmiyetsiz: k›ymetsiz,
de¤ersiz.
enaniyet: benlik, gurur, ken-
dine güvenme.
gaye-i hayal: hayal edilen
gaye, ideal.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

han: yolcular›n misafir oldu¤u
bina.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n diriltilip, bir ye-
re toplanmalar›.
hayat-› bâkiye: sonsuz ha-
yat, ahiret hayat›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
hayat›.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat.
hayvanî: biyolojik, bedeni ih-
tiyaçlar bak›m›ndan.
hizmetkâr: hizmetçi.



lezzetinde binler elem izi vard›r. Geçmifl zaman›n elem-
leri ve gelecek zaman›n korkular› ve her bir lezzetin da-
hi elem-i zevali, onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir
iz b›rak›yor. Fakat hayvan öyle de¤il; elemsiz bir lezzet
al›r, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmifl zaman›n elemleri
onu incitir, ne gelecek zaman›n korkular› onu ürkütür;
rahatla yaflar, yatar, Hâl›k’›na flükreder.

Demek, ahsen-i takvim suretinde yarat›lan insan, ha-
yat-› dünyeviyeye hasr-› fikir etse, yüz derece, sermaye-
ce hayvandan yüksek oldu¤u hâlde, yüz derece, serçe
kuflu gibi bir hayvandan afla¤› düfler. Baflka bir yerde bir
temsil ile bu hakikati beyan etmifltim. Münasebet geldi,
yine o temsili tekrar ediyorum. fiöyle ki:

Bir adam, bir hizmetkâr›na on alt›n verip “Mahsus bir
kumafltan bir kat elbise yapt›r” emreder. ‹kincisine bin al-
t›n verir, bir pusula içinde baz› fleyler yaz›l› o hizmetkâ-
r›n cebine koyar, bir pazara gönderir.

Evvelki hizmetkâr, on alt›n ile, âlâ kumafltan mükem-
mel bir elbise al›r. ‹kinci hizmetkâr, divanelik edip evvel-
ki hizmetkâra bak›p, cebine konulan hesap pusulas›n›
okumayarak, bir dükkânc›ya bin alt›n vererek, bir kat el-
bise istedi. ‹nsafs›z dükkânc› da kumafl›n en çürü¤ünden
bir kat elbise verdi. O bedbaht hizmetkâr, seyyidinin hu-
zuruna geldi. Ve fliddetli bir tedip gördü ve dehfletli bir
azap çekti.

ahsen-i takvim: insan›n en
mükemmel ve en güzel bi-
çimde yarat›lmas›.
âlâ: kaliteli, de¤erli.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
bedbaht: zavall›, talihsiz.
beyan: anlatma, izah etme.
dehflet: büyük korku hâli.
divane: deli, mant›ks›zca
davranan.
elem: ac›, üzüntü.
elem-i zeval: sona erme ele-

mi ve ac›s›.
elemsiz: ac›s›z, üzüntüsüz.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hasr-› fikir: bir fleye bütün
fikrini verme.
hayat-› dünyeviye: dünya
hayat›.
hesap pusulas›: ne alaca¤›n›
gösteren yaz›.
hizmetkâr: hizmet eden.
kat: tak›m.

keder: tasa, kayg›.
lezzet: zevk, haz keyif.
mahsus: kaliteli, de¤erli.
münasebet: ilgi, alâka; yeri
gelme.
pusula: bir iflin nas›l yap›laca-
¤›n› gösteren k›sa not, mek-
tup.
sermaye: ana para.
seyyid: efendi.
suret: biçim, görünüfl.
flükür: hamd, teflekkür.
temsil: misal, örnek.
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‹flte, edna bir fluuru olan anlar ki, ikinci hizmetkâra ve-
rilen bin alt›n, bir kat elbise almak için de¤ildir; belki,
mühim bir ticaret içindir.

Aynen onun gibi, insandaki cihazat-› maneviye ve le-
taif-i insaniye ki, her birisi hayvana nispeten yüz derece
inbisat etmifl. Meselâ, güzelli¤in bütün meratibini fark
eden insan gözü ve taamlar›n bütün çeflit çeflit ezvak-›
mahsusalar›n› temyiz eden insan›n zaika-i lisaniyesi ve
hakaik›n bütün inceliklerine nüfuz eden insan›n akl› ve
kemalât›n bütün enva›na müfltak insan›n kalbi gibi, sair
cihazlar›, aletleri nerede? Hayvan›n pek basit, yaln›z bir
iki mertebe inkiflaf etmifl aletleri nerede? Yaln›z flu kadar
fark var ki, hayvan, kendine has bir amelde—münhas›-
ran o hayvanda bir cihaz-› mahsus-ziyade inkiflaf eder.
Fakat o inkiflaf, hususîdir.

‹nsan›n cihazat cihetiyle zenginli¤i flu s›rdand›r ki: Ak›l
ve fikir sebebiyle, insan›n hasseleri, duygular› fazla inki-
flaf ve inbisat peyda etmifltir. Ve ihtiyacat›n kesreti sebe-
biyle, çok çeflit çeflit hissiyat peyda olmufltur. Ve hassasi-
yeti çok tenevvü etmifl; ve f›trat›n camiiyeti sebebiyle,
pek çok makas›da müteveccih arzulara medar olmufl; ve
pek çok vazife-i f›triyesi bulundu¤u sebebiyle, alât ve ci-
hazat› ziyade inbisat peyda etmifltir. Ve ibadat›n bütün
enva›na müstait bir f›tratta yarat›ld›¤› için, bütün kema-
lât›n tohumlar›na cami bir istidat verilmifltir.

‹flte flu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kes-
ret, elbette ehemmiyetsiz, muvakkat flu hayat-› dünyevi-
yenin tahsili için verilmemifltir. Belki, flöyle bir insan›n 
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kesret: çokluk.
letaif-i insaniye: insan›n manevî
duygular›.
medar: sebep.
meratip: mertebeler, dereceler.
mertebe: derece.
muvakkat: geçici.
mühim: önemli.
münhas›ran: sadece.
müstait: kabiliyetli kimse.
müfltak: arzulu.
müteveccih: yönelen.
nispeten: oranla, k›yasla.
nüfuz: içine girebilme; anlayabil-
me.
peyda: hâz›r hale gelmek.
sair: di¤er, baflka.
sermaye: ana para.
s›r: sebep, hakikat.
fluur: bilinç.
taam: yemek.
tahsil: elde etme.
temyiz: inceleyip seçme, ay›rt et-
me.
tenevvü: çeflitlenme.
ticaret: al›fl, verifl.
vazife-i f›triye: yarat›l›fla ait vazi-
fe.
zaika-i lisaniye: dilin tad alma
hissi.
ziyade: çok, fazla.

alât: aletler.
arzu: istek.
cami: toplayan, içine alan.
camiiyet: farkl› bir çok özelli-
¤i içinde bulundurma.
cihaz: aza, organ.
cihazat: cihazlar, maddî ve
manevî organlar, duygular.
cihazat-› maneviye: manevî
organlar; hisler ve duygular.
cihaz-› mahsus: tek bir kabi-
liyet, yetenek.
cihet: yön.

edna: en afla¤›, en küçük.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
enva: çeflitler.
ezvak-› mahsusa: özel zevk-
ler.
f›trat: yarat›l›fl, maddî ve ma-
nevî yap›.
hakaik: gerçekler.
has: kendine ait
hassasiyet: hassasl›k.
hasse: duyu, duygu.
hayat-› dünyeviye: dünya
hayat›.

hissiyat: hisler, duygular.
hizmetkâr: hizmetçi.
hususî: flahsî, özel.
ibadat: ibadetler.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
inbisat peyda etmek: gelifl-
me göstermek.
inbisat: yay›lma, geniflleme,
aç›l›p geliflme.
inkiflaf: aç›lma, geliflme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kemalât: mükemmellikler,
olgunluklar.



vazife-i asliyesi, nihayetsiz makas›da müteveccih vezaifi-
ni görüp, acz ve fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilân
etmek ve küllî nazar›yla mevcudat›n tesbihat›n› müflahe-
de ederek, flahadet etmek ve nimetler içinde imdadat-›
Rahmaniyeyi görüp flükretmek ve masnuatta kudret-i
Rabbaniyenin mu’cizat›n› temafla ederek nazar-› ibretle
tefekkür etmektir.

Ey dünyaperest ve hayat-› dünyeviyeye âfl›k ve s›rr-›
ahsen-i takvimden gafil insan! fiu hayat-› dünyeviyenin
hakikatini, bir vak›a-i hayaliyede, Eski Said görmüfl. Onu
Yeni Said’e döndürmüfl olan flu vak›a-i temsiliyeyi dinle.

Gördüm ki, ben bir yolcuyum, uzun bir yola gidiyo-
rum, yani gönderiliyorum. Seyyidim olan zat, bana tah-
sis etti¤i altm›fl alt›ndan tedricen birer miktar para veri-
yordu. Ben de sarf edip pek e¤lenceli bir hana geldim.
O handa, bir gece içinde on alt›n› kumara mumara, e¤-
lencelere ve flöhretperestlik yoluna sarf ettim. Sabahle-
yin elimde hiçbir para kalmad›; bir ticaret edemedim, gi-
dece¤im yer için bir mal alamad›m. Yaln›z, o paradan
bana kalan elemler, günahlar ve e¤lencelerden gelen ya-
ralar, bereler, kederler benim elimde kalm›flt›.

Birden, ben o hazin hâlette iken, orada bir adam pey-
da oldu. Bana dedi:

“Bütün bütün sermayeni zayi ettin; tokada da müsta-
hak oldun. Gidece¤in yere de, müflis olarak, elin bofl gi-
deceksin. Fakat, akl›n varsa, tevbe kap›s› aç›kt›r, bundan
sonra sana verilecek bâkî kalan on befl alt›ndan, her 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
bâkî: geride kalan.
dünyaperest: dünyaya afl›r› düfl-
kün.
elem: ac›, keder, s›k›nt›.
fakr: fakirlik.
gafil: duyars›z, umursamaz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâlet: hâl, durum.
han: yolcular›n misafir oldu¤u bi-
na.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hazin: ac›nacak hâlde bulunan.
imdadat-› Rahmaniye: sonsuz
rahmet sahibi Allah’›n yard›mlar›.
keder: gam, üzüntü.
kudret-i Rabbaniye: her fleyi ter-
biye eden Allah’›n sonsuz kudret
ve kuvveti.
kusur: suç, kabahat.
küllî: umumî, kapsaml›.
makas›d: maksatlar.
masnuat: sanat eseri varl›klar.
mevcudat: varl›klar.
mu’cizat: mu’cizeler.
müflis: iflâs etmifl.
müstahak: hak eden.
müflahede: gözle görme, seyre-
derek anlama.
müteveccih: yönelen.
nazar-› ibret: ibretle bakma.
nihayetsiz: sonsuz.
peyda: görünme.
sarf: harcama.
sermaye: mal varl›¤›.
seyyid: efendi.
suret: flekil.
s›rr-› ahsen-i takvim: insan›n en
mükemmel ve en güzel flekilde
yarat›lm›fl olman›n s›rr›.
flahadet: flahitlik.
flöhretperestlik: flöhret tutkunlu-
¤u.
flükür: teflekkür.

tahsis: ay›rma.
tedriç: azar azar
tefekkür: bir mesele hakk›n-
da zihni faaliyet gösterme,
düflünme.
temafla: ibretle ve dikkatle
bakma.

tesbihat: tesbihler, Allah’› ek-
sik s›fatlardan tenzih etmeler.
tevbe: af dilime.
ubudiyet: kulluk,
vak›a-i hayaliye: hayalî hâdi-
se.
vak›a-i temsiliye: örnek ola-

rak verilen hayali olay.

vazife-i asliye: as›l vazife.

vezaif: vazifeler.

zat: kifli.

zayi: elden ç›km›fl, kaybol-
mufl.
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eline geçtikçe, yar›s›n› ihtiyaten muhafaza et; yani, gide-
ce¤in yerde sana lâz›m olacak baz› fleyleri al.”

Bakt›m, nefsim raz› olmuyor. “Üçte birisini” dedi; ona
da nefsim itaat etmedi. Sonra “Dörtte birisini” dedi.
Bakt›m; nefsim müptelâ oldu¤u âdetini terk edemiyor. O
adam hiddetle yüzünü çevirdi, gitti.

Birden, o hâl de¤iflti. Bakt›m ki, ben tünel içinde su-
kut eder gibi bir sür’atle giden bir flimendifer içindeyim.
Telâfl ettim. Fakat ne çare ki hiçbir tarafa kaç›lmaz. Ga-
raipten olarak o flimendiferin iki taraf›nda pek cazibedar
çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Ben de ak›ls›z ace-
miler gibi onlara bak›p elimi uzatt›m, o çiçekleri kopar-
mak, o meyveleri almak için çal›flt›m. Fakat o çiçekler ve
meyveler, dikenli mikenli; mülâkat›nda elime bat›yor, ka-
nat›yor, flimendiferin gitmesiyle müfarakat›ndan elimi
parçal›yorlar, bana pek pahal› düflüyorlard›.

Birden, flimendiferdeki bir hademe, dedi: “Befl kurufl
ver; sana o çiçek ve meyvelerden istedi¤in kadar verece-
¤im. Befl kurufl yerine, elin parçalanmas›yla, yüz kurufl
zarar ediyorsun. Hem de, ceza var; izinsiz koparamaz-
s›n.”

Birden, s›k›nt›dan ne vakit tünel bitecek diye bafl›m› ç›-
kar›p ileriye bakt›m, gördüm ki, tünel kap›s› yerine çok
delikler görünüyor. O uzun flimendiferden, o deliklere
adamlar at›l›yorlar. Bana mukabil bir delik gördüm; iki
taraf›nda iki mezar tafl› dikilmifl. Merak ile dikkat ettim,
o mezar tafl›nda, büyük harflerle “Said” ismi yaz›lm›fl 
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cazibedar: çekici.
garaip: tuhaf, flafl›lacak fley.
hademe: hizmetçi.
hâl: durum.
hiddet: öfke.
ihtiyat: ilerisini düflünerek
davranma.

itaat: uyma, dinleme.
leziz: lezzetli.
muhafaza: saklama.
müfarakat: ayr›lma, ayr›l›k.
mülâkat: kavuflma, birleflme.
müptelâ: düflkün, ba¤›ml›.
nefis: kifli kendisi, arzu ve is-

te¤i.

sukut: düflme, alçalma.

sür’at: h›z.

flimendifer: tren.

vakit: zaman.



gördüm. Teessüf ve hayretimden, “Eyvah!” dedim. Bir-
den, o han kap›s›nda bana nasihat eden zat›n sesini iflit-
tim. Dedi:

“Akl›n bafl›na geldi mi?” 

Dedim: “Evet geldi. Fakat kuvvet kalmad›, çare yok.”

Dedi: “Tevbe et, tevekkül et.” 

Dedim: “Ettim.”

Ay›ld›m. Eski Said kaybolmufl; Yeni Said olarak kendi-
mi gördüm.

‹flte, o vak›a-i hayaliyeyi, Allah hay›r etsin, bir iki k›s-
m›n› ben tabir edece¤im; sair cihetleri sen kendin tabir
et.

O yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-› maderden,
gençlikten, ihtiyarl›ktan, kabirden, berzahtan, haflirden,
köprüden geçen ebedülâbâd taraf›na bir yolculuktur.

O altm›fl alt›n ise, altm›fl sene ömürdür ki, bu vak›ay›
gördü¤üm vakit, kendimi k›rk befl yafl›nda tahmin edi-
yordum. Senedim yok, fakat bâkî kalan on beflinden ya-
r›s›n› ahirete sarf etmek için, Kur’ân-› Hakîm’in halis bir
tilmizi beni irflat etti.

O han ise, benim için ‹stanbul imifl.

O flimendifer ise, zamand›r. Her bir y›l bir vagondur.

O tünel ise, hayat-› dünyeviyedir.

O dikenli çiçekler ve meyveler ise, lezaiz-i nâmeflru-
ad›r ve lehviyat-› muharremedir ki, mülâkat esnas›nda, 

ahiret: öbür dünya.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
bâkî: geride kalan.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.

cihet: yön.
ebedülâbâd: sonsuzluk; Cen-
net.
esnas›nda: an›nda, s›ras›nda.
halis: her amelini, yaln›z Allah
r›zas› için iflleyen.
han: yolcular›n misafir oldu¤u
bina.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n diriltilip toplan-
d›klar› yer.
hayat-› dünyeviye: dünya
hayat›.
irflat: do¤ru yolu gösterme.

Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
lehviyat-› muharreme: ha-
ram k›l›nm›fl olan e¤lenceler.
lezaiz-i nameflrua: helâl ol-
mayan lezzetler.
mukabil: karfl›, karfl›l›k.
mülâkat: görüflme, kavuflma,
birleflme.
nasihat: ö¤üt.
rahm-› mader: ana rahmi.
sair: di¤er.
sarf: harcama.

senet: dayan›lacak güvenile-
cek fley.
flimendifer: tren.
tabir: yorum.
teessüf: üzülme, üzüntü.
tevbe: af dileme.
tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
vakit: zaman.
vak›a: mevcut olay.
vak›a-i hayaliye: hayalî olay.
zat: kifli.
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tasavvur-i zevaldeki elem kalbi kanat›yor; müfarakat›nda
parçal›yor, cezay› dahi çektiriyor.

fiimendifer hademesi demiflti: “Befl kurufl ver. Onlar-
dan istedi¤in kadar verece¤im.” Onun tabiri fludur ki:

‹nsan›n helâl sa’yiyle meflru dairede gördü¤ü zevkler,
lezzetler keyfine kâfidir, harama girmeye ihtiyaç b›rak-
maz. Sair k›s›mlar› sen tabir edebilirsin.

DÖRDÜNCÜ NÜKTE

‹nsan, flu kâinat içinde pek nazik ve nazenin bir çocu-
¤a benzer. Zaaf›nda büyük bir kuvvet ve aczinde büyük
bir kudret vard›r. Çünkü, o zaaf›n kuvvetiyle ve aczin
kudretiyledir ki, flu mevcudat, ona musahhar olmufl.
E¤er insan zaaf›n› anlay›p, kàlen, hâlen, tavren dua etse
ve aczini bilip istimdat eylese, o teshirin flükrünü eda ile
beraber, matlûbuna öyle muvaffak olur ve maksatlar›
ona öyle musahhar olur ki, iktidar-› zatîsiyle onun aflr-›
miflar›na muvaffak olamaz. Yaln›z, baz› vakit, lisan-› hâl
duas›yla hâs›l olan bir matlûbunu, yanl›fl olarak kendi ik-
tidar›na hamleder.

Meselâ, tavu¤un yavrusunun zaaf›ndaki kuvvet, tavu-
¤u aslana sald›rt›r. Yeni dünyaya gelen aslan›n yavrusu,
o canavar ve aç aslan› kendine musahhar edip, onu aç
b›rak›p kendi tok oluyor. ‹flte, cây-› dikkat, zaaftaki bir
kuvvet ve flayan-› temafla bir cilve-i rahmet!..

Nas›l ki, nazdar bir çocuk, a¤lamas›yla, ya istemesiy-
le, ya hazin hâliyle, matlûplar›na öyle muvaffak olur ve 
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tabir: yorum, yorumlama.
tasavvur-i zeval: her hangi bir
fleyin yok olaca¤›n› düflünme.
tavren: tav›rla, davran›flla.
teshir: boyun e¤dirme.
vakit: zaman.
zaaf: zay›fl›k.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
aflr-› miflar: yüzde bir.
cây-› dikkat: dikkate edile-
cek nokta.
cilve-i rahmet: rahmet gö-
rüntüsü.
dua: Allah’a yalvarma, iste-
me.
eda: ödeme.
elem: ac› üzüntü.
hademe: hizmetçi.
hâlen: hâl ile, hareketle, dav-
ran›flla.
haml: yükleme; isnat etme.

haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifller.
hazin: hüzünlü, üzüntülü.
iktidar-› zatî: kendi zat›n›n
kuvveti.
istimdat: yard›m isteme.
kâfi: yeterli.
kâinat: bütün âlemler.
kàlen: sözle, söyleyerek.
kudret: güç, kuvvet.
lisan-› hâl: hâl dili.
maksat: gaye, istek.
matlûp: istek, istekler, arzu.
meflru: dinin müsaade etti¤i.

mevcudat: varl›klar.
musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren.
muvaffak: baflar›l›, ulafl›r.
müfarakat: ayr›lma.
nazdar: nazl›.
nazenin: nazl›.
nazik: narin, ince.
nükte: ince söz ve mana.
sair: di¤er.
sa’y: çal›flma.
flayan-› temafla: seyretmeye
de¤er.
flimendifer: tren.



öyle kaviler ona musahhar olurlar ki, o matlûplardan
binden birisine, bin defa kuvvetçi¤iyle yetiflemez. Demek
zaaf ve acz, onun hakk›nda flefkat ve himayeti tahrik et-
tikleri için, küçücük parma¤›yla kahramanlar› kendine
musahhar eder. fiimdi, böyle bir çocuk, o flefkati inkâr
etmek ve o himayeti ittiham etmek suretiyle, ahmakane
bir gururla, “Ben kuvvetimle bunlar› teshir ediyorum”
dese, elbette bir tokat yiyecektir.

‹flte, insan dahi, Hâl›k’›n›n rahmetini inkâr ve hikme-
tini ittiham edecek bir tarzda küfran-› nimet suretinde,

Karun gibi 
1 mºr∏pY '¤nY o¬oà«/JhoG BÉnªsfpG , yani “Ben kendi ilmimle,

kendi iktidar›mla kazand›m” dese, elbette sille-i azaba
kendini müstahak eder.

Demek flu meflhut saltanat-› insaniyet ve terakkiyat-›
befleriye ve kemalât-› medeniyet, celp ile de¤il, galebe ile
de¤il, cidal ile de¤il; belki ona, onun zaaf› için teshir edil-
mifl, onun aczi için ona muavenet edilmifl, onun fakr›
için ona ihsan edilmifl, onun cehli için ona ilham edilmifl,
onun ihtiyac› için ona ikram edilmifl. Ve o saltanat›n se-
bebi, kuvvet ve iktidar-› ilmî de¤il, belki flefkat ve re’fet-i
Rabbaniye ve rahmet ve hikmet-i ‹lâhiyedir ki, eflyay›
ona teshir etmifltir.

Evet, bir gözsüz akrep ve ayaks›z bir y›lan gibi haflera-
ta ma¤lûp olan insana bir küçük kurttan ipe¤i giydiren
ve zehirli bir böcekten bal› yediren, onun iktidar› de¤il, 

acz: âcizlik, güçsüzlük.
ahmakane: ak›ls›zca.
cehil: cahillik.
celp: çekme.
cidal: kavga, savafl.
fakr: fakirlik.
galebe: galip gelme.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c›; Allah.
haflerat: böcekler.
hikmet: ‹lâhî gaye.
himayet: koruma.
ihsan : verme, ba¤›fllama.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
iktidar-› ilmi: ilmî güç ve kudret.
ilham: Allah taraf›ndan insan›n
kalbine veya zihnine indirilen
mana.
inkâr: reddetme, kabul etmeme.
ittiham: suçlama.
Karun: Hz Mûsa döneminde ya-
flam›fl mevki h›rs›, cimrili¤i ve k›s-
kançl›¤› ile tan›nm›fl ilim sahibi
çok zengin bir Yahudi.

kavi: kuvvetli.
kemalât-› medeniyet: me-
deniyetin mükemmellik ve
güzellikleri.
küfran-› nimet: nimetleri Ce-
nab-› Hakk›n ihsan etti¤ini in-
kâr etme, nankörlük.
matlûp: istekler.
meflhut: görünen.
muavenet: yard›m.
musahhar: boyun e¤en.

müstahak: hak eden.
Rahmet ve hikmeti ‹lâhiye:
Allah’›n hikmeti ve rahmeti.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme.
saltanat: hâkimiyet.
saltanat-› insaniyet: insanl›-
¤›n saltanat›.
sille-i azap: azap tokad›.
suret: tarz.
flefkat ve re’fet-i Rabbaniye:

Cenab-› Allah’›n merhameti
ve esirgemesi.
flefkat: karfl›l›ks›z merhamet.
tahrik: harekete geçirme.
tarz: üslûp.
terakkiyat-› befleriye: insan-
l›¤›n kaydetti¤i geliflmeler,
ilerlemeler.
teshir: boyun e¤dirme, itaat
ettirme.
zaaf: zay›fl›k, güçsüzlük.

1. Kasas Suresi: 78.
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belki onun zaaf›n›n semeresi olan teshir-i Rabbanî ve ik-
ram-› Rahmanîdir.

Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniye-
ti b›rak. Ulûhiyetin dergâh›nda acz ve zaaf›n› istimdat li-
san›yla, fakr ve hacat›n› tazarru ve dua lisan›yla ilân et ve

abd oldu¤unu göster. Ve 
1 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *G Énæ`oÑ°rùnM de,

yüksel.

Hem deme ki: “Ben hiçim; ne ehemmiyetim var ki,
bu kâinat, bir Hakîm-i Mutlak taraf›ndan kastî olarak ba-
na teshir edilsin, benden bir flükr-ü küllî istenilsin?” Çün-
kü sen, çendan nefsin ve suretin itibar›yla hiç hükmün-
desin, fakat vazife ve mertebe noktas›nda, sen flu hafl-
metli kâinat›n dikkatli bir seyircisi, flu hikmetli mevcuda-
t›n belâgatli bir lisan-› nat›k› ve flu kitab-› âlemin anlay›fl-
l› bir mütalâac›s› ve flu tesbih eden mahlûkat›n hayretli
bir naz›r› ve flu ibadet eden masnuat›n hürmetli bir usta-
bafl›s› hükmündesin.

Evet, ey insan! Sen, nebatî cismaniyetin cihetiyle ve
hayvanî nefsin itibar›yla, sa¤ir bir cüz, hakir bir cüz’î, fa-
kir bir mahlûk, zay›f bir hayvans›n ki, bütün dehfletli
mevcudat-› seyyalenin dalgalar› içinde çalkan›p gidiyor-
sun. Fakat, muhabbet-i ‹lâhiyenin ziyas›n› tazammun
eden iman›n nuruyla münevver olan ‹slâmiyetin terbiye-
siyle tekemmül edip, insaniyet cihetinde, abdiyetin için-
de bir sultans›n ve cüz’iyetin içinde bir küllîsin, küçüklü-
¤ün içinde bir âlemsin. Ve hakaretin içinde, öyle maka-
m›n büyük ve daire-i nezaretin genifl bir naz›rs›n ki, 
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nin hayvanî yönü.
hikmetli: hikmetli bir flekilde ya-
rat›lan.
hüküm: k›ymet, de¤er.
hürmetli: flerefli.
ibadet: kullukta bulunma.
ikram-› Rahmanî: sonsuz flefkat
ve merhamet sahibi  Allah’›n ik-
ram ve ihsan›.
ilân: duyurma.
iman: Allah’a inanma.
insaniyet: insanl›k.
‹slâmiyet: ‹slâm dini.
istimdat: yard›m isteme.
itibar: de¤eri.
kâinat: evren, yarat›lm›fl her fley.
kastî: bilerek ve isteyerek.
kitab-› âlem: âlem kitab›, kâinat.
küllî: büyük.
lisan: dil.
lisan-› nat›k: konuflan dil.
mahlûk: yarat›k.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
makam: manevî mevki.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mertebe: rütbe, makam.
mevcudat: varl›klar.
mevcudat-› seyyale: ak›p giden
varl›klar.
muhabbet-i ‹lâhiye: Allah sevgi-
si.
münevver: nurlanm›fl.
mütalâac›: okuyucu, tetkik edici.
naz›r: bakan, gözeten.
nebatî cismaniyet: insan bedeni-
nin bitkisel yönü.
nefis: insan›n kendi, flahs›.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
sa¤ir: küçük, ufak.
semere: meyve; netice.
sultan: padiflah, hükümdar.
suret: beden, vücut.
flükr-ü küllî: Allah’›n vermifl oldu-
¤u bütün nimetlere karfl› edilen
flükürlerin bütünü.
tazammun: içinde bulundurma.
tazarru: yalvarma.
tekemmül: olgunlaflma, mükem-
melleflme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
teshir: boyun e¤dirme.
teshir-i Rabbaniye: her fleyin
Rabbi olan Allah’›n her fleye bo-
yun e¤dirmesi.
ulûhiyetin dergâh›: Allah’›n hu-
zuru.
vazife: görev
vekil: dayan›lan, güvenilen Allah.
zaaf: zay›fl›k, güçsüz.
ziya: nur.

abd: kul.
abdiyet: kulluk.
acz: âcizlik, güçsüzlük.
âlem: dünya, cihan.
belâgat: iyi, güzel, pürüzsüz
söz söyleme.
cihet: yön.
cüz: parça.
cüz’î: parçaya ait olan, pek
az.
cüz’iyet: küçüklük.

çendan: gerçi.
daire-i nezaret: bak›fl ve
kumanda sahas›.
dehfletli: korkutucu, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, iste-
me, niyaz.
ehemmiyet: önem.
enaniyet: benlik, ego, gurur,
kendine güvenme.
fakir: zavall›, muhtaç.
fakr: fakirlik.

gurur: büyüklenme.
hacat: ihtiyaçlar.
Hakîm-i Mutlak: sonsuz hik-
met sahibi ve her fleyi her
hangi bir kayda ve flarta ba¤-
l› olmaks›z›n gayeli ve faydal›
yaratan Allah.
hakir: de¤ersiz, k›ymetsiz.
haflmetli: ihtiflaml›, manal›,
gayeli.
hayvanî nefis: insan bedeni-

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)



diyebilirsin, “Benim Rabb-i Rahîm’im, dünyay› bana bir
hane yapt›; ay ve günefli o haneme bir lâmba ve bahar›
bir deste gül ve yaz› bir sofra-i nimet ve hayvan› bana
hizmetkâr yapt›; ve nebatat›, o hanemin ziynetli levaz›-
mat› yapm›flt›r.”

Netice-i kelâm: Sen, e¤er nefis ve fleytan› dinlersen,
esfel-i safilîne düflersin. E¤er Hak ve Kur’ân’› dinlersen,
âlây›illiyyine ç›kar, kâinat›n bir güzel takvimi olursun.

BEfi‹NC‹ NÜKTE

‹nsan, flu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönde-
rilmifl, çok ehemmiyetli istidat ona verilmifl; ve o istida-
data göre, ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmifl. Ve insan›
o gayeye ve o vazifelere çal›flt›rmak için, fliddetli teflvik-
ler ve dehfletli tehditler edilmifl. Baflka yerde izah etti¤i-
miz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasat›n› flurada ic-
mal edece¤iz; tâ ki, ahsen-i takvim s›rr› anlafl›ls›n.

‹flte insan, flu kâinata geldikten sonra, iki cihet ile ubu-
diyeti var. Bir ciheti, gaibâne bir surette bir ubudiyeti, bir
tefekkürü var; di¤eri, hâz›râne muhataba suretinde bir
ubudiyeti, bir münacat› vard›r.

Birinci vecih fludur ki: Kâinatta görünen saltanat-› Ru-
bubiyeti, itaatkârâne tasdik edip, kemalât›na ve mehasi-
nine hayretkârâne nezaretidir.

Sonra, esma-i kudsiye-i ‹lâhiyenin nukufllar›ndan iba-
ret olan bedî sanatlar›, birbirinin nazar-› ibretlerine gös-
terip, dellâll›k ve ilânc›l›kt›r.

ahsen-i takvim: insan›n en güzel
biçimde yarat›lmas›.
âlây›illiyyin: yüceler yücesi, en
yüksek mertebe.
bedî: eflsiz güzel.
cihet: yön.
dehfletli: korkunç, korkutucu.
dellâll›k: ilân edicilik.
ehemmiyetli: çok önemli, çok
k›ymetli.
esasat: esaslar, temel noktalar.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›.
esma-i kudsiye-i ‹lâhiye: Allah’›n
mukaddes isimleri.
gaibâne: hâz›rda görünmeksizin,
yüz yüze olmadan, gizliden.
gaye: maksat, hedef.
Hak: Allah.
hane: ev.
hayretkârâne: hayret ederek.
hâz›râne: haz›rcas›na, karfl›s›nda
bulunup görürcesine.
hizmetkâr: hizmetçi.
ibaret: meydana gelen.
icmal: özetleme.
ilânc›l›k: duyuruculuk.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itaatkârâne: itaat ederek.
izah: aç›klama, anlatma.
kâinat: bütün âlemlerin, varl›k
âlemi.
kemalât: mükemmellikler.
levaz›mat: ihtiyaç maddeleri.
mehasin: güzellikler.
muhatap: hitap olunan, kendisi-
ne söz söylenilen, konuflulan
kimse.
münacat: Allah’a dua etme, yal-

varma.
nazar-i ibret: ders alacak ba-
k›fl.
nebatat: bitkiler.
nefis: insan›n kötülü¤ü iste-
yen ve sevk eden yönü.
netice-i kelâm: sözün özü.
nezaret: bakma, seyretme.
nukufl: nak›fllar, ifllemeler.
nükte: ince manal› söz.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve
merhamet sahibi olan Cenab-
› Hak.
saltanat-› rububiyet: kâinat›

terbiye ve idare edici olan Al-
lah’›n saltanat›.
sanat: eser; eserdeki ustal›k
ve hüner.
sofra-i nimet: nimet sofras›.
suret: tarz, biçim.
s›r: gizlilik
fleytan: tamamen kötü olan
ve kötülü¤e teflvik eden var-
l›k.
fliddetli: çok etkili, çok tesirli.
takvim: küçük bir örnek.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme.

tefekkür: zihni faaliyet gös-
terme, düflünme, fikir üret-
me.
tehdit: korkutarak uyarma.
teflvik: flevklendirmek, cesa-
ret vermek.
tevdi: b›rakma, emanet ver-
me.
ubudiyet: kulluk.
vazife: görev.
vazife-i insaniyet: insan ol-
man›n gerektirdi¤i görev.
vecih: yön, yan, taraf.
ziynet: süs.
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Sonra, her biri birer gizli hazine-i maneviye hükmün-
de olan esma-i Rabbaniyenin cevherlerini idrak terazisiy-
le tartmak, kalbin k›ymetflinasl›¤› ile takdirkârâne k›ymet
vermektir.

Sonra, kalem-i Kudretin mektubat› hükmünde olan
mevcudat sahifelerini arz ve sema yapraklar›n› mütalâa
edip, hayretkârâne tefekkürdür.

Sonra, flu mevcudattaki ziynetleri ve lâtif sanatlar› is-
tihsankârâne temafla etmekle, onlar›n Fât›r-› Zülce-
mal’inin marifetine muhabbet etmek ve onlar›n Sâni-i
Zülkemal’inin huzuruna ç›kmaya ve iltifat›na mazhar ol-
maya bir ifltiyakt›r.

‹kinci vecih huzur ve hitap makam›d›r ki, eserden mü-
essire geçer. Görür ki, bir Sâni-i Zülcelâl, kendi sanat›n›n
mu’cizeleri ile kendini tan›tt›rmak ve bildirmek ister. O
da iman ile, marifet ile mukabele eder.

Sonra görür ki, bir Rabb-i Rahîm, rahmetinin güzel
meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da, Ona hasr-›
muhabbetle, tahsis-i taabbütle kendini Ona sevdirir.

Sonra görüyor ki, bir Mün’im-i Kerîm, maddî ve ma-
nevî nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. O da,
ona mukabil, fiiliyle, hâliyle, kàliyle, hatta elinden gelse
bütün hasseleriyle, cihazat›yla flükür ve hamdüsena eder.

Sonra görüyor ki, bir Celîl-i Cemîl, flu mevcudat›n âyi-
nelerinde kibriya ve kemalini ve celâl ve cemalini izhar
edip, nazar-› dikkati celp ediyor. O da, ona mukabil, 

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 143 Y‹RM‹ ÜÇÜNCÜ SÖZ

mi.
kemal: mükemmellik, kusursuz-
luk.
kibriya: azamet, büyüklük, ulu-
luk.
k›ymet: de¤er.
k›ymetflinas: k›ymet bilen.
lâtif: güzel, hofl.
leziz: lezzetli.
maddî: cismanî.
makam: mevki, yer.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
marifet: bilme, tan›ma.
mazhar: kavuflma, nail olma.
mektubat: mektuplar.
mevcudat: varl›klar.
mu’cize: harika.
mukabele: karfl›l›k verme.
mukabil: karfl›l›k.
müessir: eser sahibi.
Mün’im-i Kerîm: kerem sahibi ni-
met veren, yedirip içiren, nimet-
lerin hakikî sahibi olan Cenab-›
Hak.
mütalâa: düflünerek dikkatli
okuma.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl.
nimet: faydal› fley.
perverde: besleme, büyütme.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
rahmet: merhamet ve flefkat.
sanat: ustal›k, hüner.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
Sâni-i Zülkemal: sonsuz kemal
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
sema: gökyüzü, gök.
flükür: teflekkür, memnunluk
gösterme.
tahsis-i taabbüt: sadece Allah’a
ibadet etme.
takdirkârâne: takdir ederek.
temafla: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
vecih: yön.
ziynet: süs.

arz: yeryüzü.
âyine: ayna.
celâl: nihayet derecede bü-
yüklük, azamet, ululuk.
Celîl-i Cemîl: sonsuz büyük-
lük ve güzellik sahibi olan Al-
lah.
celp: çekme.
cemal: güzellik.
cevher: k›ymetli mana.
cihazat: maddî ve manevî
azalar.
eser: Allah’›n yaratt›¤› tüm
varl›klar.

esma-i Rabbaniye: her fleyi
terbiye eden Allah’›n isimleri.
Fât›r-› Zülcemal: sonsuz gü-
zellik sahibi ve her fleyi ben-
zersiz yaratan Allah.
fiil: davran›fl, hareket.
hâl: davran›fl, durum.
hamd ü sena: flükür ve övgü.
hasr-› muhabbet: bütün sev-
giyi bir flahsa verme.
Hasse: duygu, duyu.
hayretkârâne: hayret ede-
rek.
hazine-i maneviye: mana

hazinesi.
hitap: konuflma.
huzur: hâz›r olma.
hükmünde: de¤erinde.
idrak: ak›lla anlay›fl, kavray›fl.
iltifat: teveccüh etme, de¤er
verip yönelme.
iman: Allah’a inanma.
istihsankârâne: güzel bula-
rak, be¤enerek.
ifltiyak: çok fazla isteme.
izhar: gösterme.
kàl: söz.
kalem-i kudret: kudret kale-



2$G n¿ÉnërÑ°oS 1@ oÈn rcnG *nG deyip, mahviyet içinde, hayret ve

muhabbetle secde eder.

Sonra görüyor ki, bir Ganî-i Mutlak, bir sahavet-i mut-
lak içinde, nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O
da, ona mukabil, tazim ve sena içinde kemal-i iftikar ile
sual eder ve ister.

Sonra görüyor ki, o Fât›r-› Zülcelâl, yeryüzünü bir ser-
gi hükmünde yapm›fl, bütün antika sanatlar›n› orada tefl-

hir ediyor. O da, ona mukabil 
3*G nA=Én°TÉne diyerek takdir

ile, 
4*G n∑nQÉnH diyerek tahsin ile, $G n¿ÉnërÑ°oS diyerek hayret

ile, oÈn rcnG *nG diyerek istihsan ile mukabele eder.

Sonra görüyor ki, bir Vahid-i Ehad, flu kâinat saray›n-
da taklit edilmez sikkeleriyle, Ona mahsus hatemleriyle,
Ona münhas›r turralar›yla, Ona has fermanlar›yla bütün
mevcudata damga-i vahdet koyuyor ve tevhidin ayat›n›
nakflediyor. Ve afak-› âlemin aktâr›nda Vahdaniyetin
bayra¤›n› dikiyor. Ve rububiyetini ilân ediyor. O da, ona
mukabil, tasdik ile, iman ile, tevhit ile, iz’an ile, flahadet
ile, ubudiyet ile mukabele eder.

‹flte, bu çeflit ibadat ve tefekküratla, hakikî insan olur,
ahsen-i takvimde oldu¤unu gösterir; iman›n yümnü ile,
emanete lây›k, emin bir halife-i arz olur.

afak-› âlemin aktâr›: âlemin
ufuklar›n›n her taraf›.
ahsen-i takvim: insan›n en güzel
biçimde yarat›lmas›.
antika: k›ymetli, de¤erli.
ayat: iflaretler, deliller.
damga-i vahdet: birlik mührü.
emin: güvenilir.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›, Cehennemin en afla¤› tabakas›.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
ferman: emir, buyruk.
Ganî-i Mutlak: sonsuz zenginlik
sahibi olan Allah.
hakikî: gerçek.
halife-i arz: yeryüzünde bütün
varl›klar üzerinde tasarruf eden
insan.
has: özel.
hatem: mühür, damga.
hükmünde: tarz›nda, fleklinde.
ibadat: ibadetler.
iman: Allah’a inanma.
insan-› gafil: gafletle Rabbini
unutan insan.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
iz’an: ak›l; anlay›fl, kavray›fl,
feraset, basiret.
kâinat: evren, tüm varl›klar.
kemal-i iftikar: fakirli¤ini tam
hissetme.
mahsus: sadece bir kifliye ait.
mahviyet: alçak gönüllülük.
mevcudat: varl›klar.
muhabbet: sevgiyle.
mukabele: karfl›l›k verme.
mukabil: karfl›l›k.
münhas›r: sadece bir kiflide bulu-
nan.
nakfletme: iflleme.
nihayetsiz: sonsuz.
rububiyet: idare ve terbiye edici-
lik.
sahavet-i mutlak: sonsuz cö-
mertlik.
secde: ibadet için bafl› yere koy-
ma.
sena: övme.
servet: zenginlik.
sikke: damga.

sual: isteme.
suiihtiyar: iradeyi kötüye
kullanma.
flahadet: flahitlik.
tahsin: be¤enme, hayran ol-
ma.
takdir: be¤enme.
taklit: benzerini yapma.

tasdik: kabul etme, do¤rula-
ma.
tazim: hürmet.
tefekkürat: zihni faaliyetler-
de bulunma, düflünmeler.
teflhir: gösterme, sergileme.
tevhit: Allah’›n bir ve benzer-
siz olmas›, Allah’›n bir oldu¤u-

na inanma.
turra: mühür, damga, tu¤ra.
ubudiyet: kulluk.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i.
Vahid-i Ehad: Bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.
yümün: u¤ur, bereket.

1. Allah en büyüktür, en yücedir.
2. Allah her türlü kusur ve noksandan münezzehtir. 
3. Allah dilemifl, n e güzel yaratm›fl.
4. Allah dilemifl, ne mübarek yaratm›fl.
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Ey ahsen-i takvimde yarat›lan ve sû-i ihtiyar›yla esfel-i
safilîn taraf›na giden insan-› gafil! Beni dinle. Ben de se-
nin gibi gençlik sarhofllu¤uyla, gaflet içinde, dünyay› hofl
ve güzel gördü¤üm hâlde, gençlik sarhofllu¤undan ihti-
yarl›k sabah›nda ay›ld›¤›m dakikada, o güzel zannetti-
¤im, ahirete müteveccih olmayan dünyan›n yüzünü nas›l
çirkin gördü¤ümü ve ahirete bakan hakikî yüzü ne kadar
güzel oldu¤unu, On Yedinci Sözün ‹kinci Makam›ndaki
iki levha-i hakikate bak, sen de gör.

Birinci Levha: Ehl-i dalâlet gibi, fakat sarhofl olmadan,
gaflet perdesiyle eskiden gördü¤üm ehl-i gaflet dünyas›-
n›n hakikatini tasvir eder.

‹kinci Levha: Ehl-i hidayet ve huzurun hakikat-i dün-
yalar›na iflaret eder. Eskiden ne tarzda yaz›lm›fl, o tarzda
b›rakt›m. fiiire benzer, fakat fliir de¤illerdir.

1 oº«/µǹ ◊rG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
kInór≤oY rπo∏rMGnh @ i/ôrenG /‹ röuùnjnh @ ipQrón°U p‹ rìnôr°TG uÜnQ

2@ /‹rƒnb Gƒo¡n≤rØnj @ /ÊÉn°ùpd røpe
pABÉnª°nS p¢ùrªn°T pásjpónMn’rG pánØ«/£s∏dG pásjpósªnëoŸrG päGsòdG n¤nY uπ°nU sºo¡s∏dnG
p∂n∏na pÖr£obnh p∫nÓnérdG pQGnóne põ`ncrônenh pQGnƒrfn’rG pôn¡r¶nenh pQGnôr°Sn’rG
rπpbnGnh ≈/arƒnN røpenG n∂r«ndpG =/√uöpùpHnh n∂rjnónd /√pô°nùpHnh sºo¡s∏dnG @ p∫ÉnªnérdG
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muhakkak: flüphesiz.
müteveccih: bir tarafa yönelmifl.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye
eden Allah.
tarz: flekil.
tasvir: anlatma.
tenzih: kusur ve noksandan.
uzak tutma.
zannetmek: sanmak.

ahiret: öbür dünya.
ehl-i dalâlet: bat›l inanç sa-
hipleri.
ehl-i gaflet: ahireti unutanlar,
fark›nda olmayanlar.
ehl-i hidayet ve huzur: hida-
yet ve do¤ru yolda olanlar ve
huzur ehli.

gaflet: dikkatsizlik, ihmal.
hak: en güzel ve en iyi flekil-
de.
hakikat: gerçek.
hakikat-i dünya: dünyan›n
gerçe¤i.
hakikî: gerçek.
hâl: durum.

hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
iflaret: gösterme.
levha-i hakikat: gerçe¤i gös-
teren levha.
makam: k›s›m, bölüm.

1. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka hiçbir bilgimiz yok-
tur. Muhakkak ki Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

2. Gönlüme genifllik ver, Rabbim. • ‹flimi kolaylaflt›r. • Dilimden tutuklu¤u çöz. • Tâ ki sözü-
mü iyice anlas›nlar. (Taha Suresi: 25-28.)



»uæ`pe n∂r«ndpG /ÊròoNnh /‹ røocnh ∆/UrôpMnh /ÊrõoM rÖpgrPnGnh ≈/JnôrãoY
»u°ùpëpH ÉkHƒoérëne »/°ùrØnæpH ÉkfƒoàrØne »/ær∏n©rénJ n’nh »u`ænY nABÉnænØrdG p»ærboRrQGnh
t≈nM Énj oΩƒt«nb Énj t≈nM Énj oΩƒt«nb Énj t≈nM Énj mΩƒoà`rµne uôp°S uπoc rønY /‹ r∞p°ûrcGnh
p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG nπrgnG rºnMrQGnh ≈/FBÉn≤naoQ rºnMrQGnh »/ærªnMrQGnh oΩƒt«nbÉnj

1 nÚ/enôrcn’rG nΩnôrcnG Énjnh nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj nÚ/e'G
2 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdG p¿nG rºo¡j ƒrYnO oôpN'Gnh

®

âlem: evren, kâinat.
benlik: ben duygusu, ego.
Celâl: nihayet derecede büyük-
lük, azamet, ululuk sahibi Allah.
Cemal: Cenab-› Hakk›n lütuf ve
ihsan› ile tecellisi.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz, yal-
varma, istek..
ebed: sonsuzluk.
ehadiyet: Allah’›n birli¤i.
ehl-i iman: iman edenler, Müslü-
manlar.
emniyet: güven.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman.
felek: gökyüzü.
hamd: Allah’› övme, yüceltme.
hata: kusur, eksik ve yanl›fl.
Hayy-› Kayyum: her hususta ik-
tidar› olan, her canl›ya hayat
veren ve onlar› ayakta tutan, Al-
lah.
hisler: duygular.
hürmet: hat›r.
hüzün: üzüntü, keder.
h›rs: k›zg›nl›k, öfke.
kerem: cömertlik.
kutup: büyük evliya, çok büyük
din âlimi.
lâtif: güzel, hofl.
mahsus: ait.
mazhar: gösteren.
meftun: müptelâ, düflkün, tut-
kun.
mensup: ba¤l›.
merhamet: flefkatli, ac›yan,
koruyan flefkat göstermek, koru-
mak.
minnet: flükür hissi.
nasip: k›smet.
nefis: insan›n kötülü¤ü isteyen
ve sevk eden yan›.
nur: manevî güzellik.
Rab: sahip, terbiye ve idareci
olan Allah.
salât: rahmet.
sema: gök.
s›r: gerçek k›ymeti, gizli hakikat-
ler.
s›rr›: bilinmeyen hakikatleri.
flükür: teflekkür etme, minnet
duyma.

1. Allah’›m! S›rlar semas›n›n günefli, nurlar›n mazhar›, Celâl dairesinin merkezi, Cemal fele¤i-
nin kutbu olan, ehadiyete mensup Muhammed’in (a.s.m.) lâtif zat›na salât eyle.
Allah’›m! Onun, Senin kat›ndaki s›rr› ve onun Sana olan manevî yak›nl›¤› hürmetine korku-
mu emniyete çevir, hatalar›m› sil, hüzün ve h›rs›m› gider, benim destekçim ol; beni ben-
den al›p Kendine götür, yaklaflt›r; benli¤imden geçmeyi bana nasip et, beni nefsime mef-
tun ve hislerimle perdelenmifl k›lma; bana her gizli s›rr› aç.
Yâ Hayyü, yâ Kayyum! Yâ Hayyü, yâ Kayyum! Yâ Hayyü yâ Kayyum! Bana merhamet et,
arkadafllar›ma merhamet et, ehl-i iman ve Kur’ân’a merhamet et. Duam›z› kabul buyur, ey
merhamet edenlerin en merhametlisi ve ey kerem sahiplerinden daha çok kerem sahibi
Allah’›m!

2. Dualar›, “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan
Allah’a mahsustur” sözleriyle sona erer. (Yunus Suresi: 10.)
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Yirmi Dördüncü Söz
Beflinci Dal

Beflinci Dal›n “Befl Meyve”si var.

B‹R‹NC‹ MEYVE: Ey nefisperest nefsim ve ey dünya-

perest arkadafl›m! Muhabbet, flu kâinat›n bir sebeb-i vü-
cududur, hem flu kâinat›n rab›tas›d›r, hem flu kâinat›n nu-
rudur, hem hayat›d›r. ‹nsan kâinat›n en cami bir meyve-
si oldu¤u için, kâinat› istilâ edecek bir muhabbet, o mey-
venin çekirde¤i olan kalbine derç edilmifltir. ‹flte flöyle ni-
hayetsiz bir muhabbete lây›k olacak, nihayetsiz bir kemal
sahibi olabilir.

‹flte, ey nefis ve ey arkadafl! ‹nsan›n, havfa ve muhab-
bete alet olacak iki cihaz, f›trat›nda derç olunmufltur.
Alâküllihâl, o muhabbet ve havf, ya halka veya Hâl›k’a
müteveccih olacak. Hâlbuki halktan havf ise, elîm bir be-
liyyedir; halka muhabbet dahi belâl› bir musibettir. Çün-
kü, sen öylelerden korkars›n ki, sana merhamet etmez
veya senin istirham›n› kabul etmez. fiu hâlde, havf elîm
bir belâd›r.

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 147 Y‹RM‹ DÖRDÜNCÜ SÖZ

melekçe.
merhamet: ac›ma, esirgeme,
rahmet etme, esirgeme.
muaccel: peflin.
muhabbet: sevgi.
musibet: belâ, bafla gelen ac› du-
rumlar.
müeccel: sonraya b›rak›lm›fl.
müteveccih: yönelen.
nefis: kötü vas›flar› nitelikleri
kendinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefisperest: nefsine düflkün, nef-
sini seven.
nihayetsiz: sonsuz.
niyaz: dua.
nur: ziya, ›fl›k.
rab›ta: ba¤.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi.
refik: yard›mc›.
sebeb-i vücut: varl›k sebebi.
talep: istek.
tedenniyat: gerilemeler.
tekmil: tamamlamak.
terakkiyat: ilerlemeler.
tevfik: Allah’›n yard›m›.
vazife: görev.
ziyade: fazla.

af: ba¤›fllama.
alâküllihâl: ister istemez.
beliyye: felâket, belâ.
beyan: anlatma.
cami: toplayan, ihtiva eden.
cihaz: alet.
cüz’î: az, k›ymetsiz.
derç: koyma, yerlefltirme.
dünyaperest: dünyaya düfl-
kün.
elim: ac›.
Erhamürrâhimîn: merhamet

edenlerin en merhametlisi
olan Allah.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç.
Hâl›k: her fleyi yoktan var
eden, yarat›c›; Allah.
hata: yanl›fl.
hatim: sona erdirmek, bitir-
mek. nefisperest: nefsin arzu-
lar›na afl›r› derecede uyan.
havf: korku.
hayvanî: hayvanca.
hususan: bilhassa, özellikle.

ihtisar: k›sa kesme, özetle-
me.
istilâ: kaplama, ele geçirme.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.
kemal: yetkinlik, mükem-
mellik.
k›smen: k›smî olarak.
kusur: eksiklik.
küllî: külle ilgili, umumî.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
melekî: meleklerdeki gibi,

] Yirmi Dördüncü Söz,
Barla’da 1926-34 y›llar›
aras›nda Türkçe olarak
telif edilmifltir.



Muhabbet ise, sevdi¤in fley, ya seni tan›maz, Allaha›s-
marlad›k demeyip gider (gençli¤in ve mal›n gibi); ya mu-
habbetin için seni tahkir eder. Görmüyor musun ki, me-
cazî aflklarda yüzde doksan dokuzu mâflukundan flikâyet
eder. Çünkü, Samed âyinesi olan bât›n-› kalp ile, sanem-
misal dünyevî mahbuplara perestifl etmek, o mahbupla-
r›n nazar›nda sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira f›t-
rat, f›trî ve lây›k olmayan fleyi reddeder, atar. (fiehevanî
sevmekler, bahsimizden hariçtir.)

Demek, sevdi¤in fleyler ya seni tan›m›yor, ya seni tah-
kir ediyor, ya sana refakat etmiyor, senin ra¤m›na müfa-
rakat ediyor. Madem öyledir, bu havf ve muhabbeti, öy-
le birisine tevcih et ki, senin havf›n lezzetli bir tezellül ol-
sun, muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun.

Evet, Hâl›k-› Zülcelâl’inden havf etmek, Onun rahme-
tinin flefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf, bir
kamç›d›r; Onun rahmetinin kuca¤›na atar. Malûmdur ki,
bir valide, meselâ, bir yavruyu korkutup, sinesine celp
ediyor. O korku, o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü, flef-
kat sinesine celp ediyor. Hâlbuki, bütün validelerin flef-
katleri, rahmet-i ‹lâhiyenin bir lem’as›d›r. Demek, havful-
lahta bir azîm lezzet vard›r.

Madem havfullah›n böyle lezzeti bulunsa, muhabbetul-
lahta ne kadar nihayetsiz lezzet bulundu¤u malûm olur.
Hem, Allah’tan havf eden, baflkalar›n kasavetli, belâl› 

Allah’a ›smarlamak: Allah’a tes-
lim etmek, Ona b›rakmak.
âyine: ayna.
azîm: büyük, yüce.
bahis: konu.
bât›n-› kalp: kalbin içi.
celp: çekme.
dünyevî: dünyaya ait.
elîm: dert ve keder veren, çok ac›
verici.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç.
f›trî: tabiî, do¤ufltan olan.
gayet: son derece.
Hâl›k-› Zülcelâl: “celâl, azamet ve
kibriya sahibi yarat›c›” anlam›nda
Allah’›n bir s›fât›.
hariç: d›fl›nda.
havf: korku.
havfullah: Allah korkusu.
iltica: s›¤›nma.
istirham: merhamet isteme, yal-
varma.
istiskal: so¤uk davran›fllarla hofl-
lanmad›¤›n› belli etme.
kasavetli: kayg›, üzüntü, keder
veren.

lem’a: par›lt›.
lezzet: zevk, haz.
mahbup: sevgili.
malûm: bilinen.
mâfluk: sevgili.
mecazî: hakikî olmayan.
muhabbetullah: Allah sevgi-
si.
müfarakat: ayr›lma.
nazar: bak›fl.
nihayetsiz: sonsuz.
perestifl: tapma, afl›r› sevgi.
ra¤m›na: aksine, z›dd›na; ra¤-
men.

rahmet: merhamet etme,
flefkat gösterme.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
red: reddetme.
refakat: arkadafll›k, yoldafll›k.
saadet: mutluluk.
sakil: can s›k›c›, çirkin.
Samed: her fley kendisine
muhtaç oldu¤u hâlde, kimse-
ye ve hiçbir fleye muhtaç ol-
mayan Allah.
sanemmisal: put gibi.
sine: gö¤üs, yürek.

flefkat: karfl›l›ks›z sevgi, ac›-
yarak merhamet etme.
flehevanî: nefsanî arzularla il-
gili.
tahkir: hakaret etme, horla-
ma.
tevcih: yöneltmek.
tezellül: alçalma, küçülme.
valide: ana, anne.
zillet: hakirlik, horluk, afla¤›-
l›k.
muhabbet: sevgi.
perestifl: afl›r› derecede sev-
me, afl›r› sevgi.
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havf›ndan kurtulur. Hem, Allah hesab›na oldu¤u için
mahlûkata etti¤i muhabbet dahi, firakl›, elemli olmuyor.

Evet, insan evvelâ nefsini sever, sonra akaribini, son-
ra milletini, sonra zîhayat mahlûklar›, sonra kâinat›, dün-
yay› sever; bu dairelerin her birisine karfl› alâkadard›r.
Onlar›n lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim
olabilir. Hâlbuki, flu hercümerç âlemde ve rüzgâr devera-
n›nda hiçbir fley karar›nda kalmad›¤›ndan bîçare kalb-i
insan, her vakit yaralan›yor. Elleri yap›flt›¤› fleylerle, o
fleyler gidip ellerini paral›yor, belki kopar›yor. Daima ›z-
t›rap içinde kal›r, yahut gaflet ile sarhofl olur.

Madem öyledir, ey nefis, akl›n varsa bütün o muhab-
betleri topla, hakikî sahibine ver, flu belâlardan kurtul. fiu
nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir kemal ve cemal
sahibine mahsustur; ne vakit hakikî sahibine verdin, o
vakit bütün eflyay› Onun nam›yla ve Onun âyinesi oldu-
¤u cihetle ›zt›raps›z sevebilirsin. Demek, flu muhabbet
do¤rudan do¤ruya kâinata sarf edilmemek gerektir. Yok-
sa, muhabbet, en leziz bir nimet iken, en elîm bir nikmet
olur.

Bir cihet kald› ki, en mühimi de odur ki:

Ey nefis, sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyor-
sun. Sen, kendi nefsini kendine ma’bud ve mahbup ya-
p›yorsun. Her fleyi nefsine feda ediyorsun. Âdeta bir ne-
vi rububiyet veriyorsun. Hâlbuki, muhabbetin sebebi, ya
kemaldir —zira kemal zat›nda sevilir— yahut menfaattir,
yahut lezzettir, veyahut hayriyettir, ya bunlar gibi bir se-
bep taht›nda muhabbet edilir.
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millet: aralar›nda din, dil, duygu,
ortak tarih, ülkü, gelenek ve gö-
renek birli¤i olan insan toplulu¤u.
muhabbet: sevgi, sevme.
mühim: önemli.
müteellim: elemli, hüzünlü.
mütelezziz: lezzet alan.
nam: ad, flan.
nefis: kötü vas›flar› nitelikleri
kendinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nevi: çeflit.
nihayetsiz: sonsuz.
nikmet: fliddetli ceza.
nimet: ihsan.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her-
kesi ve her fleyi içine alan engin
terbiye ve idaresi.
sarf: harcama.
taht›nda: alt›nda.
yahut: veya.
zîhayat: hayat sahibi.

akarip: yak›nlar, akrabalar.
alâkadar: ilgili, münasebetli.
âlem: tüm varl›klar.
âyine: ayna.
belâ: s›k›nt›, zahmet.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cemal: güzellik.
cihet: sebep, yön.
deveran: dönüp dolaflma.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
elîm: çok dert ve keder ve-
ren.
evvelâ: her fleyden önce.

feda: u¤runa verme.
firak: ayr›l›k, hicran.
gaflet: gafillik, Allah’tan uzak-
lafl›p nefsinin arzular›na dal-
mak.
hakikî: gerçek.
havf: korku.
hayriyet: hay›rl› olma.
hercümerç: darmada¤›n›k.
›zt›rap: s›k›nt› ve ac› içinde ol-
ma.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.
kalb-i insan: insano¤lunun

kalbi.
kemal: olgunluk, yetkinlik,
mükemmellik.
leziz: çok lezzetli.
ma’bud: kendisine ibadet
olunan, Allah.
mahbup: sevgili.
mahlûk: Allah taraf›ndan ya-
rat›lm›fl, yarat›k.
mahlûkat: Allah taraf›ndan
yarat›lanlar.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.
menfaat: fayda.



fiimdi, ey nefis! Birkaç sözde kat’î ispat etmifliz ki, as›l
mahiyetin kusur, naks, fakr, aczden yo¤rulmufltur ki, zul-
met karanl›¤›n derecesi nispetinde nurun parlakl›¤›n›
gösterdi¤i gibi, z›ddiyet itibar›yla sen onlarla Fât›r-› Zül-
celâl’in kemal, cemal, kudret ve rahmetine âyinedarl›k
ediyorsun.

Demek ey nefis! Nefsine muhabbet de¤il, belki adavet
etmelisin, veyahut ac›mal›s›n, veyahut mutmainne olduk-
tan sonra flefkat etmelisin. E¤er nefsini seversen —çün-
kü senin nefsin lezzet ve menfaatin menfleidir; sen de,
lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun— o zerre hük-
münde olan lezzet ve menfaat-i nefsiyeyi nihayetsiz lez-
zet ve menfaatlere tercih etme. Y›ld›z böce¤i gibi olma.
Çünkü o, bütün ahbab›n› ve sevdi¤i eflyay› karanl›¤›n
vahfletine gark eder, nefsinde bir lem’ac›k ile iktifa eder.
Zira, nefsî olan lezzet ve menfaatinle beraber bütün alâ-
kadar oldu¤un ve bütün menfaatleriyle intifa etti¤in ve
saadetleriyle mes’ut oldu¤un mevcudat›n ve bütün kâina-
t›n menfaatleri, nimetleri iltifat›na tâbi bir Mahbub-i Eze-
lî’yi sevmekli¤in lâz›md›r; tâ hem kendinin, hem bütün
onlar›n saadetleriyle mütelezziz olas›n. Hem, Kemal-i
Mutlak’›n muhabbetinden ald›¤›n nihayetsiz bir lezzeti
alas›n.

Zaten sana, sende senin nefsine olan fledit muhabbe-
tin, Onun zat›na karfl› muhabbet-i zatiyedir ki, sen suiis-
timal edip kendi zat›na sarf ediyorsun. Öyle ise, nefsin-
deki ene’yi y›rt, hüve’yi göster. Ve kâinata da¤›n›k bütün
muhabbetlerin, Onun esma ve s›fât›na karfl› verilmifl bir 

acz: zay›fl›k, âcizlik.
adavet: düflmanl›k.
ahbap: dostlar.
alâkadar: ilgili, münasebetli.
âyinedar: yans›t›c›, aynal›k.
cemal: Cenab-› Hakk›n lütuf ve
ihsan› ile tecellisi.
derece: miktar.
ene: benlik.
esma: isimler.
fakr: fakirlik.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
gark: batma, bo¤ulma.
hüve: o; Allah‘a izafeten zamir.
iktifa: yetinme.
iltifat: gönlü hofl etme.
intifa etmek: faydalanmak.
kâinat: bütün âlemler.
kat’î: kesin.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
Kemal-i Mutlak: her yönüyle
tam mükemmel olan Allah.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
lem’ac›k: küçük par›lt›.
lezzet: zevk, haz.

Mahbub-i Ezelî: varl›¤›n›n
bafllang›c› olmayan ve bütün
yarat›klar taraf›ndan sevilen
Allah.
mahiyet: neden ibaret oldu-
¤u, nitelik.
meftun: tutkun.
menfaat: fayda.
menfaat-i nefsiye: nefse ait
menfaat.
menfle: kaynak.
mes’ut: bahtiyar.
mevcudat: var olan her fley.
muhabbet: sevme.

muhabbet-i zatiye: Allah’›n
zat›na karfl› duyulan muhab-
bet, sevgi.
mutmainne: emin, tatmin ol-
mufl.
mütelezziz: lezzet alan.
naks: noksanl›k, eksiklik.
nefis: can, sürekli kötülüklere
sevk eden flehvet ve gadap
duygular›n›n kayna¤›.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: ihsan, ba¤›fl.
nispet: ölçü.
nur: parlakl›k, ›fl›k.

rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi.
saadet: mutluluk.
sarf: harcama.
suiistimal: kötüye kullanma.
s›fât: nitelikler, vas›flar.
fledit: fliddetli.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme.
tâbi: uyan, ba¤l›.
tercih: seçme.
vahflet: korku, güvensizlik.
zat: flah›s, kendi flahs›, nefsi.
z›ddiyet: karfl›tl›k.
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muhabbettir; sen suiistimal etmiflsin. Cezas›n› da çeki-
yorsun. Çünkü, yerinde sarf olunmayan bir muhabbet-i
gayrimeflruan›n cezas›, merhametsiz bir musibettir. Rah-
manürrahîm ismiyle, hurilerle müzeyyen Cennet gibi, se-
nin bütün arzular›na cami bir meskeni, senin cismanî he-
vesat›na ihzar eden ve sair esmas›yla senin ruhun, kal-
bin, s›rr›n, akl›n ve sair letaifin arzular›n› tatmin edecek
ebedî ihsanat›n› o Cennette sana müheyya eden ve her
bir isminde manevî çok hazine-i ihsan ve kerem bulunan
bir Mahbub-i Ezelînin, elbette bir zerre muhabbeti kâina-
ta bedel olabilir; kâinat, Onun bir cüz’î tecelli-i muhabbe-
tine bedel olamaz. Öyle ise, o Mahbub-i Ezelî’nin, Ken-
di habibine söylettirdi¤i flu ferman-› ezelîyi dinle, ittiba

et: 
1 *G oºoµ`rÑpÑrëoj /Êƒo©pÑsJÉna %G n¿ƒtÑpëoJ rºoàræoc r¿ pG

‹K‹NC‹ MEYVE: Ey nefis! Ubudiyet, mukaddeme-i mü-
kâfat-› lâhika de¤il, belki netice-i nimet-i sab›kad›r. Evet,
biz ücretimizi alm›fl›z; ona göre hizmetle ve ubudiyetle
muvazzaf›z.

Çünkü, ey nefis! Hayr-› mahz olan vücudu sana giydi-
ren Hâl›k-› Zülcelâl sana ifltihal› bir mide verdi¤inden,
Rezzak ismiyle bütün mat’umat› bir sofra-i nimet içinde
senin önüne koymufltur.

Sonra, sana hassasiyetli bir hayat verdi¤inden, o ha-
yat dahi bir mide gibi r›z›k ister. Göz, kulak gibi bütün
duygular›n, eller gibidir ki, rûy-i zemin kadar genifl bir
sofra-i nimeti o ellerin önüne koymufltur.
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ifltiha: istek, ifltah.
ittiba: uymak, tâbi olmak.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kerem: cömertlik, lütuf.
letaif: duygular.
mahbub-i ezelî: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan ve bütün yarat›k-
lar taraf›ndan sevilen Allah.
mahbub-i ezelî: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan ve bütün yarat›k-
lar taraf›ndan sevilen Allah.
manevî: manaya ait.
mat’umat: yiyecekler.
merhametsiz: ac›mas›z.
mesken: ikamet olunan, oturu-
lan.
muhabbet: sevgi.
muhabbet-i gayr-i meflrua: dine
uygun ve helâl olmayan sevgi.
mukaddeme-i mükâfat-› lâhika:
ileride verilecek mükâfatlar›n
bafllang›c›.
musibet: belâ, felâket.
muvazzaf: vazifeli, görevli.
müheyya: hâz›r.
müzeyyen: süslenmifl.
nefis: can, sürekli kötülü¤e sevk
eden, flehvet, gazap gibi duygula-
r›n kayna¤›.
netice-i nimet-i sab›ka: geçmifl
nimetlerin sonucu.
Rahmanürrahîm: sonsuz merha-
met sahibi ve her mahlûka karfl›
flefkat eden.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
r›z›k: Allah’›n herkese lütuf ve ih-
san etti¤i nimetler.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan gayrimaddî cevher.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sair: di¤er, baflka.
sarf: harcama.
s›r: kalbe konulan bir lâtife.
sofra-i nimet: nimet sofras›.
suiistimal: kötüye kullanma, alet
etme.
tatmin: doyurma.
tecelli-i muhabbet: Cenab-› Hak-
k›n muhabbetinin kullar üzerinde
görülmesi.
ubudiyet: kulluk.
vücut: can, beden.
zerre: küçük parça.

bedel: karfl›l›k.
cami: toplayan, kaplayan.
Cennet: Allah’›n insanlara
müjdeledi¤i, ölümden sonraki
âlemde bulunan; Allah'a ina-
nan, günah ifllememifl veya
günahlar›ndan temizlenmifl
olanlar›n girece¤i, sonsuza
kadar içinde kalacaklar› yer.
cismanî: cisim ve bedene ait.
cüz’î: küçük, az.

ebedî: zevalsiz, sonu olma-
yan.
esma: isimler.
ferman-› ezelî: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan Allah’›n emri.
habip: sevgili.
Hâl›k-› Zülcelâl: yücelik, bü-
yüklük sahibi yarat›c› anla-
m›nda, Allah’›n bir s›fât›.
hassasiyet: pek hisli olmak,
afl›r› duyarl›l›k.

hayat: canl›l›k, dirilik.
hayr-› mahz: mutlak, tama-
men hay›r.
hazine-i ihsan: ihsan hazine-
leri.
hazine-i kerem: ikram hazi-
nesi.
hevesat: hevesler.
huri: Cennet k›z›.
ihsanat: ihsanlar, nimetler.
ihzar: haz›rlama.

1. E¤er Allah’› seviyorsan›z bana uyun ki, Allah da sizi sevsin. (Âl-i ‹mran Suresi: 31.)



Sonra, manevî çok r›z›k ve nimetler isteyen insaniyeti
sana verdi¤inden, âlem-i mülk ve melekût gibi genifl bir
sofra-i nimet, o mide-i insaniyetin önüne ve akl›n eli ye-
tiflecek nispette sana açm›flt›r.

Sonra, nihayetsiz nimetleri isteyen ve hadsiz rahmetin
meyveleriyle tegaddi eden ve insaniyet-i kübra olan ‹slâ-
miyeti ve iman› sana verdi¤inden, daire-i mümkinat ile
beraber, Esma-i Hüsna ve S›fât-› Mukaddesenin dairesi-
ne flamil bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana fethet-
mifltir.

Sonra, iman›n bir nuru olan muhabbeti sana vermek-
le, gayr-i mütenahi bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet
sana ihsan etmifltir. Yani, cismaniyetin itibar›yla küçük,
zay›f, âciz, zelil, mukayyet, mahdut bir cüzsün. Onun ih-
san›yla, cüz’î bir cüzden, küllî bir küll-i nuranî hükmüne
geçtin. Zira, hayat› sana vermekle, cüz’iyetten bir nevi
külliyete; ve insaniyeti vermekle, hakikî külliyete; ve ‹slâ-
miyeti vermekle, ulvî ve nuranî bir külliyete; ve marifet
ve muhabbeti vermekle, muhit bir nura seni ç›karm›fl.

‹flte ey nefis! Sen bu ücreti alm›fls›n. Ubudiyet gibi lez-
zetli, nimetli, rahatl›, hafif bir hizmetle mükellefsin. Hâl-
buki, buna da tembellik ediyorsun. E¤er yar›m yamalak
yapsan da, güya eski ücretleri kâfi gelmiyormufl gibi, çok
büyük fleyleri mütehakkimâne istiyorsun. Ve hem, “Ni-
çin duam kabul olmad›?” diye nazlan›yorsun. Evet, senin
hakk›n naz de¤il, niyazd›r. Cenab-› Hak, Cenneti ve sa-
adet-i ebediyeyi mahz-› fazl ve keremiyle ihsan eder.

âciz: güçsüz, zay›f.
âlem-i mülk ve melekût: cisma-
nî ve ruhanî âlem.
Cenab-› Hak: Allah.
Cennet: Allah’›n insanlara müjde-
ledi¤i, ölümden sonraki âlemde
bulunan; Allah'a inanan, günah ifl-
lememifl veya günahlar›ndan te-
mizlenmifl olanlar›n girece¤i, son-
suza kadar içinde kalacaklar› yer.
cismaniyet: cisimli olufl.
cüz: parça, küçük, az.
cüz’î: küçük, az.
cüz’iyet: cüz’î olufl, küçüklük.
daire-i mümkinat: kâinat, imkân
âlemi.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fetih: açma.
gayr-i mütenahi: sonsuz.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme.
iman: inanç.
insaniyet: insan olma hâli, insan-
l›k mahiyeti.
insaniyet-i kübra: en büyük in-
sanl›k.
kâfi: yeterli olma.
küll-i nuranî: nurlu bir bütün.
küllî: umumî, geneli içine alan.
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külliyet: bütünlük.
mahdut: s›n›rl›.
mahz-› fazl ve kerem: s›rf lü-
tuf ve ikram›n tâ kendisi.
manevî r›z›k ve nimet: iman,
‹slâmiyet, güzel ahlâk gibi.
marifet: bilgi.
mide-i insaniyet: insanl›k mi-
desi.
muhabbet: sevgi.
muhit: ihata eden, her fleyi
kuflatan.
mukayyet: kay›tl›, ba¤l›.
mükellef: vazifeli, memur.

mütehakkimâne: hükme-
dercesine, zorbal›kla, hâkimi-
yet tak›narak.
naz: kendini a¤›ra satma,
nazlanma.
nefis: sürekli kötülü¤e sevk
eden, flehvet ve gadap duy-
gular›n›n kayna¤›.
nevi: çeflit.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: iyilik, ihsan, ba¤›fl.
nispet: ölçü.
niyaz: yalvarma, dua.
nur: par›lt›, ›fl›k.

nuranî: nurlu, parlak.
rahmet: merhamet etme,
esirgeme.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: ebedî mut-
luluk.
sofra-i nimet: nimet sofras›.
s›fât-› mukaddese: mukad-
des s›fatlar.
flamil: içine alan, kaplayan.
tegaddi: g›dalanma.
ubudiyet: kulluk.
ulvî: yüce, yüksek.
zelil: afla¤›, alçak.



Sen, daima rahmet ve keremine iltica et, Ona güven ve
flu ferman› dinle:

1 n¿ƒo©nªrénj És‡p lôr«nNnƒog GƒoMnôrØn«r∏na n∂pd'òpÑna /¬pànªrMnôpHnh $G pπ°r†nØpH rπob
E¤er  desen : “fiu küllî hadsiz nimetlere karfl›, nas›l

flu mahdut ve cüz’î flükrümle mukabele edebilirim?”

Elcevap : Küllî bir niyetle, hadsiz bir itikat ile. Mese-
lâ, nas›l ki bir adam befl kurufl k›ymetinde bir hediye ile
bir padiflah›n huzuruna girer ve görür ki, her biri milyon-
lara de¤er hediyeler, makbul adamlardan gelmifl, orada
dizilmifl. Onun kalbine gelir: “Benim hediyem hiçtir, ne
yapay›m?” Birden der: “Ey seyyidim! Bütün flu k›ymet-
tar hediyeleri kendi nam›ma sana takdim ediyorum.
Çünkü, sen onlara lây›ks›n. E¤er benim iktidar›m olsay-
d›, bunlar›n bir mislini sana hediye ederdim.”

‹flte hiç ihtiyac› olmayan ve raiyetinin derece-i sadakat
ve hürmetlerine alâmet olarak hediyelerini kabul eden o
padiflah, o bîçarenin o büyük ve küllî niyetini ve arzusu-
nu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatini, en büyük bir he-
diye gibi kabul eder.

Aynen öyle de, âciz bir abd, namaz›nda 
2 ! oäÉs«pësàdnG

der. Yani, bütün mahlûkat›n hayatlar›yla Sana takdim et-
tikleri hediye-i ubudiyetlerini, ben kendi hesab›ma umu-
munu Sana takdim ediyorum. E¤er elimden gelseydi,
onlar kadar tahiyyeler Sana takdim edecektim. Hem,
Sen onlara, hem daha fazlas›na lây›ks›n. ‹flte flu niyet ve
itikat, pek genifl bir flükr-i küllîdir.
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lây›k: yak›fl›r, uygun.
liyakat: lây›k olma, uygun.
lütuf: ihsan, ikram.
mahdut: s›n›rl›.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
makbul: reddedilmeyen, de¤erli.
misil: benzer.
mukabele: karfl›l›k verme.
nam: ad, isim.
nimet: iyilik, ihsan.
niyet: kalbin bir fleye karar ver-
mesi.
padiflah: hükümdar.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme.
raiyet: halk, millet, tebaa.
seyyid: efendi, reis.
flükr-i küllî: Allah’›n vermifl oldu-
¤u bütün nimetlere bütün varl›k
ad›na edilen flükür.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibine
karfl› minnet duyma, teflekkür.
tahiyye: selâm, iyilik temennisi.
takdim: sunma.
umum: hepsi, bütün.

abd: kul.
âciz: güçsüz, zay›f.
alâmet: belirti, iflaret.
bîçare: çaresiz.
cüz’î: az, küçük.
derece-i sadakat: dostlukta
ba¤l›l›k ve sebat›n derecesi.
elcevap: cevaben.
ferah: sevinme, rahatlama.

ferman: emir.
f›trî: do¤ufltan olan.
hadsiz: s›n›rs›z.
hediye: arma¤an.
hediye-i ubudiyet: kulluk
hediyesi.
huzur: büyük kimselerin ya-
n›.
hürmet: ihtiram, sayg›.

ibadet: Allah’›n emrettiklerini
yerine getirme.
ihtiyaç: gereklilik.
iktidar: güç yetirme, yapabil-
me.
iltica: s›¤›nma.
kerem: cömertlik, lütuf.
küllî: bütün ait, bütünsel.
k›ymettar: de¤erli.

1. Onlara söyle ki, ancak Allah’›n lütfuyla ve rahmetiyle ferahlans›nlar. Bu, onlar›n dünyada
toplay›p durduklar›ndan daha hay›rl›d›r. (Yunus Suresi: 58.)

2. Bütün canl›lar›n yapt›klar› f›trî ibadetler Allah’a mahsustur.



Nebatat›n tohumlar› ve çekirdekleri, onlar›n niyetleri-
dir. Meselâ, kavun, kalbinde nüveler suretinde bin niyet
eder ki, “Yâ Hâl›k’›m! Senin Esma-i Hüsnan›n nak›fllar›-
n› yerin birçok yerlerinde ilân etmek isterim.” Cenab-›
Hak, gelecek fleylerin nas›l geleceklerini bildi¤i için, on-
lar›n niyetlerini bilfiil ibadet gibi kabul eder. “Mü’minin
niyeti, amelinden hay›rl›d›r” 1 flu s›rra iflaret eder. Hem, 

n∂p°TrônY nánfpRnh n∂p°ùrØnf nABÉ°nVpQnh n∂p≤r∏nN nOnónY n∑pórªnëpHnh n∂nfÉnërÑ°oS
päÉnë«/Ñ°rùnJ p™«/ªnépH n∂oëuÑ°nùofnh n∂pJÉnªp∏nc nOGnópenh

2 n∂pà`nµpÄ'=∏nenh n∂pFBÉn«pdrhnGnh n∂pFBÉ`n«pÑrfnG
gibi hadsiz adetle tesbih etmenin hikmeti, flu s›rdan an-
lafl›l›r.

Hem, nas›l bir zabit bütün neferat›n›n yekûn hizmetle-
rini kendi nam›na padiflaha takdim eder; öyle de, mah-
lûkata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandan-
l›k yapan ve mevcudat-› arziyeye halifelik etmeye kabil
olan ve kendi hususî âleminde kendini herkese vekil te-

lâkki eden insan, 
3 oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpG der; bütün hal-

k›n ibadetlerini ve istianelerini, kendi nam›na Ma’bud-i
Zülcelâl’e takdim eder.

Hem pánæp°ùrdnÉpHnh n∂pJÉnbƒo∏`rfln p™«/ªnL päÉnë«/Ñ°rùnJ p™«/ªnépH n∂nfÉnërÑ°oS
4 n∂pJÉnYƒoæ°rüne p™«/ªnL der; bütün mevcudat› kendi hesab›na

söylettirir.

adet: miktar, say›.
âlem: dünya.
amel: fiil, ifl.
arfl: Allah’›n kudret ve saltanat›-
n›n tecelli yeri.
bilfiil: yap›lm›fl.
Cenab-› Hak: Allah.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
hadsiz: s›n›rs›z.
halifelik: vekillik.
halk›n ibadetleri: insanlar›n kul-
luk görevleri.
Hâl›k: yarat›c›; Allah.
hamd: Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: gizli sebep.
hususî: bir kifliye has olan, özel.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme.
ilân: herkese duyurmak.
istiane: yard›m dileme.
kabil: mümkün, uygun olma.
kumandan: komutan.
lây›k: yak›fl›r, uygun.
Ma’bud-i Zülcelâl: kendisine iba-
det edilen celâl sahibi olan Allah.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
her zaman görülemeyen varl›k-
lar.
mevcudat: var olan her fley.
mevcudat-› arziye: dünyadaki
varl›klar.
Mü’min: iman eden, inanan.
nak›fl: iflleme.
nam: ad, isim.
nebatat: bitkiler.
neferat: neferler, askerler.
niyet: kalbin bir fleye karar ver-
mesi.

nüve: çekirdek.
padiflah: hükümdar.
peygamber: Allah’›n elçisi,
nebî.
suret: biçim, görünüfl.
s›r: gizli hakikat.

takdim: sunma.
telâkki: anlay›fl, anlama.
tesbih: Allah’›n flan›n› yücelt-
me, noksan s›fatlardan uzak
tutma.
tesbihat: tesbihler, Allah’› fla-

n›na uygun anmalar.

vekil: sözcü.

yekûn: toplam.

zabit: komutan, idare eden.

zat: kendi.

1. Camiü’s-Sa¤ir, 6:291, 292; Ramuzü’l-Ehadis, s. 453; Kenzü’l-Ummal, 3:419, hadis no: 7236.
2. “Mahlûkat›n›n say›s›nca, Zat›na lây›k flekilde, arfl›n›n a¤›rl›¤›nca, kelimelerinin mürekkebi

miktar›nca hamd ederek Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.” (Müslim, Zikir:
79; Müsned, 1:258.) Bütün peygamberlerinin, evliyalar›n›n ve meleklerinin tesbihat›yla Se-
ni tesbih ederiz

3. Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yard›m isteriz. (Fatiha Suresi: 5.)
4. Bütün mahlûkat›n›n bütün tesbihat›yla ve bütün masnuat›n›n dilleriyle Seni tesbih ederiz.
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Hem, 
1 Én¡pJÉnÑscnôoenh päÉnæpFBÉnµrdG päGsQnP pOnón©pH mósªnfio '¤nY uπn°U -nG

der; her fley nam›na bir salâvat getirir. Çünkü, her fley
nur-i Ahmedî (a.s.m.) ile alâkadard›r. ‹flte, tesbihatta, sa-
lâvatlarda hadsiz adetlerin hikmetini anla.

ÜÇÜNCÜ MEYVE: Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir
amel-i uhrevî istersen ve her bir dakika-i ömrünü bir
ömür kadar faydal› görmek istersen ve âdetini ibadete ve
gafletini huzura kalbetmeyi seversen, sünnet-i seniyeye
ittiba et. Çünkü, bir muamele-i fler’iyeye tatbik-i amel et-
ti¤in vakit, bir nevi huzur veriyor, bir nevi ibadet oluyor,
uhrevî çok meyveler veriyor.

Meselâ, bir fleyi sat›n ald›n; icap ve kabul-i fler’iyeyi
tatbik etti¤in dakikada, o adî al›fl veriflin bir ibadet hük-
münü al›r. O tahattur-i hükm-i fler’î, bir tasavvur-i vahiy
verir; o dahi, flarii düflünmekle bir teveccüh-i ‹lâhî verir;
o dahi, bir huzur verir. Demek, sünnet-i seniyeye tatbik-
i amel etmekle, bu fânî ömür bâkî meyveler verecek bir
hayat-› ebediyeye medar olacak olan faydalar elde edilir.

/¬pJÉnªp∏ncnh $ÉpH oøperDƒoj i/òsdG u»ueo’rG u»pÑsædG p¬pdƒo°SnQnh $ÉpH Gƒoæpe'Éna
2@ n¿hoónàr¡nJ rºoµs∏n©nd o√ƒo©pÑsJGnh

ferman›n› dinle; fleriat ve sünnet-i seniyenin ahkâmlar›
içinde cilveleri intiflar eden Esma-i Hüsnan›n her bir is-
minin feyz-i tecellisine bir mazhar-› cami olmaya çal›fl.
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hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hayat-› ebediye: ahiret hayat›.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
huzur: gönül ferahl›¤›, rahatl›¤›.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
icap ve kabul-i fler’iye: al›fl verifl-
lerde, mal sahibinin teklifi ve ma-
l› alan›n kabulünün dine uygun
olmas›.
iman: inanma.
intiflar: yay›lma, da¤›lma.
ittiba: uyma, tâbi olma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kalbetmek: bir hâlden di¤er bir
hale çevirmek; de¤ifltirmek.
mazhar-› cami: Allah'›n birçok
isminin tecelli etti¤i yer.
medar: vesile, dayanak.
muamele-i fler’iye: dinî muame-
le, sünnete uygun ifllemler.
nefis: insan› sürekli kötülü¤e
sevk eden flehvet ve gadap duy-
gular›n›n kayna¤›.
nevi: çeflit.
nur-i Ahmedî: Hz. Peygamberin
nuru, hidayet günefli.
ömür: hayat.
peygamber: Allah’›n elçisi.
resul: Allah taraf›ndan kendisine
vahiy gelen peygamber.
salâvat: Hz. Muhammed’e rah-
met ve esenlik dileme.
sünnet-i seniye: Peygamberimi-
zin sözlerine, emirlerine ve hare-
ketlerine dair en yüksek ve k›y-
metli hâller.
flari: fleriat› ortaya koyan, Allah,
kanun koyucu.
fleriat: ‹slâm›n bütün hükümleri.
tahattur-i hükm-i fler’i: dinin
hükmünü, karar›n› hat›rlama.
tasavvur-i vahiy: vahiy ile gelen
Kur’ân’› düflünme.
tatbik: uygulama.
tatbik-i amel: uygun ifl iflleme,
uygun davranma.
tesbihat: tesbihler, Allah’› flan›na
uygun anmalar.
teveccüh-i ‹lâhî: Allah’›n sevgisi
ve ilgisi.
uhrevî: ahirete ait.
ümmî: okuma yazmas› olmayan.
zerre: en küçük madde, atom.

1. Allah’›m! Kâinat›n zerreleri ve onlardan mürekkep varl›klar›n adedince Muhammed’e rah-
met eyle.

2. Siz de hem Allah’a, hem de Ona ve Onun bütün sözlerine iman eden o ümmî Peygambe-
re, resulüne iman edin ve o Peygambere uyun ki, do¤ru yolu bulmufl olas›n›z. (A’raf Sure-
si: 158.)

adet: say›, miktar.
âdet: usul, al›flkanl›k.
adî: basit, baya¤›.
ahkâm: hükümler, buyruklar.
alâkadar: ilgili, münasebetli.
amel-i uhrevî: neticesi ahi-
rette görülecek amel, ifl.

bâkî: sonsuz, daimî.
cilve: görünme, belirme.
dakika-i ömür: ömür dakika-
s›.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fânî: geçici.

ferman: emir, buyruk.

feyz-i tecelli: Allah’›n isimleri
ve s›fatlar›yla varl›k aynala-
r›nda görülüp belirmesinden
do¤an feyiz ve bereket.

gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalma.



DÖRDÜNCÜ MEYVE: Ey nefis! Ehl-i dünyaya, hususan
ehl-i sefahate, hususan ehl-i küfre bak›p, sûrî ziynet ve
aldat›c› gayr-i meflru lezzetlerine aldan›p, taklit etme.
Çünkü, sen onlar› taklit etsen, onlar gibi olamazs›n; pek
çok sukut edeceksin. Hayvan dahi olamazs›n; çünkü, se-
nin bafl›ndaki ak›l, mefl’um bir alet olur, senin bafl›n› da-
ima dövecektir.

Meselâ, nas›l ki bir saray bulunsa, büyük bir dairesin-
de büyük bir elektrik lâmbas› bulunur. O elektrikten tefla-
ub etmifl ve onunla ba¤l› küçük küçük elektrikler, küçük
menzillere taksim edilmifl. fiimdi birisi o büyük elektrik
lâmbas›n›n dü¤mesini çevirip ziyay› kapatsa, bütün men-
ziller derin bir karanl›k içine ve bir vahflete düfler.

Ve baflka sarayda, büyük elektrik lâmbas›yla merbut
olmayan küçük elektrik lâmbalar› her menzilde bulunu-
yor. O saray sahibi büyük elektrik lâmbas›n›n dü¤mesini
çevirerek kapatsa, sair menzillerde ›fl›klar bulunabilir,
onunla iflini görebilir. H›rs›zlar istifade edemezler.

‹flte ey nefsim! Birinci saray bir Müslümand›r; Haz-
ret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm, onun kalbinde,
o büyük elektrik lâmbas›d›r. E¤er onu unutsa, eliyazübil-
lâh, kalbinden onu ç›karsa, hiçbir peygamberi daha ka-
bul edemez; belki hiçbir kemalât›n yeri, ruhunda kala-
maz, hatta Rabbini de tan›maz. Mahiyetindeki bütün
menziller ve lâtifeler karanl›¤a düfler ve kalbinde müthifl
bir tahribat ve vahflet oluyor. Acaba bu tahribat ve vah-
flete mukabil hangi fleyi kazan›p ünsiyet edebilirsin? 

ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, s›rf
dünya için çabalayan.
ehl-i küfür: küfür ehli, kâfirler.
ehl-i sefahat: sefihler, nefsin
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zevk ve lezzeti için çok israf
yapanlar.
eliyazübillâh: Allah korusun.
gayr-i meflru: dinen yasak-
lanm›fl, helâl olmayan.
hususan: bilhassa, özellikle.
istifade: faydalanma.
kemalât: olgunluklar, mü-
kemmellikler.
lâtife: duygu, his.
mahiyet: iç yüz, nitelik.
menzil: k›s›m, yer, ev.
merbut: ba¤l›.
mefl’um: u¤ursuz.

mukabil: karfl›l›k.
müthifl: dehflet veren, korku-
tan.
nefis: insan› sürekli kötülü¤e
sevk eden flehvet ve gadap
duygular›n›n kayna¤›.
ruh: insan ve hayvanlardaki
dirilik kayna¤›, hayat›n teme-
li ve sebebi olan gayrimaddî
cevher, manevî varl›k.
sair: di¤er, baflka.
saray: hükümdarlar›n otur-
du¤u büyük yap›.
sukut: düflmek, de¤er yitir-

mek.
sûrî: görünüflte olan.
tahribat: y›k›mlar, bozulma-
lar.
taklit: birine benzemeye ça-
l›flma.
taksim edilme: k›s›mlara ay-
r›lma, paylaflt›r›lma.
teflaub etme: flubelere, bö-
lümlere ayr›lma.
ünsiyet: yak›nl›k, dostluk.
vahflet: korku, ürküntü.
ziya: ›fl›k, nur.
ziynet: süs.



Hangi menfaati bulup o tahribat zarar›n› onunla tamir
edersin? Hâlbuki, ecnebiler o ikinci saraya benzerler ki,
Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n nurunu
kalplerinden ç›karsalar da, kendilerince baz› nurlar kala-
bilir veya kalabilir zannederler. Onlar›n manevî kemalât-›
ahlâk›yelerine medar olacak Hazret-i Mûsa ve ‹sa Aley-
himesselâma bir nevi imanlar› ve Hâl›k’lar›na bir çeflit iti-
katlar› kalabilir.

Ey nefs-i emmare!

E¤er  desen: “Ben, ecnebi de¤il, hayvan olmak is-
terim.”

Sana kaç defa söylemifltim, hayvan gibi olamazs›n. Zi-
ra, kafandaki ak›l oldu¤u için, o ak›l, geçmifl elemleri ve
gelecek korkular› tokad›yla, senin yüzüne, gözüne, bafl›-
na çarparak dövüyor; bir lezzet içinde bin elem kat›yor.
Hayvan ise, elemsiz güzel bir lezzet al›r, zevk eder. Öyle
ise, evvelâ akl›n› ç›kar at, sonra hayvan ol. Hem, 
1

tπ°nVnG rºog rπnH pΩÉn©rfn’rÉnc sille-i te’dibini gör.”

BEfi‹NC‹ MEYVE: Ey nefis! Mükerreren söyledi¤imiz
gibi, insan, flecere-i hilkatin meyvesi oldu¤undan, meyve
gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar ve umumun ci-
hetülvahdetini içinde saklar bir kalp çekirde¤ini tafl›yan
ve yüzü kesrete, fenâya, dünyaya bakan bir mahlûktur.
Ubudiyet ise, onun yüzünü fenâdan bekaya, halktan
Hakka, kesretten vahdete, müntehadan mebdee çeviren
bir hayt-› vuslat, yahut mebde ve münteha ortas›nda bir
nokta-i ittisaldir.
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nevi: çeflit.
nokta-i ittisal: bitiflme noktas›.
nur: par›lt›, ›fl›k.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
tahribat: y›k›m, bozma.
tamir: onar›m, onarma.
ubudiyet: kulluk.
umum: herkes.
vahdet: birlik.
zan: sanma.

aleyhisselâm: selâm onun
üzerine olsun.
beka: sonsuzluk, bâkîlik, ebe-
dîlik.
cami’: kapsaml›.
cihetülvahdet: birlik ciheti,
yönü.
ecnebi: yabanc›.
elem: üzüntü, tasa.
evvelâ: ilk önce.
fenâ: yok olma.
Hak: Allah.

Hâl›k: her fleyi yoktan var
eden, yarat›c›; Allah.
hayt-› vuslat: birlefltirme ipi.
iman: inanç.
itikat: inanma.
kemalât-› ahlâk›ye: ahlâkî
olgunluk ve mükemmellikler.
kesret: ço¤unluk, çokluk,
vahdetin z›dd›.
mahlûk: yarat›k.
manevî: manaya, ruha ve içe
ait olan.

mebde: bafllang›ç.
medar: dayanak, vesile.
menfaat: fayda.
mükerreren: tekrar tekrar.
münteha: son.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü-
¤e sevk eden, flehevî istekleri
kamç›lay›p hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
nefs-i emmare: insan› kötü-
lü¤e sürükleyen nefis.

1. Hayvan gibi, hatta onlardan da afla¤›d›rlar. (Furkan Suresi: 44.)



Nas›l ki tohum olacak k›ymettar bir meyve-i zîfluur,
a¤ac›n alt›ndaki zîruhlara baksa, güzelli¤ine güvense,
kendini onlar›n ellerine atsa veya gaflet edip düflse,
onlar›n ellerine düflecek, parçalanacak, adî bir tek mey-
ve gibi zayi olacak. E¤er o meyve, nokta-i istinad›n› bul-
sa, içindeki çekirdek, bütün a¤ac›n cihetü’l-vahdetini
tutmakla beraber a¤ac›n bekas›na ve hakikatinin deva-
m›na vas›ta olaca¤›n› düflünebilse, o vakit o tek meyve
içinde bir tek çekirdek, bir hakikat-i külliye-i daimeye, bir
ömr-i bâkî içinde mazhar oluyor.

Öyle de, insan, e¤er kesrete dal›p kâinat içinde bo¤u-
lup dünyan›n muhabbetiyle sersem olarak fânîlerin te-
bessümlerine aldansa, onlar›n kucaklar›na at›lsa, elbette
nihayetsiz bir hasarete düfler. Hem fena, hem fânî, hem
ademe düfler; hem manen kendini idam eder. E¤er li-
san-› Kur’ân’dan kalp kula¤›yla iman derslerini iflitip ba-
fl›n› kald›rsa, vahdete müteveccih olsa, ubudiyetin mira-
c›yla arfl-› kemalâta ç›kabilir, bâkî bir insan olur.

Ey nefsim! Madem hakikat böyledir ve madem millet-i

‹brahimiyedensin (a.s.), ‹brahimvari, 
1 nÚ/∏pa'’rG tÖpMoG 'nB’ de.

Ve Mahbub-i Bâkî’ye yüzünü çevir ve benim gibi flöyle
a¤la:

[Buradaki Farisî beyitler, On Yedinci Sözün ‹kinci

Makam›nda yaz›lmakla burada yaz›lmam›flt›r.]

®
adem: yokluk.
adî: baya¤›.
arfl-› kemalât: olgunluklar›n zir-
vesi.
bâkî: ebedî, daimî.
beka: bâkîlik, sonsuzluk, ebedîlik.
beyit: iki m›sradan oluflan fliir.
cihetü’l-vahdet: birlik ciheti, yö-
nü.
fânî: geçici, sonlu.
Farisî: ‹ran dili, Farsça.
fenâ: yok olma, bitme.
gaflet: gafillik, Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalma.
hakikat: gerçek.
hakikat-i külliye-i daime: de-
vaml›l›¤› olup, bütün her fleyle il-
gili olan gerçek.
hasaret: zarar.
‹brahimvari: Hz. ‹brahim gibi.
idam: öldürme.
iman: inanma.
kâinat: bütün âlemler, dünya.
kesret: çokluk, vahdetin z›dd›.

k›ymettar: de¤erli, k›ymetli.
lisan-› Kur’ân: Kur’ân’›n dili.
Mahbub-i Bâkî: ölümsüz ve
sonsuz sevgili olan, Allah.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
mana itibar›yla.
mazhar: zuhur yeri, görünme
yeri, nail olma.
meyve-i zîfluur: fluur, ak›l sa-
hibi meyve.
millet-i ‹brahimîye: Hz. ‹bra-

him’in dinine mensup olanlar,
‹slâm milleti.
miraç: merdiven, yükselifl.
muhabbet: sevgi.
müteveccih: yönelmifl.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü-
¤e sevk eden, flehevî istekleri
kamç›lay›p hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
nihayetsiz: sonsuz.

nokta-i istinat: dayanak
noktas›.
ömr-i bâkî: daimî, kal›c› ha-
yat.
sersem: akl› ve zihni da¤›lm›fl.
tebessüm: gülümseyifl.
ubudiyet: kulluk.
vahdet: birlik.
vas›ta: arac›, vesile.
zayi: elden ç›km›fl.
zîruh: ruh sahibi.

1. Ben bat›p gidenleri sevmem. (En’am Suresi: 76.)
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‹kinci Cilve
Kur’ân’›n flebabetidir. Her as›rda taze nazil oluyor gi-

bi tazeli¤ini, gençli¤ini muhafaza ediyor.

Evet, Kur’ân, bir hutbe-i ezeliye olarak umum as›rlar-
daki umum tabakat-› befleriyeye birden hitap etti¤i için,
öyle daimî bir flebabeti bulunmak lâz›md›r. Hem de, öy-
le görülmüfl ve görünüyor. Hatta, efkârca muhtelif ve is-
tidatça mütebayin as›rlardan her asra göre, güya o asra
mahsus gibi bakar, bakt›r›r ve ders verir.

Beflerin âsâr ve kanunlar›, befler gibi ihtiyar oluyor,
de¤ifliyor, tebdil ediliyor. Fakat, Kur’ân’›n hükümleri ve
kanunlar›, o kadar sabit ve rasihtir ki, as›rlar geçtikçe da-
ha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine
güvenen ve Kur’ân’›n sözlerine karfl› kula¤›n› kapayan flu
asr-› haz›r ve flu asr›n ehl-i kitap insanlar›, Kur’ân’›n

pÜÉnà`pµdrG nπrgnG BÉnj @ pÜÉnà`pµdrG nπrgnG BÉnj hitab-› mürflidânesine o

kadar muhtaçt›r ki, güya o hitap, do¤rudan do¤ruya flu

asra müteveccihtir ve 
1 pÜÉnà`pµdrG nπrgnG BÉnj lâfz› 

2 pÖnà`rµnŸrG nπrgnG BÉnj
manas›n› dahi tazammun eder. Bütün fliddetiyle, bütün
tazeli¤iyle, bütün flebabetiyle, 
3 rºoµnæ`r«nHnh Énænæ`r«nH mABGnƒn°S mánªp∏nc n‹pG GrƒndÉn©nJ pÜÉnà`pµdrG nπrgnG BÉnj sayhas›n›

âlemin aktâr›na savuruyor.

Meselâ flah›slar, cemaatler, muarazas›ndan âciz kald›k-
lar› Kur’ân’a karfl›, bütün nev-i beflerin ve belki cinnîlerin 
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hutbe-i ezelî: varl›¤›n›n bafllang›-
c› olmayan Allah’›n insanlara ve
cinlere bir hutbesi olan Kur’ân.
istidat: kabiliyet, yetenek.
Kur’ân’›n hükümleri: Kur’ân’›n
emirleri.
lâz›m: gerekli, lüzumlu.
mahsus: has, özel.
mana: anlam.
meselâ: misal, örnek olarak.
muaraza: karfl› gelme, sözle kar-
fl›l›kl› mücadele.
muhafaza: koruma.
muhtelif: farkl›, çeflitli.
mütebayin: birbirine uymayan,
z›t.
müteveccih: yönelik.
nazil: inme, indirilme.
nev-i befler: insanl›k.
sabit ve rasih: kesinleflmifl, de-
¤iflmeyen sa¤laml›k.
sayha: yüksek ses, seda.
flah›s: kifli.
flebabet: tazelik, gençlik.
tabakat-› befleriye: insan taba-
kalar›, sosyal s›n›flar.
tazammun: içine alma.
tebdil: de¤ifltirme.
umum: bütün.
Yahudi: ‹brani ve ‹srailî de deni-
len, Sami kavimlerinden bir ›rk ve
bu ›rk›n ba¤l› oldu¤u dinî inanç.
ziyade: fazla.

âciz: çaresiz, güçsüz.
aktâr: her taraf, her yer.
âlem: cihan.
âsâr: eserler.
as›r: yüzy›l, devir.
asr-› haz›r: flimdiki as›r, bu
zaman.

befler: insanl›k.
cemaat: topluluk.
cilve: tecelli, görünme, yans›-
ma.
cinnî: cinlerle ilgili, cin taife-
sinden olan.
efkâr: fikirler, düflünceler.

ehl-i kitap: kitap ehli.
güya: sanki.
hitab-› mürflidâne: do¤ru yo-
lu gösteren hitap, seslenifl.
hitap: bir toplulu¤a karfl› ko-
nuflma.
hitap: konuflma, seslenifl.

1. Ey ehl-i kitap! (Âl-i ‹mran Suresi: 64, 65, 70, 71, 98, 99; Nisâ Suresi: 171; Mâide Suresi: 15,
19;…)

2. Ey mektepliler!
3. Ey kitap ehli olan H›ristiyanlar ve Yahudîler! Sizinle bizim aram›zda müflterek olan bir sö-

ze gelin. (Âl-i ‹mran Suresi: 64.)

] Yirmi Beflinci Sözden
al›nan “‹kinci Cilve,” Bar-
la’da 1927’de Türkçe
olarak telif edilmifltir.



de netice-i efkârlar› olan medeniyet-i hâz›ra, Kur’ân’a
karfl› muaraza vaziyetini alm›flt›r. ‹’caz-› Kur’ân’a karfl› si-
hirleriyle muaraza ediyor. fiimdi, flu müthifl yeni muara-

zac›ya karfl›, i’caz-› Kur’ân’›, 
1

tøp÷r Gnh ¢oùrfp’rG pân©nªnàrLG pøpÄnd rπob
ayetinin davas›n› ispat etmek için, medeniyetin muaraza
suretiyle vazetti¤i esasat› ve desatirini esasat-› Kur’âniye
ile karfl›laflt›raca¤›z.

Birinci derecede: Birinci Sözden tâ Yirmi Beflinci Sö-
ze kadar olan muvazeneler ve mizanlar ve o Sözlerin ha-
kikatleri ve bafllar› olan ayetler, iki kere iki dört eder de-
recesinde medeniyete karfl› Kur’ân’›n i’caz›n› ve galebe-
sini ispat eder.

‹kinci derecede: On ‹kinci Sözde ispat edildi¤i gibi, bir
k›s›m düsturlar›n› hulâsa etmektir.

‹flte, medeniyet-i hâz›ra, felsefesiyle hayat-› içtimaiye-i
befleriyede nokta-i istinad› kuvvet kabul eder, hedefi men-
faat bilir, düstur-i hayat› cidal tan›r, cemaatlerin rab›tas›-
n› unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Gayesi, hevesat-› nef-
saniyeyi tatmin ve hacat-› befleriyeyi tezyit etmek için,
baz› lehviyatt›r.

Hâlbuki, kuvvetin fle’ni tecavüzdür; menfaatin fle’ni,
her arzuya kâfi gelmedi¤inden, üstünde bo¤uflmakt›r;
düstur-i cidalin fle’ni, çarp›flmakt›r; unsuriyetin fle’ni, bafl-
kas›n› yutmakla beslenmek oldu¤undan, tecavüzdür.

‹flte flu medeniyetin flu düsturlar›ndand›r ki, bütün me-
hasiniyle beraber, beflerin yüzde ancak yirmisine bir nevi
sûrî saadet verip, seksenini rahats›zl›¤a, sefalete atm›flt›r.

and: yemin.
arzu: istek.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
befler: insanl›k.
cemaat: topluluk.
cidal: mücadele.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
dava: savunulan düflünce, iman.
derece: aflama, basamak.
desatir: düsturlar, as›l kaideler.
düstur: kaide, kural.
düstur-i cidal: mücadele prensi-
bi.
düstur-i hayat: hayat›n kaide ve
kurallar›.
esasat-› Kur’âniye: Kur’ân esas-
lar›.
felsefe: madde ve hayat› gaye ve
bafllang›ç bak›m›ndan inceleyen
ilim.
galebe: üstünlük.
gaye: maksat, amaç.
hacat-› befleriye: insan›n ihtiyaç-
lar›.
hakikat: gerçek.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanlara ait olan sosyal hayat.
hedef: gaye, maksat.
hevesat-› nefsaniye: nefsin gelip
geçici olan çirkin arzu ve istekle-
ri.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i, ola¤an üstü oluflu.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kâfi: yeterli.
k›s›m: bölüm, tak›m.
Kur’ân’›n i’caz›: Kur’ân’›n mu’ci-
ze, harika oluflu.
lehviyat: e¤lenceler, faydas›z ifl-
ler.
medeniyet: uygarl›k.
medeniyet-i hâz›ra: flimdiki me-
deniyet.

mehasin: güzellikler.
menfaat: fayda, yarar.
menfi milliyet: olumsuz fle-
kilde kullan›lan milliyetçilik
düflüncesi.
mizan: terazi.
muaraza: karfl› gelme, sözle
karfl›l›kl› mücadele.
muaraza suretiyle: karfl› gel-
me flekliyle.
muvazene: denge.

müthifl: dehfletli.
netice-i efkâr: fikirlerin neti-
cesi.
nevi: çeflit, tür.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›.
rab›ta: ba¤, münasebet.
saadet: mutluluk.
sefalet: sefillik, düflkünlük.
sihir: büyü.
sûrî: d›fl görünüfl.

fle’n: özellik, durum, yap›,
gerek.

tatmin: doyurma.

tecavüz: haddini aflma, ileri
gitme.

tezyit: artt›rma.

unsuriyet: ›rkç›l›k.

vazetti¤i esasat: ortaya koy-
du¤u temel kurallar.

vaziyet: durum.

1. De ki: And olsun, insanlar ve cinler bir araya toplansalar… (‹sra Suresi: 88.)
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Amma hikmet-i Kur’âniye ise, nokta-i istinad› kuvvet
yerine hakk› kabul eder, gayede menfaat yerine fazilet ve
r›za-i ‹lâhîyi kabul eder, hayatta düstur-i cidal yerine düs-
tur-i teavünü esas tutar, cemaatlerin rab›talar›nda unsuri-
yet ve milliyet yerine rab›ta-i dinî ve s›n›fî ve vatanî ka-
bul eder. Gayat›, hevesat-› nefsaniyenin nameflru tecavü-
zat›na set çekip ruhu maâliyata teflvik ve hissiyat-› ulviye-
sini tatmin etmektir ve insan› kemalât-› insaniyeye sevk
edip insan etmektir.

Hakk›n fle’ni ise, ittifakt›r; faziletin fle’ni, tesanüttür;
teavünün fle’ni, birbirinin imdad›na yetiflmektir; dinin
fle’ni, uhuvvettir, incizapt›r; nefs-i emmareyi gemlemek-
le ba¤lamak, ruhu kemalâta kamç›lamakla serbest b›rak-
man›n fle’ni, saadet-i dâreyndir.

‹flte, medeniyet-i hâz›ra, edyan-› sab›ka-i semaviye-
den, bahusus Kur’ân’›n irfladat›ndan ald›¤› mehasinle be-
raber, Kur’ân’a karfl›, böyle hakikat nazar›nda ma¤lûp
düflmüfltür.

Üçüncü derece: Binler mesailinden yaln›z numune
olarak üç dört meseleyi gösterece¤iz.

Evet, Kur’ân’›n düsturlar›, kanunlar› ezelden geldi¤in-
den, ebede gidecektir. Medeniyetin kanunlar› gibi ihtiyar
olup ölüme mahkûm de¤ildir; daima gençtir, kuvvetlidir.

Meselâ, medeniyetin bütün cemiyat-› hayriyeleri ile,
bütün cebbarâne fledit inzibat ve nizamatlar›yla, bütün
ahlâkî terbiyegâhlar›yla, Kur’ân-› Hakîm’in iki meselesi-
ne karfl› muaraza edemeyip ma¤lûp düflmüfllerdir.
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ait mükemmellik ve olgunluklar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
ma¤lûp: yenilmifl.
mahkûm: hükümlü.
medeniyet: uygarl›k.
medeniyet-i hâz›ra: flimdiki me-
deniyet.
mehasin: güzellikler.
menfaat: fayda, yarar.
mesail: meseleler.
meselâ: misal olarak.
mesele: çözülmesi istenilen fley;
önemli ifl.
milliyet: bir kavim ve cinsiyetten
olma.
muaraza: karfl› gelme.
nameflru: meflru olmayan, helâl
olmayan.
nazar: bak›fl, görüfl.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis.
nizamat: nizamlar, düzenler.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
numune: örnek.
rab›ta: ba¤, birlik vesilesi.
rab›ta-i dinî: din ba¤›.
rab›ta-i s›n›fî: s›n›f ba¤›.
rab›ta-i vatanî: vatanla ilgili ba¤.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan can, bedenin hayat gücü
maddî olmayan öz cevher.
ruhu maâliyata teflvik: ruhun
yüceliklere yönlendirilmesi.
saadet-i dâreyn: iki cihan saade-
ti.
sevk: yönlendirme.
fledit: fliddetli, sert.
fle’n: özellik, durum, yap›, gerek.
tatmin: kalbin manevî olarak
doymas›.
teavün: yard›mlaflma.
tecavüzat: tecavüzler.
tesanüt: dayan›flma.
uhuvvet: kardefllik.
unsuriyet: ›rkç›l›k.

ahlâkî terbiyegâh: ahlâkla il-
gili e¤itimin verildi¤i yer.
bahusus: hususiyetle, özellik-
le.
cebbarâne: zorbal›kla.
cemaat: topluluk.
cemiyat-› hayriye: hay›r ce-
miyetleri, kurulufllar›.
derece: basamak, aflama.
düstur: kaide, prensip.
düstur-i cidal: mücadele
prensibi.
düstur-i teavün: yard›mlafl-
ma kanunu.

ebed: sonsuzluk.
edyan-› sab›ka-i semaviye:
eski semavî dinler.
esas: as›l.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman.
fazilet: erdem, üstün nitelik.
gayat: gayeler, amaçlar.
gaye: maksat, amaçlanan.
hakikat: gerçek.
hevesat-› nefsaniye: nefsin
gelip geçici olan çirkin arzula-
r›.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n

hikmeti, Kur’ân’a mahsus
himet.
hissiyat-› ulviye: yüce duy-
gular.
incizap: cezp edilme, çekil-
me, kap›lma.
inzibat: asayiflle ilgili düzeni
sa¤lama.
irfladat: do¤ru yolu göster-
meler.
ittifak: fikir birli¤i etme.
kemalât: mükemmellikler,
olgunluklar.
kemalât-› insaniye: insana



Meselâ,
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Kur’ân’›n bu galebe-i i’cazkârânesini bir “Mukaddeme”
ile beyan edece¤iz. fiöyle ki:

• ‹flaratü’l-‹’caz’da ispat edildi¤i gibi, bütün ihtilâlât-›
befleriyenin madeni bir kelime oldu¤u gibi, bütün ahlâk-›
seyyienin menba› dahi bir kelimedir.

Birinci kelime: “Ben tok olay›m, baflkas› açl›ktan ölse,
bana ne.”

‹kinci kelime: “Sen çal›fl, ben yiyeyim.”

Evet, hayat-› içtimaiye-i befleriyede havas ve avam,
yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaflar-
lar. O muvazenenin esas› ise, havas tabakas›nda merha-
met ve flefkat; afla¤›s›nda, hürmet ve itaattir. fiimdi, bi-
rinci kelime havas tabakas›n› zulme, ahlâks›zl›¤a, merha-
metsizli¤e sevk etmifltir; ikinci kelime avam› kine, hase-
de, mübarezeye sevk edip, rahat-› befleriyeyi birkaç as›r-
d›r selbetti¤i gibi; flu as›rda, sa’y, sermaye ile mübareze
neticesi, herkesçe malûm olan Avrupa hâdisat-› azîmesi
meydana geldi.

‹flte, medeniyet, bütün cemiyat-› hayriye ile ve ahlâkî
mektepleriyle ve fledit inzibat ve nizamat›yla, beflerin o
iki tabakas›n› musalâha edemedi¤i gibi, hayat-› beflerin
iki müthifl yaras›n› tedavi edememifltir. Kur’ân, birinci
kelimeyi esas›ndan vücub-i zekât ile kal’ eder, tedavi
eder; ikinci kelimenin esas›n› hurmet-i riba ile kal’ edip, 

ahlâk: insan›n iyi veya kötü ola-
rak vas›fland›r›lmas›na yol açan
manevî nitelikleri, huylar›.
ahlâk-› seyyie: kötü ahlâk.
ahlâkî: ahlâka uygun, ahlâkla ilgi-
li.
as›r: yüzy›l, devir.
avam: fakirler, halk tabakas›.
befler: insanl›k.
beyan: anlatma.
cemiyat-› hayriye: hay›r cemi-
yetleri.
esas: as›l, temel.
faiz: riba.
galebe-i i’cazkârâne: mu’cizeli
bir flekilde galip gelme.
hâdisat-› azîme: büyük hâdise-
ler.
haram: ‹slamiyetçe yasaklanan
ifller.
haset: k›skançl›k.
havas: üst s›n›f, zenginler.
hayat-› befler: insan hayat›.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanlara ait olan sosyal hayat.
helâl: Allah’›n müsaade etti¤i fley.
hurmet-i riba: faizin haram olu-
flu.
hürmet: ihtiram, sayg›.
ihtilâlât-› befleriye: insanlar ara-
s›ndaki kargaflalar.
inzibat: disiplin.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyat›nda
yer alan bir eseri.
itaat: uyma, bafl e¤me.
kal’ etmek: söküp atmak, teme-
linden y›k›p atmak.
kin: gizli düflmanl›k.
madenî: kaynak.
malûm: bilinen.
medeniyet: uygarl›k.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu.
menba: kaynak.
merhamet: ac›mak, iyilik etmek.
meselâ: misal olarak.

mukaddeme: girifl.
musalâha: bar›flt›rma; sulh,
bar›fl.
muvazene: karfl›laflt›rma,
denge.
mübareze: dövüflme, kavga.
müthifl: dehfletli.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan
biri.
netice: sonuç.

nizamat: nizamlar, düzenler.
rahat-› befleriye: insanl›¤›n
rahat›.
sa’y: çal›flma, emek.
selp: kald›rma.
sevk: yönlendirme, yollama.
fledit: fliddetli, sert.
flefkat: içten ve karfl›l›ks›z
sevme.
tabaka: s›n›f.

tedavi: aksakl›¤› düzeltme,
iyilefltirme.
vücub-i zekât: zekât›n farz
oluflu.
zekât: ‹slâm›n befl flart›ndan
biri olan, Allah için mal›n belli
bir k›sm›n›n her y›l zekât veri-
lebilecek kimselere da¤›t›l-
mas›.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

1. Namaz› dos do¤ru k›l›n, zekât› verin. (Bakara Suresi: 43.)

2. Allah al›flverifli helâl, fâizi ise haram k›ld›. (Bakara Suresi: 275.)
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tedavi eder. Evet, ayet-i Kur’âniye, âlem kap›s›nda du-
rup, ribaya “Yasakt›r!” der. “Kavga kap›s›n› kapamak
için, banka (riba) kap›s›n› kapay›n›z!” diyerek, insanlara
ferman eder. fiakirtlerine, “Girmeyiniz!” emreder.

• ‹kinci esas: Medeniyet, taaddüd-i ezvac› kabul etmi-
yor. Kur’ân’›n o hükmünü, kendine muhalif-i hikmet ve
maslahat-› befleriyeye münafi telâkki eder.

Evet, e¤er izdivaçtaki hikmet, yaln›z kaza-i flehvet ol-
sa, taaddüt bilâkis olmal›. Hâlbuki, hatta bütün hayvana-
t›n flahadetiyle ve izdivaç eden nebatat›n tasdikiyle sabit-
tir ki, izdivac›n hikmeti ve gayesi, tenasüldür. Kaza-i fleh-
vet lezzeti ise, o vazifeyi gördürmek için Rahmet taraf›n-
dan verilen bir ücret-i cüz’iyedir. Madem, hikmeten, ha-
kikaten, izdivaç nesil içindir, nev’in bekas› içindir. Elbet-
te, bir senede yaln›z bir defa tevellüde kabil ve ay›n yal-
n›z yar›s›nda kabil-i telâkkuh olan ve elli senede ye’se dü-
flen bir kad›n, ekseri vakitte, tâ yüz seneye kadar kabil-i
telkih bir erke¤e kâfi gelmedi¤inden, medeniyet pek çok
fahiflehaneleri kabul etmeye mecburdur.

• Üçüncü esas: Muhakemesiz medeniyet, Kur’ân ka-
d›na sülüs verdi¤i için ayeti tenkit eder. Hâlbuki, hayat-›
içtimaiyede ekser ahkâm, ekseriyet itibar›yla oldu¤un-
dan; ekseriyet itibar›yla bir kad›n kendini himaye edecek
birisini bulur, erkek ise ona yük olacak ve nafakas›n› ona
b›rakacak birisiyle teflrik-i mesai etmeye mecbur olur. ‹fl-
te, bu surette bir kad›n, pederinden yar›s›n› alsa, kocas›
noksaniyetini temin eder. Erkek, pederinden iki parça 
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noksaniyet: eksiklik.
peder: baba.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
riba: faiz.
suret: biçim, flekil.
sülüs: üçte bir.
flahadet: flahitlik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taaddüd-i ezvaç: çok evlilik.
taaddüt: birden çok olma.
tasdik: do¤rulama.
tedavi: aksakl›¤› düzeltme, iyilefl-
tirme.
telâkki: anlama, kabullenme,
anlay›fl.
temin: sa¤lama, elde etme.
tenasül: üreme.
teflrik-i mesai: birlikte çal›flma,
yaflama.
tevellüt: do¤um.
ücret-i cüz’iye: az bir ücret.
vazife: görev.
ye’se düflme: ümitsizli¤e düflme.

ahkâm: hükümler, emirler.
âlem: dünya, cihan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
ayet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayeti.
beka: ebedîlik, sonsuzluk.
bilâkis: aksine, tersine.
ekser: pek çok.
ekseriyet: ço¤unluk.
fahiflehane: fuhufl yuvas›.
ferman: emir, buyruk.
gaye: maksat.
hakikaten: do¤ru, olarak.

hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: gizli gaye, sebep.
hikmeten: hikmetçe, gayece.
himaye: koruma.
hüküm: emir, kanun.
izdivaç: evlenme, çift olma.
kabil: mümkün.
kabil-i telâkkuh: hamile kal-
mas› mümkün olan.
kabil-i telkih: hamile b›rak-
›labilir, döllenebilir.
kâfi: yetecek.

kaza-i flehvet: cinsi münase-
bet.
maslahat-› befleriye: insan›n
faydas›na olan ifller.
medeniyet: uygarl›k.
muhakeme: ak›l süzgecinden
geçirme.
muhalif-i hikmet: hikmete
ayk›r›, z›t.
münafi: ayk›r›, z›t.
nafaka: geçimlik.
nebatat: bitkiler.
nesil: soy sop, zürriyet.
nev(i): cins, tür; çeflit.



alsa, bir parças›n› tezevvüç etti¤i kad›n›n idaresine vere-
cek; k›z kardefline müsavi gelir. ‹flte, adalet-i Kur’âniye
böyle iktiza eder. Böyle hükmetmifltir. (HAfi‹YE 1)

• Dördüncü esas: Sanemperstli¤i fliddetle, Kur’ân,
menetti¤i gibi; sanemperestli¤in bir nevi taklidi olan su-
retperestli¤i de meneder. Medeniyet ise, suretleri kendi
mehasininden say›p, Kur’ân’a muaraza etmek istemifl.
Hâlbuki gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-i mütehac-
cir veya bir riya-i mütecessit veya bir heves-i müteces-
simdir ki; befleri zulme ve riyaya ve hevaya, hevesi kam-
ç›lay›p teflvik eder.

Hem, Kur’ân merhameten, kad›nlar›n hürmetini mu-
hafaza için, hayâ perdesini takmas›n› emreder; tâ heve-
sat-› rezilenin aya¤› alt›nda o flefkat madenleri zillet çek-
mesinler, alet-i hevesat, ehemmiyetsiz bir meta hükmü-
ne geçmesinler. (HAfi‹YE 2) Medeniyet ise, kad›nlar› yuvala-
r›ndan ç›kar›p, perdelerini y›rt›p, befleri de bafltan ç›kar-
m›flt›r. Hâlbuki, aile hayat›, kad›n-erkek mabeyninde mü-
tekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Hâlbuki, aç›k 

adalet: hakça, hukuka uygunluk.
adalet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n ada-
leti.
adliye: mahkeme, yarg› yeri.
alet-i hevesat: arzu ve istekleri
tatmin arac›.
as›r: yüzy›l, devir.
befler: insanl›k.
düstur-i ‹lâhî: ‹lâhî prensip.
ecdat: atalar.
ehemmiyet: önemli.
esas: as›l.
hakikat: gerçek olan.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› yaz›.
hayâ: utanma.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat.
heva: nefse ait olan fleylere düfl-
künlük.
heves: arzu, istek.
hevesat-› rezile: rezilce hevesler.
heves-i mütecessim: cisimleflmifl
arzu, istek.
hüküm: emir, kanun; verilen ka-
rar.
hürmet: ihtiram, sayg›.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
istinat: dayanma.
itikatlar›na iktidaen: inançlar›na
uyarak.
ittifak: fikir birli¤i etme.
kudsî: mukaddes, temiz.
kal’ etmek: söküp atmak, kökü-
nü kaz›mak.
lâyiha-i temyiz: bir üst mahke-
me olan Yarg›taya yaz›lan yaz›;
temyiz yaz›s›.
mabeyn: aras›, ortas›.
maden: kaynak.

mahkûm eden: ceza hükmü
veren.
medeniyet: uygarl›k.
mehasin: güzellikler.
menetme: yasaklama.
merhameten: merhamet
ederek.
meta: mal.
muaraza: karfl› gelme, sözle
mücadele etme.
muhafaza: koruma.
müdafaat: savunmalar.
müsavi: eflit, denk.
mütekabil: karfl›l›kl›.

nakzetme: bozma, geri çevir-
me, geçersiz k›lma.
nev(i): cins, tür; çeflit.
riya: iki yüzlülük, gösterifl.
riya-i mütecessit: sanki vü-
cut kazanm›fl bir riya, cisim-
leflmifl gösterifl.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sanemperestlik: putlara,
heykellere tapma.
suret: flekil, görünüfl.
suretperestlik: resim gibi gö-
rüntü ve tasvirlere tapma.
flefkat: içten ve karfl›l›ks›z

merhamet.
tasdik: do¤rulama.
tefsir: Kur’ân-› Kerîm’i aç›kla-
mak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.
tesettür-i nisvan: kad›nlar›n
örtünmesi.
teflvik: flevklendirme.
tezevvüç: evlenme, evlilik.
zarf: müddet.
zillet: hakir görülme, afla¤›l›k.
zulm-i mütehaccir: tafllaflm›fl
zulüm.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.
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HAfi‹YE 1: Mahkemeye karfl› ve mahkemeyi susturan lâyiha-i temyizin
müdafaat›ndan bir parçad›r; bu makama hafliye olmufl.

“Ben de adliyenin mahkemesine derim ki: Bin üç yüz elli senede ve her
as›rda üç yüz elli milyon insanlar›n hayat-› içtimaiyesinde en kudsî ve ha-
kikatli bir düstur-u ‹lâhîyi, üç yüz elli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklar›-
na istinaden ve bin üç yüz elli sene zarf›nda geçmifl ecdad›m›z›n itikatla-
r›na iktidaen tefsir eden bir adam› mahkûm eden haks›z bir karar›, elbet-
te, rûy-i zeminde adalet varsa, o karar› red ve bu hükmü nakzedecektir.”
HAfi‹YE 2: Tesettür-i nisvan hakk›nda otuz  Birinci Mektubun Yirmi
Dördüncü Lem’as› gayet kat'î bir surette ispat etmifltir ki, “Tesettür kad›n-
lar için f›trîdir, ref-i tesettür f›trata münafidir.”



saç›kl›k samimî hürmet ve muhabbeti izale edip, ailevî
hayat› zehirlemifltir. Hususan, suretperestlik, ahlâk› fena
hâlde sarst›¤› ve sukut-i ruha sebebiyet verdi¤i, flununla
anlafl›l›r:

Nas›l ki, merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kad›n
cenazesine nazar-› flehvet ve hevesle bakmak, ne kadar
ahlâk› tahrip eder; öyle de, ölmüfl kad›nlar›n suretlerine
veyahut sa¤ kad›nlar›n küçük cenazeleri hükmünde olan
suretlerine hevesperverâne bakmak, derinden derine,
hissiyat-› ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrip eder.

‹flte flu üç misal gibi binler mesail-i Kur’âniyenin her
birisi saadet-i befleriyeyi dünyada temine hizmet etmek-
le beraber, hayat-› ebediyesine de hizmet eder. Sair me-
seleleri mezkûr meselelere k›yas edebilirsin.

Nas›l medeniyet-i hâz›ra Kur’ân’›n hayat-› içtimaiye-i
beflere ait olan düsturlar›na karfl› ma¤lûp olup, Kur’ân’›n
i’caz-› manevîsine karfl› hakikat noktas›nda iflâs eder; öy-
le de, medeniyetin ruhu olan felsefe-i Avrupa ve hikmet-i
befleriyeyi hikmet-i Kur’ân’la, yirmi befl adet Sözlerde,
mizanlarla iki hikmetin muvazenesinde, hikmet-i felsefi-
ye âcize ve hikmet-i Kur’âniyenin mu’cize oldu¤u kat’i-
yetle ispat edilmifltir. Nas›l ki On Birinci ve On ‹kinci
Sözlerde hikmet-i felsefiyenin aczi ve iflâs› ve hikmet-i
Kur’âniyenin i’caz› ve g›nâs› ispat edilmifltir. Müracaat
edebilirsin.

Hem, nas›l medeniyet-i hâz›ra hikmet-i Kur’ân’›n ilmî
ve amelî i’caz›na karfl› ma¤lûp oluyor; öyle de, medeni-
yetin edebiyat ve belâgati da Kur’ân’›n edeb ve belâgatine
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hikmeti, gayeleri, maksatlar›.
hissiyat-› ulviye-i insaniye: insa-
n›n yüksek duygular›.
hususan: bilhassa, özellikle.
hürmet: sayg›, fleref.
i’caz: mu’cize olufl.
i’caz-› manevî: manevî mu’cize-
lik.
iflâs: batma, bitme.
ilmî: ilme ait.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izale: yok etme, giderme.
kat’î: kesin.
kat’iyet: kesinlik.
lem’a: par›lt›.
ma¤lûp: yenilme; yenilmifl.
medeniyet: uygarl›k.
medeniyet-i hâz›ra: flimdiki me-
deniyet.
merhume: vefat etmifl, kad›n.
mesail-i Kur’âniye: Kur’ân’›n me-
seleleri.
mesele: ehemmiyetli ifl, problem.
mezkûr: zikredilen.
mizan: ölçü, terazi.
mu’cize: ayn›s›n› yapmakta bafl-
kalar›n› acze düflüren.
muvazene: denge, ölçü.
münafi: ayk›r›, z›t.
müracaat: baflvurma.
nazar-› flehvet: flehvet bak›fl›.
rahmet: merhamet etme, flefkat.
ref-i tesettür: tesettürün kald›r›l-
mas›.
ruh: dirilik kayna¤› olan can, be-
denin hayat gücü maddî olmayan
öz cevher.
saadet-i befleriye: insanlar›n
mutlulu¤u.
sair: baflka, di¤er.
samimî: içten, candan.
sebebiyet: sebep olma.
sukut-i ruh: ruhun alçalmas›.
suret: resim; yüz, flekil.
suretperest: d›fl görünüfle afl›r›
ehemmiyet veren.
tahrip: y›kma, bozma.
temin: sa¤lama.
tesettür: örtünme.
tesettür-i nisvan: kad›nlar›n ör-
tünmesi.

âcize: güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahlâk: iyi ve güzel davran›flla-
r›n bütünü.
ailevî: aile ile ilgili.
amelî: pratik, tecrübî.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde olmas›n› ö¤-
reten ilim.
cenaze: insan ölüsü.
düstur: kanun, kaide.
edeb: edebiyat.
edebiyat: duygu, düflünce,
hayal ve olaylar› en güzel fle-

kilde, sözlü veya yaz›l› olarak
ifade etme sanat›.
edep: zerafet, güzel hâl.
felsefe-i Avrupa: Avrupa fel-
sefesi.
f›trat: yarat›l›fl.
f›trî: yarat›l›fltan, yarat›l›fla ait.
g›nâ: zenginlik, yeterlik.
hakikat: gerçek.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› yaz›.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat.
hayat-› içtimaiye-i befler: in-
sanlara ait olan sosyal hayat.

heves: nefsin hofluna giden
istek.
hevesperverâne: hevesine
düflkün bir flekilde.
hikmet: ‹lâhî gaye, maksat.
hikmet-i befleriye: insanlar›n
bilgisi.
hikmet-i felsefiye: felsefenin
hikmeti gayesi.
hikmet-i Kur’ân: Kur’ân’›n
hikmeti, gayeleri, maksatlar›.
hikmet-i Kur’ânî: Kur’ân’›n
hikmeti, gayeleri, maksatlar›.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n



karfl› nispeti, öksüz bir yetimin muzlim bir hüzün ile
ümitsiz a¤lay›fl›; hem süflî bir vaziyette sarhofl bir ayya-
fl›n velvele-i g›nâs›n›n (flark› demektir) nispeti ile ulvî bir
âfl›¤›n muvakkat bir iftiraktan müfltakane, ümitkârâne bir
hüzün ile g›nâs› (flark›s›); hem, zafer veya harbe ve ulvî
fedakârl›klara sevk etmek için teflvikkârâne kasaid-i vata-
niyeye nispeti gibidir. Çünkü, edeb ve belâgat, tesir-i üs-
lûp itibar›yla ya hüzün verir, ya nefle verir.

Hüzün ise, iki k›s›md›r: Ya fakdülahbaptan gelir, yani
ahbaps›zl›ktan, sahipsizlikten gelen karanl›kl› bir hüzün-
dür ki, dalâletâlûd, tabiatperest, gafletpifle olan medeni-
yetin edebiyat›n›n verdi¤i hüzündür. ‹kinci hüzün, firaku-
lahbaptan gelir. Yani ahbap var; firak›nda müfltakane bir
hüzün verir. ‹flte flu hüzün, hidayeteda, nurefflan
Kur’ân’›n verdi¤i hüzündür.

Amma nefle ise, o da iki k›s›md›r: Birisi, nefsi hevesa-
t›na teflvik eder; o da tiyatrocu, sinemac›, romanc› me-
deniyetin edebiyat›n›n fle’nidir. ‹kinci nefle, nefsi sustu-
rup, ruhu, kalbi, akl›, s›rr›, maâliyata, vatan-› aslîlerine,
makarr-› ebedîlerine, ahbab-› uhrevîlerine yetiflmek için
lâtif ve edepli masumâne bir teflviktir ki; o da Cennet ve
saadet-i ebediyeye ve rü’yet-i cemalullaha befleri sevk
eden ve flevke getiren Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n verdi¤i
nefledir. ‹flte, 
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ahbab-› uhrevî: ahiret dostlar›.
ahbap: dost.
ayyafl: sarhofl, alkolik.
azîm: büyük, yüce.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde olmas›n› ö¤reten ilim.
befler: insanl›k.
dalâletâlûd: hak yoldan uzaklafl-
m›fl, sap›kl›kla kar›fl›k.
edeb: edebiyat.
edebiyat: duygu, düflünce, hayal
ve olaylar›, sözlü veya yaz›l› ola-
rak ifade etme sanat›.
edep: nezaket, zariflik.
fakdülahbap: ahbaps›zl›k, dost-
suzluk, ahbab›n bulunmay›fl›.
fedakâr: feda eden.
firak: ayr›l›k.
firakulahbap: ahbaplardan ayr›-
l›k, dostlardan ayr› düflme.
gafletpifle: gaflet içinde, nefse
uymakla sersemleflmifl,
hakikat: gerçek.
harp: savafl.
hevesat: hevesler.
hidayeteda: hidayete sebep
olan.
hüzün: keder, üzüntü.
iftirak: ayr›l›k.
kasaid-i vataniye: vatanla ilgili
millî fliirler.
k›s›m: parça.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
lâtif: yumuflak, hofl, nazik.
maâliyat: yüksek ve derin fikir-
ler.
makarr-› ebedî: sonsuza kadar
durulacak yer.
masumâne: masumca.
medeniyet: uygarl›k.
muvakkat: geçici.
muzlim: karanl›kl›, zulmetli.
müfltakane: arzulu ve istekli bir
flekilde.
nefis: kötülü¤e sevk eden hay›rl›
ifllerden al›koyan güç, duygu.
nefsî: nefisle alâkal›.
nispet: k›yas; münasebet, ilgi, öl-
çü.

nurefflan: nur saçan.
roman: sembolik ve gerçek
olaylara dayanan uzun edebi-
yat türü.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve di-
rili¤in, iradeyle ilgili ve irade
d›fl› hareketlerin ve idrak ka-
biliyetinin kayna¤›.
rü’yet-i Cemalullah: Allah’›n
cemalini görmek.

saadet-i ebediye: sonsuz
mutluluk.
sevk: gönderme, yönlendir-
me.
süflî: afla¤›l›k.
fle’n: hâl, durum ifl.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek.
tabiatperest: Allah’a inanma-
yan, tabiata tapan.
tesir-i üslûp: üslûbun etkisi.

teflvik: isteklendirme, özen-
dirme, flevklendirme.
teflvikkârâne: teflvik ederek,
yönlendirerek.
ulvî: yüce.
ümit: umut.
ümitkârâne: ümit ederek.
vatan-› aslî: as›l vatan.
vaziyet: durum.
zafer: düflman› ma¤lûp etme.

1. De ki: And olsun, e¤er bu Kur’ân’›n benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya top-
lan›p da hepsi birbirine yard›mc› olsalar, yine de onun benzerini getiremezler. (‹srâ Suresi:
88.)
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ifade etti¤i azîm mana ve büyük hakikat, kas›ru’l-fehim
olanlarca ve dikkatsizlikle, mübalâ¤al› bir belâgat için
muhal bir suret zannediliyor. Hâflâ, mübalâ¤a de¤il, mu-
hal bir suret de¤il, ayn-› hakikat bir belâgat ve mümkün
ve vaki surettedir.

O suretin bir veçhi fludur ki; yani, Kur’ân’dan tereflfluh
etmeyen ve Kur’ân’›n mal› olmayan ins ve cinnin bütün
güzel sözleri toplansa, Kur’ân’› tanzir edemez, demektir.
Hem, edememifl ki, gösterilmiyor.

‹kinci vecih fludur ki: Cin ve insin hatta fleytanlar›n ne-
tice-i efkârlar› ve muhassala-i mesaileri olan medeniyet
ve hikmet-i felsefe ve edebiyat-› ecnebiye, Kur’ân’›n ah-
kâm ve hikmet ve belâgatine karfl› âciz derekesindedir-
ler, demektir; nas›l da, numunesini gösterdik.

®
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ins: insan.
kas›ru’l-fehim: anlay›fl›, kavra-
mas› zay›f kimse.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâz›m: gerekli.
maarif: marifetler, bilimler.
mana: anlam.
marifetullah: Allah’› hakk›yla bil-
me, tan›ma.
medeniyet: uygarl›k.
muhal: imkâns›z.
muhassala-i mesai: çal›flmalar
sonunda elde edilen netice.
muvaf›k: uygun, denk.
mübalâ¤a: abart›.
mütenevvi: çeflit çeflit.
müteveccih: yönelme.
netice-i efkâr: fikirlerin neticesi.
nev: cins.
numune: örnek.
nuranî: nurlu, parlak.
suret: biçim, görünüfl.
fleytan: Âdemo¤ullar›n› do¤ru
yoldan ç›kartmaktan geri durma-
yan lânetlenmifl varl›k.
tabaka: s›n›f, katman.
tabakat: tabakalar, katmanlar.
tabakat-› befler: insan tabakalar›,
katmanlar›.
taife: tak›m, güruh.
tanzir: bir fleyin taklidini, benzeri-
ni yapma.
tereflfluh: s›zma.
vaki: vuku bulan, olan.
vecih: yön.
zan: sanma.

âciz: güçsüz.
ahkâm: emirler, hükümler.
ahkâm-› ‹slâmiye: ‹slamî hü-
kümler.
and: yemin.
as›r: yüzy›l, devir.
ayn-› hakikat: gerçe¤in tâ
kendisi.
azîm: büyük, yüce.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesi.
benîâdem: insano¤lu.

cilve: tecelli, görünme.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
dakik: ince, nazik.
davet: ça¤›rma.
derecat: dereceler.
dereke: afla¤› seviye, baya¤›-
l›k.
edebiyat-› ecnebiye: yaban-
c›lara ait edebiyat.
ehemmiyet: önem.
elzem: çok lüzumlu.
fen: uygulamal› bilimlerin ge-
nel ad›.

güya: sanki.
hakikat: gerçek, esas.
hâflâ: asla öyle de¤ildir.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye, yüksek bilgi.
hikmet-i felsefe: felsefe ilmi.
hisse-i ders: ders pay›.
hitap: konuflma.
hususî: özel.
ilim: bilgi.
ilm-i belâgat: sözün düzgün,
kusursuz, yerinde olmas›n›
ö¤reten ilim.
iman: inanmak.



Meyve Risalesinden Onuncu
Meselenin 

Hatimesi Olarak ‹ki Hafliye
B‹R‹NC‹S‹
Bundan on iki sene evvel iflittim ki, en dehfletli ve mu-

annit bir z›nd›k, Kur'ân’a karfl› suikast›n›, tercümesiyle
yapmaya bafllam›fl. Ve demifl ki: “Kur'ân tercüme edil-
sin, tâ ne mal oldu¤u bilinsin.” Yani, lüzumsuz tekrarat›
herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye
dehfletli bir plân çevirmifl.

Fakat Risale-i Nur’un cerh edilmez hüccetleri kat’î is-
pat etmifl ki, Kur'ân’›n hakikî tercümesi kabil de¤il. Ve
lisan-› nahvî olan lisan-› Arabî yerinde Kur'ân’›n mezi-
yetlerini ve nüktelerini baflka lisan muhafaza edemez.
Ve her bir harfi on adetten bine kadar sevap veren ke-
limat-› Kur'âniyenin mu'cizâne ve cemiyetli tabirlerinin
yerini beflerin adî ve cüz'î tercümeleri tutamaz, onun ye-
rinde camilerde okunmaz, diye Risale-i Nur her tarafta
intiflar›yla o dehfletli plân› akim b›rakt›.

Fakat, o z›nd›ktan ders alan münaf›klar, yine fleytan
hesab›na Kur'ân güneflini üflemekle söndürmeye, aptal
çocuklar gibi, ahmakane ve divanecesine çal›flmalar› se-
bebiyle, bana gayet s›k› ve s›k›c› ve s›k›nt›l› bir hâlette bu
Onuncu Mesele yazd›r›ld› tahmin ediyorum. Baflkalar ile
görüflemedi¤im için hakikat-i hâli bilemiyorum.

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz 
ahmak: pek ak›ls›z olan, sersem,
budala
ahmakane: ahmakças›na, ahmak
olana yak›fl›r flekilde, ak›ls›zca.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z 
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
cemiyetli: bir çok fleyi bir arada
bulunduran, pek çok özellikleri
içine alan, kapsaml›
cerh: yaralama, bir iddiay›, fikri
çürütme, reddetme
cüz’î: az bir parça
dehfletli: ürkütücü, korkunç
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan, budala, al›k.
evvel: önce
gayet: son derece
hakikat-i hâl: durumun gerçek
yönü, iflin asl›
hakikî: gerçek
hâlet: hal, durum
hafliye: dipnot
hatime: son söz, bir eserin sonuç
k›sm›.
hüccet: delil
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma 
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ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan
kelimat-› Kur’âniye: Kur’ân’-
›n kelimeleri, sözleri
lisan: dil.
lisan-› Arabî: Arap dili. Arap-
ça.
lisan-› nahvî: Arapçan›n bir
vasf›, nahve ait dil, intizam ve
kaidelere ba¤l› belâgat dili.

mesele: önemli konu
meziyet: bir fleyi baflkalar›n-
dan ay›ran vas›f, üstünlük ve
de¤erlilik vasf›
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekil-
de.
muhafaza: koruma
münaf›k: kalbinde küfrü giz-
ledi¤i hâlde Müslüman görü-
nen, kâfirli¤ini gizleyerek
Müslüman gibi davranan.
nükte: ince manal›, düflündü-

rücü söz
plân: bir fleyi gerçeklefltirmek
için yap›lan düzenleme 
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Al-
lah taraf›ndan verilen mükâ-
fat; sevap 
suikast: kötü kas›t, kötü ni-
yet; kötü kas›tla ifl yapma, tu-
zak kurma 
tabir: ifade, söz 
tekrarat: tekrarlar.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir 

* On Birinci fiua olan Mey-
ve Risalesi, Denizli’de
1943-44'te Türkçe ola-
rak telif edilmifltir.



‹K‹NC‹ HAfi‹YE

Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meflhur fiehir
Otelinin yüksek kat›nda oturmufltum. Karfl›mda güzel
bahçelerde kesretli kavak a¤açlar› birer halka-i zikir tar-
z›nda gayet lâtif, tatl› bir surette hem kendileri, hem dal-
lar›, hem yapraklar›, havan›n dokunmas›yla, cazibekâ-
râne ve cazibedarâne hareketle rakslar›, kardefllerimin
müfarakatlar›ndan ve yaln›z kald›¤›mdan, hüzünlü ve
gaml› kalbime iliflti. Birden güz ve k›fl mevsimi hat›ra
geldi ve bana bir gaflet bast›. Ben, o kemal-i nefle ile cil-
velenen o nazenin kavaklara ve zîhayatlara o kadar ac›-
d›m ki, gözlerim yafl ile doldu. Kâinat›n süslü perdesi al-
t›ndaki ademleri, firaklar› ihtar ve ihsas›yla, kâinat dolu-
su firaklar›n, zevallerin hüzünleri bafl›ma topland›. Bir-
den hakikat-i Muhammediyenin (a.s.m.) getirdi¤i nur,
imdada yetiflti. O hadsiz hüzünleri ve gamlar› sürurlara
çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehl-i iman gibi, be-
nim hakk›mda milyon feyzinden yaln›z o vakitte o vazi-
yete temas eden imdat ve tesellisi için zat-› Muhamme-
diyeye (a.s.m.) karfl› ebediyen minnettar oldum. fiöyle
ki:

Ol nazar-› gaflet, o mübarek nazeninleri vazifesiz, ne-
ticesiz; bir mevsimde görünüp, hareketleri, nefleden de-
¤il, belki, güya ademden ve firaktan titreyerek hiçli¤e
düfltüklerini göstermekle, herkes gibi bendeki aflk-› beka
ve hubb-i mehasin, muhabbet-i vücut ve flefkat-i cinsiye
ve alâka-i hayatiyeye medar olan damarlar›ma o derece 
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kemal-i nefl’e: nefle ve sevincin
tam oluflu, tam bir nefle.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
latîf: güzel, hofl
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
meflhur: flöhretli, herkesin bildi¤i,
yayg›nl›k kazanm›fl
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu
müfarakat: uzaklaflma, ayr›l›k
nazar-› gaflet: mana ve mahiyet-
ten yoksun olan bak›fl, idrak ede-
meyen nazar.
nazenin: nazl›, nazik, narin, ince
yap›l›
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
raks: oynama, dans etme
suret: biçim, tarz, görünüfl
sürur: sevinç, mutluluk
flefkat-i cinsiye ve hayatiye: ay-
n› cinsten olanlar›n birbirlerine
karfl› gösterdikleri flefkat, merha-
met ve hayata karfl› duyulan flef-
kat
flefkat-i cinsiye: cinse ait flefkat;
ayn› cinsten olanlar›n birbirlerine
karfl› duyduklar› merhamet, sev-
gi, flefkat duygusu.
tahliye: tutukluyu serbest b›rak-
ma
tarz: biçim, flekil, suret 
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme
vazife: görev
vaziyet: durum
zat-› Muhammediyye: Hz. Mu-
hammed’in zat›, kiflili¤i
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me
zîhayat: hayat sahibi.

adem: yokluk 
aflk-› beka: ebedî hayat aflk›,
sonsuzluk aflk›
cazibekârâne: çekici ve cazi-
beli bir flekilde
cezbedarâne: cezbeye tutul-
mufl gibi, Allah sevgisi ile ken-
dinden geçerek.
cilve: güzellere yak›fl›r durufl
ve davran›fl, dilberce hareket,
naz ve eda 
ebediyen: ebedî olarak, ilele-
bet 
ehl-i iman: inananlar, iman

sahipleri
feyz: ihsan, ba¤›fl, kerem 
firak: ayr›l›k, hicran
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak
gam: keder, üzüntü
gayet: son derece
güya: sanki, sözde.
güz: sonbahar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hakikat-› Muhammediye: Hz
Peygamberin manevî flahsi-
yeti, ‹slâmiyetin asl› ve esas›.

halka-i zikr: zikir halkas›, zi-
kir esnas›nda daire fleklinde
oturma 
hafliye: dipnot
hubb-i mehasin: güzelliklere,
güzel olan fleylere sevgi
hüzn: keder, tasa, gam, hü-
zün.
ihsas: hissetirme, sezdirme
ihtar: hat›rlatma, uyar›
imdat: yard›m
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›, bütün âlemler,
varl›klar 



dokundu ki, böyle, dünyay› bir manevî Cehenneme ve
akl› bir tazip aletine çevirdi¤i s›rada, Muhammed Aley-
hissalâtü Vesselâm›n beflere hediye getirdi¤i nur perde-
yi kald›rd›. ‹dam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, firak,
fânîlik yerinde, o kavaklar›n her birinin yapraklar› ade-
dince hikmetleri ve manalar› ve —Risale-i Nur’da ispat
edildi¤i gibi— üç k›sma ayr›lan neticeleri ve vazifeleri var
diye gösterdi.

Birinci k›s›m, Sâni-i Zülcelâl’in esmas›na bakar. Me-
selâ; nas›l bir usta, harika bir makineyi yapsa, onu takdir
eden herkes o zata “Maflaallah, bârekâllah” deyip alk›fl-
lar. Öyle de, o makine dahi, ondan maksut neticeleri
tam tam›na göstermesiyle, lisan-› hâliyle ustas›n› tebrik
eder, alk›fllar. Her zîhayat ve her fley böyle bir makine-
dir; ustas›n› tebriklerle alk›fllar.

‹kinci k›s›m hikmetleri ise, zîhayat›n ve zîfluurun
nazarlar›na bakar, onlara flirin bir mütalâagâh, birer ki-
tab-› marifet olur; manalar›n› zîfluurun zihinlerinde ve
suretlerini kuvve-i haf›zalar›nda ve elvah-› misaliyede ve
âlem-i gayb›n defterlerinde daire-i vücutta b›rak›p, son-
ra âlem-i flahadeti terk eder, âlem-i gayba çekilir. De-
mek, sûrî bir vücudu b›rak›r, manevî ve gaybî ve ilmî çok
vücutlar› kazan›r.

Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder; elbette
adem, idam, hiçlik, mahv, fenâ, hakikat noktas›nda ehl-i
iman›n dünyas›nda yoktur. Ve kâfirlerin dünyalar› adem-
le, firakla, hiçlikle, fânîlikle doludur. ‹flte bu hakikati, 

abes: bofl saçma, lüzumsuz ve
gayesiz ifl
adem: yokluk 
âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâ-
inat.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selam onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
daire-i vücut: varl›k dairesi..
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri
elvah-› misaliye: örnek tablolar,
misalî manzaralar.
esmâ: adlar, isimler.
fânî: ölümlü, geçici
fenâ: yok olma, ölümlülük, geçi-
cilik
firak: ayr›l›k, hicran
gaybî: gaypla ilgili, görünmeyen-
lere ait
hakikat: gerçek, esas
hârika: ola¤anüstü
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda
idam: yok olma
ihata: kuflatma, içine alma
ilim: bilme, bilgi
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkar
eden, dinsiz
kitab-› marifet: marifet kitab›,
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Allah’› tan›tan kitap, bilgi kay-
na¤› olan kitap.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
madem: ...den dolay›, böyle
ise
mahv: yok olma, ortadan
kalkma, batma
maksut: istenilen fley, istek,
arzu, gaye.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan

Maflaallah: Allah’›n istedi¤i
gibi, Allah’›n istedi¤i olur anla-
m›nda hayret ve memnunluk
ifade eden bir ibare
meselâ: örne¤in
mütalâagâh: mütalâa yeri,
etrafl›ca düflünme, okuma ve
inceleme yeri.
nazar: bak›fl, dikkat
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Sani-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi olan ve her fle-
yi sanatla yaratan, Allah (cc.).
suret: biçim, tarz, görünüfl

sûrî: görünüflte olan, fleklî
tazip: Azap verme, eziyet et-
me, eziyette bulunma 
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk’› flan›na la-
y›k ifadelerle anma
vazife: görev
vücut: beden, varl›k
zat: kifli, flah›s
zîhayat: hayat sahibi.
zihin: haf›za, bellek 
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.



umumun lisan›nda gezen bu gelen darb›mesel ders ve-
rip, der:

“Kimin için Allah var, ona her fley var; ve kimin için
yoksa, her fley ona yoktur, hiçtir.”

Elhâs›l: Nas›l ki, iman ölüm vaktinde insan› idam-›
ebedîden kurtar›yor; öyle de, herkesin hususî dünyas›n›
dahi idamdan ve hiçlik karanl›klar›ndan kurtar›yor. Ve
küfür ise, hususan küfr-i mutlak olsa, hem o insan›, hem
hususî dünyas›n› ölümle idam edip manevî Cehennem
zulmetlerine atar, hayat›n›n lezzetlerini ac› zehirlere çe-
virir. Hayat-› dünyeviyeyi ahirete tercih edenlerin kulak-
lar› ç›nlas›n. Gelsinler, buna ya bir çare bulsunlar veya
imana girsinler, bu dehfletli hasarattan kurtulsunlar.

1 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG Énænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
Duan›za çok muhtaç ve size çok

müfltak kardefliniz

Said Nursî

@

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 171 ONUNCU MESELE

olmayan
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme 
umum: herkes
zulmet: karanl›k

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
çare: ilâç, derman 
darb›mesel: atasözü, vecize
dehfletli: ürkütücü, korkunç
Dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
Elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca
hasarat: zararlar, ziyanlar.

hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hususan: bilhassa, özellikle
hususî: özel
idam: yok olma
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak görme
iman: inanma, itikat

küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z
küfür, mutlak küfür, hiç bir
imanî hükmü, delili, hakikati
kabul etmeme, kesin ve tam
bir inkâr.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k
lisan: dil
manevî: manaya ait, maddî

1. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-
miz yoktur. Sen herfleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)



Yirmi Alt›nc› Sözden Üçüncü Mebhas›n
Sonu ve Dördüncü Mebhas

E¤er desen: “Kader bizi böyle ba¤lam›fl, hürriyetimi-
zi selp etmifltir. ‹nbisat ve cevelâna müfltak olan kalp ve
ruh için, kadere iman bir a¤›rl›k, bir s›k›nt› vermiyor mu?”

Elcevap: Kat’a ve asla! S›k›nt› vermedi¤i gibi, niha-
yetsiz bir hiffet, bir rahatl›k ve rehureyhan› veren ve em-
nüeman› temin eden bir sürur, bir nur veriyor. Çünkü,
insan kadere iman etmezse, küçük bir dairede cüz’î bir
serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde, dünya kadar
a¤›r bir yükü, bîçare ruhun omzunda tafl›maya mecbur-
dur. Çünkü, insan bütün kâinatla alâkadard›r, nihayetsiz
makas›d ve metalibi var; kudreti, iradesi, hürriyeti mil-
yondan birisine kâfi gelmedi¤i için, çekti¤i manevî s›k›n-
t› a¤›rl›¤›, ne kadar müthifl ve muvahhifl oldu¤u anlafl›l›r.
‹flte kadere iman, bütün o a¤›rl›¤› kaderin sefinesine atar,
kemal-i rahat ile, ruh ve kalbin kemal-i hürriyetiyle ke-
malât›nda serbest cevelân›na meydan veriyor. Yaln›z
nefs-i emmarenin cüz’î hürriyetini selp eder ve firavuni-
yetini ve rububiyetini ve keyfemayefla hareketini k›rar.

Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki, tarif edil-
mez. Yaln›z, flu temsil ile o lezzete ve o saadete bir ifla-
ret edece¤iz. fiöyle ki:

alâkadar: ilgili, iliflkili.
bîçare: çaresiz.
cereyan: olma, meydana gelme.
cevelân: dolaflma, gezinme.
cüz’î: az, pek az.
edepsiz: edepten, terbiyeden
yoksun.
emnüeman: tam bir emniyet ve
korkusuzluk.
erzak: r›z›klar, yiyecekler.
firavuniyet: isyankârl›kla Allah’›
tan›mama, kendisini ilâh olarak
gösterme, firavunlaflma.
gas›bâne: hakk› olmayan fleyi
alarak, gasp ederek.
has: hususî, özel.
hiffet: hafiflik, rahatl›k.
hürriyet: serbestiyet.
›zt›rap: afl›r› elem, azap, s›k›nt›.
idare: yönetme, yürütme.
iktiza: gerektirme.
irade: bir fleyi yapma veya yap-
mama konusunda karar verebil-
me ve bu karar› yerine getirebil-
me gücü.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›.
kâfi: yeterli.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, varl›klar.
kat’a: hiçbir vakit, asla.
kemalât: faziletler, iyilikler, mü-
kemmellikler.
kemal-i hürriyet: tam ve mü-
kemmel hürriyet.
kemal-i rahat: tam bir rahatl›k.
kemal-i sühulet: tam ve mü-
kemmel bir kolayl›k.
keyfemayefla: kendi keyfince,
bafl›bofl.
kudret: güç, kuvvet.
külfet: zahmet, zorluk.
mahall-i garaip: garipliklerle do-
lu, hayret edilecek yerler.
makas›d: maksatlar, gayeler.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.

metalip: istekler, arzular.
muvahhifl: dehflet veren,
korkutucu.
muvakkat: geçici.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nefs-i emmare: insan› kötü-
lü¤e sürükleyen nefis, insana
kötü ve günah olan ifllerin ya-
p›lmas›n› emreden nefis.
nihayetsiz: sonsuz.
nizam-› kanun: kanun gere-
¤i, düzeni, disiplini.

nur: par›lt›, parlakl›k, ›fl›k.
payitaht: makam.
ruh: insan ve hayvanlardaki
dirilik kayna¤›, hayat›n teme-
li ve sebebi olan gayr-i maddî
cevher, manevî varl›k.
rububiyet: Cenab-› Allah’›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, terbiye edicili¤i.
ruhureyhan: hofl ve güzel
koku.
saadet: mutluluk, bahtiyarl›k.
sâr›kane: h›rs›zcas›na.

sefine: gemi.
selp: zorla alma; ortadan kal-
d›rma.
suret: tarz, flekil.
sürur: sevinç, mutluluk, nefle.
tavattun: yerleflme, yurt
edinme.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
tedip: cezaland›rma.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
temin: sa¤lama.
temsil: benzetme, örnek.
varidat: gelirler.
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] Yirmi Alt›nc› Söz, Bar-
la’da 1926-34 y›llar› ara-
s›nda Türkçe olarak te-
lif edilmifltir.



‹ki adam bir padiflah›n payitaht›na giderler, o padifla-
h›n mahall-i garaip olan has saray›na girerler. Biri padi-
flah› bilmez, o yerde gas›bâne, sâr›kane tavattun etmek
ister. Fakat, o bahçe, o saray›n iktiza ettikleri idare ve
tedbir ve varidat ve makinelerini ifllettirmek ve garip
hayvanat›n erzak›n› vermek gibi zahmetli külfetleri
görür, mütemadiyen ›zt›rap çeker. O Cennet gibi bahçe,
bafl›na bir Cehennem gibi oluyor. Her fleye ac›yor. ‹dare
edemiyor. Teessüfle vaktini geçirir. Sonra da, o h›rs›z
edepsiz adam, tedip suretiyle hapse at›l›r. ‹kinci adam
padiflah› tan›r; padiflaha kendini misafir bilir. Bütün o
bahçede, o sarayda olan ifller, bir nizam-› kanunla cere-
yan etti¤ini, her fley bir programla, kemal-i sühuletle
iflledi¤ini itikat eder. Zahmet ve külfetleri, padiflah›n ka-
nununa b›rak›p, kemal-i safa ile o Cennet-misal bahçe-
nin bütün lezzetlerinden istifade edip, padiflah›n merha-
metine ve idare kanunlar›n›n güzelli¤ine istinaden her
fleyi hofl görür, kemal-i lezzet ve saadetle hayat›n› geçi-

rir. ‹flte 
1 pQnónµ`rdG nøpe nøpenG pQnón≤rdÉpH nøne'G røne s›rr›n› anla.

Dördüncü Mebhas
E¤er  desen : “Birinci Mebhasta ispat ettin ki, kade-

rin her fleyi güzeldir, hay›rd›r. Ondan gelen fler de hay›r-
d›r, çirkinlik de güzeldir. Hâlbuki, flu dâr-› dünyadaki mu-
sibetler, beliyyeler, o hükmü cerh ediyor.”
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kemalât: iyilikler, mükemmellik-
ler.
kemal-i lezzet: tam ve mükem-
mel lezzet.
kemal-i safa: tam bir huzur ve
gönül rahatl›¤›.
keyfiyat: nitelikler, özellikler.
külfet: zahmet, s›k›nt›, zorluk.
maasi: asilikler, isyanlar.
matlûp: istenilen, arzu edilen
fley.
mebhas: k›s›m, bölüm.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
merhamet: ac›ma, flefkat göster-
me.
mesaip: felâketler, u¤ursuzluklar.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
musibet: felâket, dert, s›k›nt›.
müncer: dayanmak; sürüklenme.
müteaddit: çeflitli.
mütebayin: birbirine uymayan,
birbirinden ayr›.
nefis: insan›n kendisi, öz varl›k.
nekais: eksiklikler, noksanl›klar.
nukufl-u esma: Cenab-› Hakk›n
isimlerinin sanatl› ve süslü görün-
tüleri, nak›fllar›.
nur: ziya, ›fl›k.
rücu: dönme, yönelme.
saadet: mutluluk, bahtiyarl›k,
mes’ut olma.
semerat: meyveler, neticeler.
suret: biçim, tarz, flekil.
fledit: fliddetli.
fler: kötülük, fenal›k, çirkinlik.
flerr-i mahz: tam bir kötülük, çir-
kinlik.
fliddet-i flefkat: afl›r› derecedeki
flefkat.
tasaffi: saflaflma, durulaflma.
tav›r: hâl, durum, vaziyet.
tazammun: ihtiva etme, içinde
bulundurma.
Vahib-i Hayat: hayat veren, ha-
yat› ba¤›fllayan Allah.
vaziyet: hâl, durum.
vücut: var olufl, varl›k.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.

adem: yokluk, hiçlik.
ahval-i muhtelif: çeflitli hâl-
ler.
âlâm: kederler, elemler, ac›-
lar.
ar›z: bulaflma, yaklaflma.
beliyyat: belâlar, felâketler,
kederler.
beliyye: felâket, musibet.
Cennetmisal: Cennet gibi.
cerh: bir iddiay›, bir fikri çü-

rütme.
dâr-› dünya: dünya âlemi.
elem: üzüntü, ac›.
hakikat: gerçek, esas.
hâlât: hâller, durumlar.
hay›r: iyilik, güzellik.
hayr-› mahz: mutlak hay›r,
hayr›n tâ kendisi.
hissetmek: alg›lamak.
hüküm: kaide, kural.
idare: yönetme, yürütme.

istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istinaden: dayanarak, güve-
nerek.
iflmam: hafif olarak hissettir-
me.
itikat: inanma.
kader: Cenab-› Hakk›n her fle-
yi olmadan önce takdir etme-
si, plânlamas›.
keder: tasa, kayg›, ac›, hüzün.

1. Kim kadere iman ederse kederden emin olur.



Elcevap: Ey fliddet-i flefkatten fledit bir elemi hisseden
nefsim ve arkadafl›m! Vücut hayr-› mahz, adem flerr-i
mahz oldu¤una, bütün mehasin ve kemalât›n vücuda rü-
cuu ve bütün maasi ve mesaip ve nekaisin esas› adem ol-
du¤u delildir.

Madem adem flerr-i mahzd›r; ademe müncer olan ve-
ya ademi iflmam eden hâlât dahi flerri tazammun eder.
Onun için, vücudun en parlak nuru olan hayat, ahval-i
muhtelife içinde yuvarlan›p kuvvet buluyor, mütebayin
vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddit keyfiyat› al›p
matlûp semerat› veriyor ve müteaddit tav›rlara girip Va-
hib-i Hayat’›n nukufl-u esmas›n› güzelce gösterir. ‹flte flu
hakikattendir ki, zîhayatlara âlâm ve mesaip ve meflak-
kat ve beliyyat suretinde, baz› hâlât ar›z olur ki; o hâlât
ile hayatlar›na envar-› vücut teceddüt edip zulümat-›
adem tebaud ederek hayatlar› tasaffi ediyor. Zira, tevak-
kuf, sükûnet, sükût, atalet, istirahat, yeknesakl›k, keyfi-
yatta ve ahvalde birer ademdir. Hatta en büyük bir lez-
zet, yeknesakl›k içinde hiçe iner.

Elhâs›l: Madem hayat Esma-i Hüsnâ’n›n nukuflunu
gösterir; hayat›n bafl›na gelen her fley hasendir. Meselâ,
gayet zengin, nihayet derecede sanatkâr ve çok sanatlar-
da mahir bir zat, âsâr-› sanat›n›, hem k›ymettar servetini
göstermek için, adî bir miskin adam›, modellik vazifesini
gördürmek için, bir ücrete mukabil, bir saatte murassa,
musanna, yapt›¤› gömle¤i giydirir, onun üstünde ifller ve
vaziyetler verir, tebdil eder; hem, her nevi sanat›n›
göstermek için keser, de¤ifltirir, uzalt›r, k›salt›r. Acaba flu 

adem: yokluk, hiçlik.
adî: basit, s›radan.
ahkâm: emirler, hükümler.
ahval: hâller, durumlar.
âsâr-› sanat: sanat eserleri.
atalet: tembellik, hareketsizlik.
elem: dert, üzüntü, ac›.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
envar-› vücut: varl›k nurlar›.
esma: isimler, Allah’›n güzel isim-
leri.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
Fât›r-› Bîmisal: benzersiz fleyleri
yaratan. Harika üstün ve misilsiz
sanatlarla yaratan Allah.
hak: pay.
hâlât: hâller, vaziyetler.
hasen: güzel.
havas: hisler, duygular.
hayat: yaflam, yaflay›fl.
insafs›z: ac›mas›z, merhametsiz.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
keyfiyat: nitelikler, özellikler.
k›ymettar: de¤erli, k›ymetli.
lâtif: güzel, nazik, narin.
lemaat-› hikmet: hikmet par›lt›-
lar›.
letaif: lâtifeler, insandaki bir k›-

s›m ince duygular.
mahir: maharetli, hünerli.
merhamet: ac›ma, flefkat
gösterme.
miskin: zavall›, âciz.
mukabil: karfl›l›k olarak, kar-
fl›l›¤›nda.
murassa: k›ymetli tafllarla,
s›rmalarla süslenmifl.
musanna: sanatla yap›lm›fl,
sanatl›.
musibet: felâket, belâ, s›k›nt›.
nak›fl: resim, sanatl› flekil.
nev’: çeflit, cins, tür.

nihayet: son derece.
nukufl: nak›fllar.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi, her fleyi sanat-
la yaratan Allah.
servet: mal, varl›k.
sükûnet: durgunluk, hareket-
sizlik, sakinlik.
sükût: sessizlik.
fluaat-› rahmet: rahmet par›l-
t›lar›.
tasaffi: saflaflma, durulaflma,
temizlenme.
tebaud: uzaklaflma.

tebdil: de¤ifltirme.
teceddüt: tazelenme, yeni-
lenme.
tevakkuf: bofl durma.
vazife: ödev, görev.
vaziyet: durum, durufl, flekil.
vücut: var olma, varl›k.
yeknesak: monoton, tekdü-
ze.
zat: kifli, flah›s.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.
zira: çünkü.
zulümat-› adem: yokluk ve
hiçlik karanl›klar›.
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ücretli miskin adam, o zata dese, “Bana zahmet veriyor-
sun, e¤ilip kalkmakla vaziyet veriyorsun, beni güzelleflti-
ren bu gömle¤i kesip k›saltmakla güzelli¤imi bozuyor-
sun” demeye hak kazanabilir mi? “Merhametsizlik, insaf-
s›zl›k ettin” diyebilir mi?

‹flte, onun gibi, Sâni-i Zülcelâl, Fât›r-› Bîmisal, zîhaya-
ta göz, kulak, ak›l, kalp gibi havas ve letaif ile murassa
olarak giydirdi¤i vücut gömle¤ini Esma-i Hüsnâ’n›n na-
k›fllar›n› göstermek için çok hâlât içinde çevirir, çok va-
ziyetlerde de¤ifltirir. Elemler, musibetler nev’inde olan
keyfiyat, baz› esmas›n›n ahkâm›n› göstermek için lema-
at-› hikmet içinde baz› fluaat-› rahmet ve o fluaat-› rahmet
içinde lâtif güzellikler vard›r.

* * *

Hatime
Eski Said’in serkefl, müftehir, ma¤rur, ucublu, riyakâr

nefsini susturan, teslime mecbur eden Befl F›krad›r.

Birinci F›kra: Madem eflya var ve sanatl›d›r; elbet-
te bir ustalar› var. Yirmi ‹kinci Sözde gayet kat’î ispat
edildi¤i gibi, e¤er her fley birinin olmazsa, o vakit her bir
fley bütün eflya kadar müflkül ve a¤›r olur; e¤er her fley
birinin olsa, o zaman bütün eflya bir fley kadar asan ve
kolay olur. Madem zemin ve asuman› birisi yapm›fl, ya-
ratm›fl; elbette, o pek hikmetli ve çok sanatkâr Zat, ze-
min ve asuman›n meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan 
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serkefl: emir alt›na girmeyen, ba-
fl›na buyruk.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, minnettarl›k ifade et-
me.
ubudiyet: kulluk, itaat, ba¤l›l›k.
ucub: kendini be¤enmifllik, kibir,
gurur.
vazife-i f›trat: yarat›l›fl vazifesi.
Zat: yaratan Allah.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.

abes: bofl, lüzumsuz ve gaye-
siz ifl.
asan: kolay.
asuman: gökyüzü, gök kub-
be.
facir: günahkâr.
fahir: övünme, gururlanma.
fariza-i hilkat: yap›lmas›, ye-
rine getirilmesi yarat›l›fl gere-
¤i olan.
f›kra: bend, madde, paragraf.
gaye: maksat, hedef.
hadis-i flerif: Peygamberimi-
zin sözü, emri ve hareketini

bildiren ifade.
hatime: son söz, bir eserin
sonuç k›sm›.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›
ve tam yerli yerinde olmas›.
hizmet: görev, vazife.
ispat: kan›tlama.
kat’î: kesin, flüphesiz.
ma¤rur: gururlu; kibirli.
müftehir: övünen, gururlu.
müflkül: güç, zor; güçlük.
müzekkâ: tezkiye edilmifl,
paklanm›fl, aklanm›fl.

nefis: insan›n kendisi, öz var-
l›k.
netice: sonuç.
netice-i sanat: sanat›n neti-
cesi.
nimet: Allah vergisi olan her
hofla giden fley; iyilik, ihsan.
recul-i facir: haram ve güna-
ha dalm›fl kötü insan.
riya: gösterifl.
riyakâr: gösteriflçi; içi d›fl›
baflka olan.
sanatkâr: sanat› yapan, sa-
natç›.



zîhayatlar› baflkalara b›rak›p ifli bozmayacak, baflka elle-
re teslim edip bütün hikmetli ifllerini abes etmeyecek, hi-
çe indirmeyecek; flükür ve ibadetlerini baflkas›na verme-
yecektir.

‹kinci F›kra: Sen, ey ma¤rur nefsim, üzüm a¤ac›na
benzersin! Fahirlenme; salk›mlar› o a¤aç kendi takma-
m›fl, baflkas› onlar› ona takm›fl.

Üçüncü F›kra: Sen ey riyakâr nefsim! “Dine hizmet

ettim” diye gururlanma.
1 pôpLÉnØrdGpπoLsôdÉpH nøjuódG Gnò'g oóuj nDƒo«nd %G s¿pG

s›rr›nca, müzekkâ olmad›¤›n için, belki sen kendini o re-
cul-i facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, geçen ni-
metlerin flükrü ve vazife-i f›trat ve fariza-i hilkat ve neti-
ce-i sanat bil, ucub ve riyadan kurtul.

Dördüncü F›kra: Hakikat ilmini, hakikî hikmeti is-
tersen, Cenab-› Hakk›n marifetini kazan. Çünkü, bütün
hakaik-› mevcudat, ism-i Hakk›n fluaat› ve esmas›n›n te-
zahürat› ve s›fât›n›n tecelliyat›d›rlar. Maddî ve manevî,
cevherî, arazî her bir fleyin, her bir insan›n hakikati, bi-
rer ismin nuruna dayan›r ve hakikatine istinat eder. Yok-
sa, hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir surettir. Yirminci Sözün
ahirinde, flu s›rra dair bir nebze bahsi geçmifltir.

Ey nefis! E¤er flu dünya hayat›na müfltaksan, mevtten
kaçarsan, kat’iyen bil ki, hayat zannetti¤in hâlât, yaln›z
bulundu¤un dakikad›r. O dakikadan evvel bütün zaman›n
ve o zaman içindeki eflya-i dünyeviye, o dakikada mey-
yittir, ölmüfltür. O dakikadan sonra bütün zaman›n ve 

âciz: güçsüz.
adem: yokluk, hiçlik.
ahir: son.
an-› seyyale: bir anda ak›p giden
zaman dilimi.
arazî: sonradan ortaya ç›kan.
aflire: onda bir.
bahis: ismi geçen, bahsolunan.
Cenab-› Hak: fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
cevherî: k›ymeti kayna¤›nda
olan; cevher gibi.
cihet: yan, yön, taraf.
daire-i hayat: hayat dairesi.
derece-i hayat: hayat derecesi.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
ehl-i tetkik: dikkatle araflt›ranlar,
titizlikle inceleyenler.
ehl-i velâyet: velî olanlar; eren-
ler, Allah’›n dostlu¤unu kazanan-
lar.
esma: isimler.
eflya-i dünyeviye: dünyaya ait
olan her fley.
fânî: ölümlü, muvakkat, geçici.
f›kra: bend, madde, paragraf.
hakaik-i mevcudat: bütün yara-
t›lm›fllar›n ortaya koydu¤u ger-
çek.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
öz.
hay: hayattar, canl›.
hayat-› maddiye: maddî hayat.
hayat-› maddiye-i nefsiye: nef-
sin maddî istekleri ile yaflamak is-
tedi¤i hayat.
hayattar: canl›, yaflayan.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal› ve tam
yerli yerinde olmas›.
hükmetmek: karar vermek.

ism-i Hak: varl›¤› hak olan ve
her hakk›n sahibi olan Al-
lah’›n bir ismi.
istinat: dayanma.
kat’iyen: kesin olarak, kesin-
likle.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
marifet: bilme, tan›ma.
mazi: geçmifl zaman.
mazruf: zarflanan, sar›l›p mu-

hafaza edilen.
mevcut: var olma.
mevt: ölüm.
meyyit: ölmüfl, ölü.
müstakbel: gelecek zaman,
istikbal.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu, âfl›k.
nebze: bir parça, az miktar.
nefis: insan› kötülü¤e sevk
eden güç; insan›n kendisi, öz
varl›k.

nur: parlakl›k, ziya, ›fl›k.

s›fât: nitelik, vas›f.

s›r: ‹lâhî hikmet, kalbe konu-
lan lâtife.

suret: biçim, görünüfl.

fluaat: flualar, nurlar, par›lt›lar.

tecelliyat: tecelliler, görün-
meler, yans›malar.

tezahürat: görünüfller, belir-
meler, ortaya ç›kmalar.

1. Allah bu dini facir bir adam›n eliyle de kuvvetlendirir. (Buharî, 8:88.)
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onun mazrufu, o dakikada ademdir, hiçtir. Demek, gü-
vendi¤in hayat-› maddiye yaln›z bir dakikad›r; hatta, bir
k›s›m ehl-i tetkik, “Bir afliredir, belki bir an-› seyyaledir”
demifller. ‹flte flu s›rdand›r ki, baz› ehl-i velâyet, dünyan›n
dünya cihetiyle ademine hükmetmifller.

Madem böyledir; hayat-› maddiye-i nefsiyeyi b›rak,
kalp ve ruh ve s›rr›n derece-i hayatlar›na ç›k, bak: Ne ka-
dar genifl bir daire-i hayatlar› var! Senin için meyyit olan
mazi, müstakbel, onlar için hayd›r, hayattar ve mevcut-
tur.

Ey nefsim! Madem öyledir, sen dahi kalbim gibi a¤la
ve ba¤›r ve de ki:

“Fânîyim, fânî olan› istemem; âcizim, âciz olan› iste-
mem.

Ruhumu Rahman’a teslim eyledim, gayr istemem.
‹sterim, fakat bir yâr-› bâkî isterim.
Zerreyim, fakat bir fiems-i Sermed isterim.
Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudat› birden isterim.”

®

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 177 Y‹RM‹ ALTINCI SÖZ

mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
Nakkafl: her fleyi nak›fll›, sanatl›
yaratan Allah.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nimet: Allah vergisi olan her hofla
giden fley; iyilik, ihsan.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan
Allah.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
rahmet: flefkat etme, merhamet
etme, esirgeme.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flems-i sermed: daimî, sürekli
olan günefl.
tahannün: flefkat etme.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tearrüf: bilinmek, tan›nmak.
tedbir: idare, çekip çevirme.
tenvir: nurland›rma.
terahhum: merhamet etme.
teveddüt: dostluk etmek, kendi-
ni sevdirmek.
tezyin: süsleme.
tezyinat: süsler, süslemeler.
vücut: var olufl, varl›k.
yâr-› bâkî: bâkî, sonsuz, ebedî
dost.
zerre: en küçük parça, parçac›k.
zikir: Allah’› anma.
zeval: zail olma, sona erme.
zuhur: görünme, belirme.

Alîm: her fleyi bilen Allah.
Arabî: Arapça.
beka: ebedîlik, sonsuzluk.
cemal-i mücerret: yarat›lan
her fleyden farkl› olan, güzel-
lik sahibi Allah.
Cemîl: güzel; çok güzel olan
anlam›nda Allah’›n isimlerin-
den.
cüz’î: parçaya ait olan, pek
az.
ebedî: sonsuz.
ezelî: öncesiz, bafllang›çs›z.
fânî: ölümlü.

f›kra-i Arabiye: Arapça f›kra,
metin.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan
Allah.
hiç ender hiç: yokluk içinde
yokluk.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›
ve tam yerli yerinde olmas›.
in’am: nimetlendirme, ba¤›fl.
Kadîr: kudret sahibi olan ve
her fleye gücü yeten Allah.
kaza: olaca¤› Cenab-› Hak ta-

raf›ndan bilinen ve takdir olu-
nan fleylerin zaman› gelince
yarat›lmas›, her konuda Al-
lah’›n hükmünün yürümesi.
kerem: cömertlik, lütuf, ih-
san.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol
olan Allah.
küllî: umumî, bütün.
lütuf: güzellik, ihsan, iyilik.
mertebe-i tefekkür: tefek-
kürün dereceleri.
mevcudat: yarat›lm›fl her
fley.



TILSIM-I KÂ‹NATI KEfiFEDEN KUR’ÂN-I HAKÎM’‹N
MÜH‹M B‹R TILSIMINI HALLEDEN

Otuzuncu Söz
Birinci Maksat
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fiU AYET‹N büyük hazinesinden tek bir cevherine

iflaret edece¤iz. fiöyle ki:

Gök, zemin, da¤, tahammülünden çekindi¤i ve kork-
tu¤u emanetin müteaddit vücuhundan bir ferdi, bir veç-
hi, “ene”dir. Evet, “ene” zaman-› Âdem’den flimdiye ka-
dar âlem-i insaniyetin etraf›na dal budak salan nuranî bir
flecere-i Tuba ile, müthifl bir flecere-i Zakkumun çekirde-
¤idir. fiu azîm hakikate giriflmeden evvel, o hakikatin âlem-i insaniyet: insanl›k dünya-

s›.
azîm: büyük.
cevher: as›l, temel, öz.
elif: yokluk ile varl›k aras› bir çiz-
gi, Kur’ân alfabesinin ilk harfi.
emanet: baflka varl›klar›n yük-
lenmekten çekindi¤i, fakat insa-
n›n yüklendi¤i ‹lâhî görevler. isti-
kamet üzere bulunmak.
ene: benlik, ben.
fert: kifli, birey.
hakikat: gerçek.
hareket: k›m›ldama.
hazine: çok de¤erli fleyler.
keflfetmek: gizli bir hakikati orta-
ya ç›karmak.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-

resinde say›s›z hikmet ve fay-
dalar bulunan Kur’ân.
mahiyet: nitelik, özellik, esas.
maksat: amaç, gaye.
mühim: önemli.
müteaddit: ayr› ayr›, çok.
müthifl: dehflet veren, korku-
tan.
netice: sonuç.

nuranî: ayd›nl›k, nurlu.
flecere-i Tuba: Cennetteki iyi-
lik a¤ac›.
flecere-i zakkum: Cehen-
nemdeki kötülük a¤ac›, Zak-
kum a¤ac›.
tahammül: yüklenme.
t›ls›m: gizli kalm›fl esrarl› fley.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n s›rr›,

gizemi.
vazife: görev.
vecih: yön.
vücuh: yönler, cihetler.
zaman-› Âdem: Hz. Âdem
dönemi, insanl›¤›n ilk devirle-
ri.
zerre: atom, maddenin en
küçük parças›.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Biz emaneti göklere, yere ve da¤lara teklif ettik;
hepsi de onu yüklenmekten kaç›nd›lar ve ondan korktular. ‹nsan ise onu yüklendi. Ger-
çekten insan çok zalim, çok cahildir. (Ahzab Suresi: 72.)
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fehmini teshil edecek bir mukaddime beyan ederiz. fiöy-
le ki:

“Ene,” künuz-i mahfiye olan esma-i ‹lâhiyenin anahta-
r› oldu¤u gibi, kâinat›n t›ls›m-› mu¤lâk›n›n dahi anahtar›
olarak bir muamma-i müflkülküflad›r, bir t›ls›m-› hayretfe-
zad›r. O “ene,” mahiyetinin bilinmesiyle, o garip muam-
ma, o acip t›ls›m olan “ene” aç›l›r ve kâinat t›ls›m›n› ve
âlem-i vücubun künuzunu dahi açar.

fiu meseleye dair fiemme isminde bir risale-i Arabi-
yemde flöyle bahsetmifliz ki:

Âlemin miftah› insan›n elindedir ve nefsine tak›lm›flt›r.
Kâinat kap›lar› zahiren aç›k görünürken, hakikaten ka-
pal›d›r. Cenab-› Hak, emanet cihetiyle insana “ene” na-
m›nda öyle bir miftah vermifl ki, âlemin bütün kap›lar›n›
açar; ve öyle t›ls›ml› bir “enaniyet” vermifl ki, Hallâk-›
Kâinat›n künuz-i mahfiyesini onun ile keflfeder. Fakat
“ene” kendisi de gayet mu¤lâk bir muamma ve aç›lmas›
müflkül bir t›ls›md›r. E¤er onun hakikî mahiyeti ve s›rr-›
hilkati bilinse, kendisi aç›ld›¤› gibi, kâinat dahi aç›l›r. fiöy-
le ki:

Sâni-i Hakîm, insan›n eline, emanet olarak, rububiye-
tinin s›fât ve fluunat›n›n hakikatlerini gösterecek, tan›tt›-
racak, iflarat ve numuneleri cami bir “ene” vermifltir; tâ
ki, o “ene” bir vahid-i k›yasî olup, evsaf-› rububiyet ve flu-
unat-› ulûhiyet bilinsin. Fakat vahid-i k›yasî, bir mevcud-i
hakikî olmak lâz›m de¤il. Belki, hendesedeki farazî hat-
lar gibi, farz ve tevehhümle bir vahid-i k›yasî teflkil edile-
bilir. ‹lim ve tahakkukla hakikî vücudu lâz›m de¤ildir.
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neler.
mahiyet: bir fleyin hakikati, ger-
çe¤i.
mevcud-i hakikî: gerçek varl›k.
miftah: anahtar.
muamma: anlafl›lmas› ve çözül-
mesi güç olan s›r; görünmeyen,
gizli s›r.
muamma-i müflkülküfla: anlafl›l-
mas› zor olan bilmece.
mu¤lâk: kapal›.
mukaddime: bafllang›ç.
müflkül: zor.
nam: isim.
nefis: insan›n bedensel varl›¤›, öz
benli¤i, kendisi.
numune: örnek.
risale-i Arabiye: Arapça küçük
broflür, mektup.
rububiyet: Allah’›n yaratmas›,
yaflatmas› ve terbiye etmesi.
Sâni-i Hakîm: her fleyi hikmetle
ve sanatla yaratan Allah.
s›fât: vas›flar, özellikler.
s›rr-› hilkat: yarat›l›fl amac› ve
s›rr›.
fiemme: Üstat Bediüzzaman’›n
bir eseri.
fluunat: emirler, kas›tlar, talepler.
fluunat-› ulûhiyet: Allah’›n yüce-
li¤inin, büyüklü¤ünün tezahürü
olan emir ve fiilleri.
tahakkuk: gerçekleflme.
teshil: kolayl›k.
tevehhüm: zannetmek, var say-
mak.
t›ls›m: s›r, gizem.
t›ls›m-› hayretfeza: hayret verici
s›r.
t›ls›m-› mu¤lâk: anlafl›lmas› zor
olan s›rlar, gizemler.
vahid-i k›yasî: ölçü birimi.
vücut: varl›k.
zahiren: görünüflte.

acip: hayret veren, flafl›rtan.
âlem: varl›klar› içine alan
dünya; varl›klar›n bulundu¤u
ortam.
âlem-i vücup: Allah’›n zat›,
isimleri ve s›fatlar›n› ifade
eden âlem.
beyan: aç›klama, izah etme.
cami: kapsayan.
Cenab-› Hak: her fleyin haki-
katinin kayna¤› olan yüce zat.
Allah.
cihet: yön.
emanet: baflka varl›klar›n

yüklenmekten çekindi¤i, fa-
kat insan›n yüklendi¤i ‹lâhî
görevler.
enaniyet: benlik taslama.
ene: ben, benlik; benlik duy-
gusu.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n güzel
isimleri.
evsaf-› rububiyet: yüce Al-
lah’›n mahlûkat› yaratma, ya-
flatma, terbiye etme gibi va-
s›flar›.
farazî: hayalî, var say›lan.
farz etme: var sayma.

fehim: anlama ve kavrama.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
Hallâk-› Kâinat: Kâinat›n Ya-
rat›c›s›.
hat: çizgiler.
hendese: geometri.
iflarat: alâmetler, iflaretler.
kâinat: evren, tüm yarat›l-
m›fllar.
keflfetmek: açmak, ortaya ç›-
karmak.
künuz: hazineler.
künuz-i mahfiye: gizli hazi-



Sua l : Niçin Cenab-› Hakk›n s›fât ve esmas›n›n mari-
feti, “enaniyet”e ba¤l›d›r?

Elcevap : Çünkü, mutlak ve muhit bir fleyin hududu
ve nihayeti olmad›¤› için, ona bir flekil verilmez ve üstü-
ne bir suret ve bir taayyün vermek için hükmedilmez,
mahiyeti ne oldu¤u anlafl›lmaz. Meselâ, zulmetsiz daimî
bir ziya, bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakikî veya
vehmî bir karanl›k ile bir hat çekilse, o vakit bilinir.

‹flte, Cenab-› Hakk›n, ilim ve kudret, Hakîm ve Rahîm
gibi s›fât ve esmas› muhit, hudutsuz, fleriksiz oldu¤u için,
onlara hükmedilmez ve ne olduklar› bilinmez ve hisso-
lunmaz. Öyle ise, hakikî nihayet ve hadleri olmad›¤›n-
dan, farazî ve vehmî bir haddi çizmek lâz›m geliyor. Onu
da “enaniyet” yapar. Kendinde bir rububiyet-i mevhu-
me, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir
had çizer, onunla muhit s›fatlara bir hadd-i mevhum va-
zeder. “Buraya kadar benim, ondan sonra Onundur” di-
ye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücüklerle onlar›n
mahiyetini yavafl yavafl anlar.

Meselâ, daire-i mülkünde mevhum rububiyetiyle, da-
ire-i mümkinatta Hâl›k’›n›n rububiyetini anlar. Ve zahir
malikiyetiyle, Hâl›k’›n›n hakikî malikiyetini fehmeder ve
“Bu haneye malik oldu¤um gibi, Hâl›k da flu kâinat›n
malikidir” der. Ve cüz’î ilmiyle Onun ilmini fehmeder. Ve
kisbî sanatç›¤›yla O Sâni-i Zülcelâl’in ibda-i sanat›n› an-
lar. Meselâ, “Ben flu evi nas›l yapt›m ve tanzim ettim; öy-
le de, flu dünya hanesini birisi yapm›fl ve tanzim etmifl” 

cüz’î ilim: az›c›k bilgi.
daimî: sürekli, devaml›.
daire-i mülk: tasarruf edebilece-
¤i mülkü.
daire-i mümkinat: olabilirlik da-
iresi, akl›n imkân›nda olan yerler.
enaniyet: benlik.
esma: isimler.
farazî: hayalî, var say›lan.
fehmetmek: anlamak.
had: s›n›r.
hadd-i mevhum: hayali bir s›n›r
koyma.
hakikî: gerçek.
Hakîm: her fleyi hikmetle yara-
tan Allah.
Hâl›k: her fleyi yoktan yaratan
Allah.
hane: ev.
hat: çizgi.
hudut: s›n›rlar.
hükmetmek: karar vermek.
ibda-i sanat: benzersiz güzellikte
sanat eseri meydana getirme.
ilim: bilgi.
kisbi: ferdi çal›flma ürünü.
kudret: güç, kuvvet; iktidar.
mahiyet: bir fleyin ne oldu¤u, iç

yüzü asl›, esas›, hakikati.
malik: sahip.
malikiyet: sahip ve hâkim ol-
ma; sahibiyet.
marifet: tan›ma, bilme.
mevhum: gerçekte var olma-
d›¤› hâlde var say›lan.
muhit: ihata eden, kuflatan;
ihata etme, kuflatma.
mutlak: kay›ts›z, s›n›rs›z.
nihayet: s›n›r, son.
Rahîm: rahmeti her fleyi ku-
flatan, sonsuz flefkat ve mer-
hamet sahibi Allah.

rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman ve her yerde her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, terbiye etme ve
beslemesi.
rububiyet-i mevhume: ha-
yali bir rububiyet.
Sâni-i Zülcelâl: kudret ve
azamet sahibi yarat›c› sanat-
kâr olan Allah.
sual: soru.
suret: flekil, biçim, görünüfl.
s›fât: vas›flar, özellikler.
flerik: ortak, yard›mc›.

taayyün: görünme, belirlen-
me.
taksimat: bölmeler, paylafl-
t›rmalar.
tanzim etmek: düzenlemek.
tasavvur: düflünme, hayal
etme.
vazetmek: bir fleyin yerine
baflka bir fley koyma.
vehmî: var say›lan, olmad›¤›
hâlde var kabul edilen.
zahirî: görünüflte.
ziya: ›fl›k.
zulmet: karanl›k.
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der. Ve hakeza, bütün s›fât ve fluunat-› ‹lâhiyeyi bir dere-
ce bildirecek, gösterecek binler esrarl› ahval ve s›fât ve
hissiyat, “ene”de münderiçtir.

Demek, “ene” âyinemisal ve vahid-i k›yasî ve alet-i in-
kiflaf ve mana-i harfî gibi, manas› kendinde olmayan ve
baflkas›n›n manas›n› gösteren, vücud-i insaniyetin kal›n
ipinden fluurlu bir tel ve mahiyet-i befleriyenin hullesin-
den ince bir ip ve flahsiyet-i âdemiyetin kitab›ndan bir
elif’tir ki, o elif’in iki “yüzü” var.

Biri hayra ve vücuda bakar. O yüz ile yaln›z feyze ka-
bildir. Vereni kabul eder; kendi icat edemez. O yüzde fa-
il de¤il; icattan eli k›sad›r.

Bir yüzü de flerre bakar ve ademe gider. fiu yüzde o
faildir, fiil sahibidir.

Hem, onun mahiyeti, harfiyedir; baflkas›n›n manas›n›
gösterir. Rububiyeti hayaliyedir. Vücudu o kadar zay›f ve
incedir ki, bizzat kendinde hiçbir fleye tahammül edemez
ve yüklenemez. Belki, eflyan›n derecat ve miktarlar›n›
bildiren mizanülhararet ve mizanülhava gibi mizanlar
nev’inden bir mizand›r ki, Vacibü’l-Vücud’un mutlak ve
muhit ve hudutsuz s›fât›n› bildiren bir mizand›r.

‹flte, mahiyetini flu tarzda bilen ve iz’an eden ve ona

göre hareket eden, 
1 Én¡«scnR røne nín∏`ranG rónb beflaretinde dahil

olur. Emaneti bihakk›n eda eder ve o ene’nin dürbünüy-
le, kâinat ne oldu¤unu ve ne vazife gördü¤ünü görür. Ve
afakî malûmat nefse geldi¤i vakit, ene’de bir musadd›k 
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hulle: elbise.
icat: var etme, yoktan vücuda ç›-
karma, yaratma.
iz’an: basiret, anlay›fl.
kâinat: evren, yarat›lm›fllar›n tü-
mü.
mahiyet: bir fleyin iç yüzü, asl›,
esas› hakikati.
mahiyet-i befleriye: insanl›¤›n
gerçek yüzü, insanl›k gerçe¤i.
malûmat: bilgi.
mana-i harfi: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mizan: ölçü, terazi.
mizanülhararet: termometre.
mizanülhava: barometre.
muhit: kapsaml›, her taraf› kufla-
tan.
musadd›k: tasdik edici, do¤rula-
y›c›.
mutlak: kay›ts›z, s›n›rs›z.
münderiç: içine konulmufl, yer-
lefltirilmifl.
nefis: kiflinin kendisi.
nevi: çeflit.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman ve her yerde her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
terbiye etmesi ve beslemesi.
s›fât: vas›flar, özellikler.
flahsiyet-i âdemiyet: insan›n
gerçekte olan, yarat›l›fl amac›na
uygun varl›¤›, âdemî kimlik.
fler: kötülük.
fluunat-› ‹lâhiye: Allah’›n hiç kim-
senin benzerini yapamayaca¤› fi-
illeri, iflleri.
fluur: anlay›fl, ak›l ve idrak.
tahammül: katlanma, yüklenme.
tarz: biçim, flekil.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zorunlu
olan, var olmak için hiç bir sebe-
be ihtiyac› bulunmayan Allah.
vahid-i k›yasî: ölçü birimi.
vücud-i insaniyet: insan›n vücu-
du, varl›¤›.
vücut: var olma; varl›k.

adem: yokluk.
afakî: haricî, d›flar›dan gelen.
ahval: hâller.
alet-i inkiflaf: gelifltirilebilen
alet, keflif cihaz›.
âyine-i misal: ayna gibi.
beflaret: müjde.
bihakk›n: hakk›yla.
dahil: içine girme.
derecat: dereceler, mertebe-
ler.

dürbün: uza¤› gösteren alet.
eda: yerine getirme.
elif: yokluktan varl›¤a geçilen
hat.
emanet: baflka varl›klar›n
yüklenmekten çekindi¤i, fa-
kat insan›n yüklendi¤i ‹lâhî
görevler.
ene: benlik; ben duygusu.
esrar: s›rlar.
fail: ifli yapan; yap›c›, usta.

feyiz: ihsan, ba¤›fl, kerem.
feyze kabil olma: iyili¤i, hay-
r› kabul edebilen.
fiil: yap›lan ifl.
hakeza: bunun gibi.
harfiye: kendi bafl›na bir an-
lam ifade etmeme.
hayaliye: hayalî.
hay›r: iyilik.
hissiyat: hisler, duygular.
hudut: s›n›r.

1. Nefsini günahlardan ar›nd›ran kurtulufla ermifltir. (fiems Suresi: 9.)



görür; o ulûm, nur ve hikmet olarak kal›r, zulmet ve abe-
siyete ink›lâp etmez.

Vaktaki ene, vazifesini flu suretle ifa etti; vahid-i k›yasî
olan mevhum rububiyetini ve farazî malikiyetini terk

eder, 
1 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh oºrµo◊r G o¬ndnh oórªn◊r G o¬ndnh o∂r∏oŸrG o¬nd der, haki-

kî ubudiyetini tak›n›r, makam-› ahsen-i takvime ç›kar.

E¤er o ene, hikmet-i hilkatini unutup, vazife-i f›tri-
yesini terk ederek kendine mana-i ismiyle baksa, kendi-
ni malik itikat etse, o vakit emanete h›yanet eder, 
2 Én¡«s°SnO røne nÜÉnN rónbnh alt›nda dahil olur. ‹flte, bütün flirkle-

ri ve flerleri ve dalâletleri tevlit eden enaniyet’in flu cihe-
tindendir ki, semavat ve arz ve cibal tedehhüfl etmifller,
farazî bir flirkten korkmufllar.

Evet, ene ince bir elif, bir tel, farazî bir hat iken, ma-
hiyeti bilinmezse, tesettür topra¤› alt›nda neflvünema bu-
lur, gittikçe kal›nlafl›r, vücud-i insan›n her taraf›na yay›l›r,
koca bir ejderha gibi, vücud-i insan› bel’ eder. Bütün o
insan, bütün letaifiyle âdeta ene olur. Sonra, nev’in ena-
niyet’i de bir asabiyet-i nev’iye ve milliye cihetiyle o ena-
niyet’e kuvvet verip, o ene, o enaniyet-i nev’iyeye istinat
ederek, fleytan gibi, Sâni-i Zülcelâl’in evamirine karfl›
mübareze eder. Sonra, k›yas-› binnefs suretiyle herkesi,
hatta her fleyi kendine k›yas edip, Cenab-› Hakk›n mül-
künü onlara ve esbaba taksim eder; gayet azîm bir flirke

düfler, 
3 lº«/¶nY lºr∏o¶nd n∑röuûdG s¿pG mealini gösterir.

abesiyet: faydas›z ve gayesiz
olufl; gereksiz fleyler.
arz: yer yüzü.
asabiyet-i nev’iye ve milliye:
kendi milletini tutma ve taraftar
olma, millî ›rkç›l›k.
azîm: büyük.
bel’ etme: yutma.
cibal: da¤lar.
cihet: yön.
dahil olma: içine girme, kat›lma..
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lmak.
emanet: baflka varl›klar›n yük-
lenmekten çekindi¤i, fakat insa-
n›n yüklendi¤i istikamet üzere
bulunmak; ‹lâhî görevler.
enaniyet: benlik, gurur.
enaniyet-i nev’iye: millî ›rkç›l›k,
taraftarlar›n›n enaniyet ve guru-
ru.
ene: ben, benlik.
esbap: sebepler.
evamir: emirler.
farazî: var say›lm›fl; varsay›m; ha-
yali.
gayet: oldukça.
hakikî: gerçek.
hat: çizgi.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, anlaml›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hikmet-i hilkat: yarat›l›fl amac›.
h›yanet: hainlik yapma.
ifa: yerine getirme.
ink›lâp: dönüflme.
istinat: dayanma
itikat: inanç.
k›yas: karfl›laflt›rma, benzetme.
k›yas-› binnefs: kendine k›yasla-
ma.
letaif: insan›n mahiyetindeki ince
duygular.
mahiyet: sonuç.
makam-› ahsen-i takvim: yarat›-
l›fl›n en güzel k›vam›nda olma de-
recesi.
malik: sahip
malikiyet: sahiplik.
mana-i isim: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
mevhum: gerçekte var olmad›¤›
hâlde var say›lan.
mübareze: karfl› ç›kma.
neflvünema: büyütüp geliflme.
nev’: tür.
nur: ›fl›k, ayd›nl›k.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her

zaman ve her yerde her mah-
lûka muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi, terbiye ve besleme-
si.
Sâni-i Zülcelâl: celâl sahibi
yüce yarat›c›.
semavat: gökler.
suret: biçim; flekil.
fler: kötülük, günah.

flirk: Allah’a efl, ortak koflma;
küfür.
taksim: bölme.
tedehhüfl: dehflete düflme,
dehflete kap›lma, korkma,
ürkme.
tesettür: örtünme, gizlenme.
tevlit: do¤urma.
ubudiyet: kulluk.

ulûm: do¤rulu¤u ispat edil-
mifl bilgiler.
vahid-i k›yasî: ölçü.
vaktaki: ne vakit ki, ne za-
man ki.
vazife-i f›triye: yarat›l›fla uy-
gun görev.
vücud-i insan: insan vücudu.
zulmet: karanl›k.

1. Mülk Onun, hamd Onun, hüküm Onundur ve Ona döndürüleceksiniz.
2. Nefsini günaha dald›ran da hüsrana u¤ram›flt›r. (fiems Suresi: 10.)
3. Muhakkak ki flirk pek büyük bir zulümdür. (Lokman Suresi: 13.)
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Evet, nas›l mirî mal›ndan k›rk paray› çalan bir adam,
bütün haz›r arkadafllar›na birer dirhem almas›n› kabul ile
hazmedebilir; öyle de, “Kendime malikim” diyen adam,
“Her fley kendine maliktir” demeye ve itikat etmeye
mecburdur.

‹flte, “ene” flu hainâne vaziyetinde iken, cehl-i mutlak-
tad›r. Binler fünunu bilse de, cehl-i mürekkeple bir echel-
dir. Çünkü, duygular›, efkârlar›, kâinat›n envar-› marife-
tini getirdi¤i vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ›fl›kland›-
racak ve idame edecek bir madde bulmad›¤› için, söner-
ler. Gelen her fley, nefsindeki renkler ile boyalan›r.
Mahz-› hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka sureti-
ni al›r. Çünkü, flu hâldeki “ene”nin rengi, flirk ve ta’tîldir,
Allah’› inkârd›r. Bütün kâinat parlak ayetlerle dolsa, o
“ene”deki karanl›kl› bir nokta, onlar› nazarda söndürür,
göstermez. On Birinci Sözde, mahiyet-i insaniyenin ve
mahiyet-i insaniyedeki “enaniyet”in, mana-i harfî cihe-
tiyle ne kadar hassas bir mizan ve do¤ru bir mikyas ve
muhit bir fihriste ve mükemmel bir harita ve cami bir âyi-
ne ve kâinata güzel bir takvim, bir ruzname oldu¤u, ga-
yet kat’î bir surette tafsil edilmifltir. Ona müracaat edil-
sin. O Sözdeki tafsilâta iktifaen k›sa keserek, mukaddi-
meye nihayet verdik. E¤er mukaddimeyi anlad›nsa, gel,
hakikate giriyoruz.

‹flte, bak: Âlem-i insaniyette, zaman-› Âdem’den flim-
diye kadar iki cereyan-› azîm, iki silsile-i efkâr, her taraf-
ta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salm›fl. ‹ki flece-
re-i azîme hükmünde, biri silsile-i nübüvvet ve diyanet, 

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 183 OTUZUNCU SÖZ

mana.
mecbur: yükümlü.
mikyas: ölçü, k›yas edecek, ölçe-
cek alet, ölçek.
mirî mal: devlet mal›.
mizan: terazi, ölçü.
muhit: her fleyi kuflatan.
mukaddime: bafllang›ç, girifl.
müracaat: baflvurma.
nefis: kendi.
ruzname: her fleyi kaydeden
günlük, gündem, takvim.
silsile-i efkâr: fikirler zinciri, ak›-
m›.
silsile-i nübüvvet ve diyanet:
din ve peygamberlik zinciri.
suret: biçim.
flecere-i azîme: büyümeye de-
vam eden büyük bir a¤aç.
flirk: Allah’a ortak koflmak.
ta’tîl: Allah’› ve s›fatlar›n› inkâr.
tabaka-i insaniye: insan gruplar›,
s›n›flar›.
tafsil: ayr›nt›l› olarak aç›klama.
tafsilât: detayl› bilgi, ayr›nt›lar.
takvim: program.
tasdik: kabul etme.
zaman-› Âdem: Hz. Âdem zama-
n›ndan bu güne.

abesiyet-i mutlaka: tama-
m›yla lüzumsuzluk.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi.
ayet: delil, alâmet.
cami’: genifl, kapsaml›.
cehl-i mutlak: gerçek ceha-
let.
cehl-i mürekkep: katmerli
cehalet.
cereyan-› azîm: büyük bir
ak›m.
cihet: yön.
dirhem: yaklafl›k olarak üç

grama denk bir a¤›rl›k ölçüsü.
echel: koyu cahil.
efkâr: fikirler.
ene: ben, benlik.
envar-› marifet: Allah’› tan›-
maktan kaynaklanan nurlar.
fihriste: indeks, içindekiler.
fünun: fennî bilimler.
hainâne: haince.
hakikat: gerçek.
hassas: duyarl›.
hazmetmek: özümsemek,
sindirmek.
hükmünde: de¤erinde.

idame: devam ettirme.
iktifaen: yeterli bularak.
inkâr: inanmama, reddetme.
itikat: inanma, inanç.
kâinat: evren, tüm varl›klar.
kat’î: kesin.
mahiyet-i insaniye: insan›n
mahiyeti, asl› ve donan›m›.
mahz-› hikmet: tamam›yla
hikmet.
malik: sahip.
mana-i harfi: bir fleyin kendi-
sini de¤il de esas sanatkâr›n›,
ustas›n›, sahibini bilip tan›tan



di¤eri silsile-i felsefe ve hikmet, gelmifl, gidiyor. Her ne
vakit o iki silsile imtizaç ve ittihat etmifl ise, yani silsile-i
felsefe silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet
etmiflse, âlem-i insaniyet parlak bir surette, bir saadet,
bir hayat-› içtimaiye geçirmifltir. Ne vakit ayr› gitmifller
ise, bütün hay›r ve nur, silsile-i nübüvvet ve diyanet etra-
f›na toplanm›fl ve flerler ve dalâletler felsefe silsilesinin
etraf›na cem olmufltur. fiimdi flu iki silsilenin menfleleri-
ni, esaslar›n› bulmal›y›z.

‹flte, diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki,
bir flecere-i zakkum suretini al›p, flirk ve dalâlet zulüma-
t›n› etraf›na da¤›t›r. Hatta, kuvve-i akliye dal›nda, dehriy-
yun, maddiyyun, tabiiyyun meyvelerini befler akl›n›n eli-
ne vermifl. Ve kuvve-i gadabiye dal›nda Nemrutlar›, Fira-
vunlar›, fieddatlar› (HAfi‹YE) beflerin bafl›na atm›fl. Ve kuv-
ve-i fleheviye-i behimiye dal›nda âliheleri, sanemleri ve
ulûhiyet dava edenleri semere vermifl, yetifltirmifl. O fle-
cere-i zakkumun menflei ile, silsile-i nübüvvetin—ki, bir
flecere-i tuba-i ubudiyet hükmünde bulunan o silsilenin—
küre-i zeminin ba¤›nda mübarek dallar›, kuvve-i akliye
dal›nda enbiya ve mürselîn ve evliya ve s›dd›kîn meyve-
lerini yetifltirdi¤i gibi, kuvve-i dafia dal›nda âdil hâkimle-
ri, melek gibi melikler meyvesini veren ve kuvve-i cazibe 

âdil: adaletli.
âlem-i insaniyet: insanl›k âlemi.
âlihe: ilâh olarak kabul edilen ka-
d›n tanr›çalar.
behimiye: hayvanl›¤a ait.
befler: insan.
cem’: toplama.
dafia: zararl› fleyleri reddetme.
dalâlet: do¤ru çizgiden ayr›lma;
hak yoldan sapma.
dava: iddia.
dâye: dad›, sütanne.
dehalet etmek: s›¤›nmak, tâbi ol-
mak.
dehriyyun: âlemin ezelî ve ebedî
oldu¤unu iddia edip ahireti inkâr
eden dalâlet f›rkas›.
diyanet: din.
enbiya: peygamberler.
esaslar: prensipler.
esnam: putlar, sanemler.
evliya: Allah’›n dostlar›.
felsefe silsilesi: felsefe zinciri.
felsefe-i tabiiye: tabiatç› felsefe.
Firavun: Hz. Mûsa’y› öldürmek is-
teyen M›s›r kral›.
hâkim: hükmeden.
hayat-› içtimaiye: toplum hayat›.
hay›r ve nur: iyilik ve ayd›nl›k.
hükmünde: de¤erinde.
imtizaç: kaynaflma.
ittihat: birleflme.
kuvve-i akliye: ak›l duygusu; ak›l
gücü.
kuvve-i cazibe: faydal› fleyleri
cezp etme duygusu.
kuvve-i dafia: zararl› fleyleri red-
detme duygusu.
kuvve-i gadabiye: insan›n öfke
gücü.
kuvve-i fleheviye ve behimiye:
hayvanî istek ve arzulara ait duy-
gu.
kuvve-i fleheviye: flehvet duygu-
su.
küre-i zemin: yer küre, yeryüzü.
maddiyyun: maddeye ezeliyet
veren maddeci materyalistler.
melik: hükümdar.

menfle: kaynak, kök.
musallat: sataflma, rahats›z
etme.
mürselîn: Allah’›n insanlar
için seçti¤i.
Nemrut: Hz. ‹brahim’i atefle
atan Babil’in zalim kral›.
saadet: mutluluk.
sanem: put.
semere: meyve, netice.
s›dd›kîn: do¤rulukta Allah’›n
r›zas›na ulaflanlar.
silsile: zincir.
silsile-i diyanet: din zinciri.

silsile-i felsefe ve hikmet:
hikmet ve felsefe zinciri.
silsile-i felsefe: felsefe zinciri.
silsile-i nübüvvet ve diya-
net: din ve peygamberlik zin-
ciri.
silsile-i nübüvvet: peygam-
berlik zinciri.
suret: biçim.
flecere-i Tuba: Cennetteki
Tuba a¤ac›.
flecere-i tuba-i ubudiyet:
kullu¤un nurlu tuba a¤ac›.
flecere-i zakkum: Cehen-

nemdeki zakkum a¤ac›.
fieddat: Yemen’deki Âd Kav-
minin zalim hükümdar›.
fler: kötülük.
flirk: ortak koflma.
tabiiyyun: tabiatç›lar, tabiat›
yarat›c› kabul edenler.
telâkki: zannedilen.
tevlit: do¤urma.
ubudiyet: kulluk.
ulûhiyet: idarecilik davas›;
ilâhl›k, tanr›l›k.
zulümat: karanl›klar.
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HAfi‹YE: Evet, Nemrutlar›, Firavunlar› yetifltiren ve dâyelik edip emziren
eski M›s›r ve Babil’in, ya sihir derecesine ç›km›fl, veyahut hususî oldu¤u
için etraf›nda sihir telâkki edilen eski felsefeleri oldu¤u gibi, âliheleri eski
Yunan kafas›nda yerlefltiren ve esnam› tevlit eden felsefe-i tabiiye batak-
l›¤›d›r. Evet, tabiat›n perdesi ile Allah’›n nurunu görmeyen insan, her fle-
ye bir ulûhiyet verip, kendi bafl›na musallat eder.



dal›nda hüsnüsîret ve ismetli cemal-i suret ve sahavet ve
keremnamdarlar meyvesini yetifltiren ve befler nas›l flu
kâinat›n en mükemmel bir meyvesi oldu¤unu gösteren o
flecerenin menflei ile beraber, ene’nin iki cihetindedir. O
iki flecereye menfle ve medar, esasl› bir çekirdek olarak
ene’nin iki veçhini beyan edece¤iz. fiöyle ki:

Ene’nin bir veçhini nübüvvet tutmufl gidiyor, di¤er veç-
hini felsefe tutmufl geliyor.

Nübüvvetin veçhi olan birinci vecih ubudiyet-i mah-
zan›n menfleidir. Yani, ene kendini abd bilir; baflkas›na
hizmet eder, anlar. Mahiyeti, harfiyedir; yani baflkas›n›n
manas›n› tafl›yor fehmeder. Vücudu, tebeîdir; yani, bafl-
ka birisinin vücudu ile kaim ve icad›yla sabittir itikat eder.
Malikiyeti, vehmiyedir; yani, kendi Malik’inin izni ile sû-
rî, muvakkat bir malikiyeti vard›r bilir. Hakikati, z›lliyedir;
yani, hak ve vacip bir hakikatin cilvesini tafl›yan mümkin
ve miskin bir z›lldir. Vazifesi ise kendi Hâl›k’›n›n s›fât ve
fluunat›na mikyas ve mizan olarak, fluurkârâne bir hiz-
mettir.

‹flte, enbiya ve enbiya silsilesindeki asfiya ve evliya,
ene’ye flu vecihle bakm›fllar, böyle görmüfller, hakikati
anlam›fllar. Bütün mülkü Malikü’l-Mülk’e teslim etmifller
ve hükmetmifller ki, o Malik-i Zülcelâl’in ne mülkünde,
ne rububiyetinde, ne ulûhiyetinde flerik ve naziri yoktur,
muin ve vezire muhtaç de¤il. Her fleyin anahtar› Onun
elindedir; her fleye kadir-i mutlakt›r. Esbap bir perde-i za-
hiriyedir; tabiat bir fleriat-› f›triyesidir ve kanunlar›n›n bir
mecmuas›d›r ve kudretinin bir mistar›d›r.
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olan Allah.
malikiyet: sahiplik.
Malikü’l-Mülk: mülkün hakikî sa-
hibi olan Allah.
mecmua: toplan›p biriktirilmifl,
tertip ve tanzim edilmifl fleylerin
hepsi..
medar: kaynak.
menfle’: kaynak, kök.
mikyas: ölçüler, k›yaslamalar.
miskin: zay›f.
mistar: cetvel, bir fleyi ölçmeye
yarayan alet.
mizan: terazi.
muin: yard›mc›.
muvakkat: az bir zamanla s›n›rl›,
geçici.
mükemmel: en olgun, en kâmil.
mülk: sahip olunan ve hükmedi-
len fley.
mümkün: varl›¤› ile yoklu¤u im-
kân dairesinde olup, Allah’›n var
etmesine ba¤l› olan, ‹lâhî tercih
ile meydana gelen her fley.
nazir: benzersiz.
nübüvvet: peygamberlik.
perde-i zahiriye: görünen sebep-
ler.
rububiyet: mahlûkat› yaratan,
hâlden hâle r›z›kla geçirerek ter-
biye eden Allah.
sabit: duran, do¤rulu¤u ispatlan-
m›fl.
sahavet: cömertlik.
silsile: zincir.
sûrî: geçici.
s›fât: vas›flar, özellikler.
fleriat-› f›triye: yarat›c›n›n koy-
du¤u kurallar.
flerik: yard›mc› ve ortak edin-
mek.
fluunat: ifl ve ifllemler, fonksiyon-
lar, fiiller.
fluurkârâne: bilerek, anlayarak.
tabiat: maddede hükmeden ka-
nunlar, canl› cans›z varl›klar.
tebeî: kastî olmayan, tâbi olarak
baflkas›n›n vücuduyla kaim olan,
ba¤›ms›z olmay›p baflkas›na ba¤-
l›.
ubudiyet-i mahza: tam ve ger-
çek kulluk.
ulûhiyet: her fleyi en mükemmel
flekilde idare ve tasarruf etme,
ilâhl›k.
vacip: zorunlu, gerekli.
vecih: yön; yüz.
vehim: olmad›¤› hâlde var zan-
netme.
vezir: ifl orta¤›, iflleri idarede yar-
d›mc› olan.
vücut: varl›k.
z›ll: gölge.
z›lliye: gölge olma.

abd: kul.
asfiya: ilim ve ibadetle yüce-
li¤e ulaflanlar.
befler: insan.
beyan: ifade, aç›klama.
cemal-i suret: d›fla yans›yan
güzellik.
cihet: yön.
cilve: görüntü, yans›ma.
enbiya: peygamberler.
ene: ben, benlik.
esbap: sebepler.
evliya: Allah’›n sevgisini ka-
zananlar, Allah dostlar›.

fehmetmek: anlamak.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
Hâl›k: yaratan Allah.
harfiye: tek bafl›na bir mana-
s› olmay›p baflkas›n›n mana-
s›n› gösteren; sahibini tan›t-
mak için olan.
hükmetmek: karar vermek.
hüsnüsîret: manevî, ruhî gü-
zellik.
icat: var etme, yaratma.
ismet: günahlardan sak›nma,
günahs›zl›k.

itikat: inanmak, inanç.
Kadir-i Mutlak: güç ve kud-
reti s›n›rs›z olup her fleyi ya-
pan Allah.
kaim: ayakta durabilen.
kâinat: evren, tüm yarat›l-
m›fllar.
keremnamdar: cömertlikle
meflhur olan.
kudret: güç, kuvvet.
mahiyet: özellik, nitelik.
malik: sahip.
Malik-i Zülcelâl: her fleye
hükmeden her fleyin sahibi



‹flte, flu parlak nuranî, güzel yüz, hayattar ve manidar
bir çekirdek hükmüne geçmifl ki; Hâl›k-› Zülcelâl, bir fle-
cere-i tuba-i ubudiyeti, ondan halk etmifltir ki, onun mü-
barek dallar› âlem-i befleriyetin her taraf›n› nuranî mey-
velerle tezyin etmifltir. Bütün zaman-› mazideki zulümat›
da¤›t›p, o uzun zaman-› mazi felsefenin gördü¤ü gibi bir
mezar-› ekber, bir ademistan olmad›¤›n›, belki istikbale
ve saadet-i ebediyeye atlamak için ervah-› âfilîne bir me-
dar-› envar ve muhtelif basamakl› bir mirac-› münevver
ve a¤›r yüklerini b›rakan ve serbest kalan ve dünyadan
göçüp giden ruhlar›n nuranî bir nuristan› ve bir bostan›
oldu¤unu gösterir.

‹kinci vecih ise, felsefe tutmufltur. Felsefe ise, ene’ye
mana-i ismiyle bakm›fl. Yani, “Kendi kendine delâlet
eder” der; manas› kendindedir, kendi hesab›na çal›fl›r,
hükmeder. Vücudu aslî, zatî oldu¤unu telâkki eder. Yani,
“Zat›nda bizzat bir vücudu vard›r” der; bir hakk-› hayat›
var, daire-i tasarrufunda hakikî maliktir zu’meder. Onu
bir hakikat-i sabite zanneder. Vazifesini, hubb-i zat›ndan
nefl’et eden bir tekemmül-i zatî oldu¤unu bilir ve hakeza,
çok esasat-› fasideye mesleklerini bina etmifller.

O esasat ne kadar esass›z ve çürük oldu¤unu sair risa-
lelerimde ve bilhassa Sözlerde, hususan On ‹kinci ve Yir-
mi Beflinci Sözlerde kat’î ispat etmifliz. Hatta, silsile-i fel-
sefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin dâhîleri olan
Eflâtun ve Aristo, ‹bni Sina ve Farabî gibi adamlar, “‹nsa-
niyetin gayetü’l-gayat›, teflebbüh-i bilvacip’tir, yani Vaci-
bü’l-Vücud’a benzemektir” deyip, firavunâne bir hüküm 

ademistan: yokluk, hiçlik yeri.
âlem-i befleriyet: insanl›k âlemi.
Aristo: (MÖ: 384-245) Eflâtun’un
talebesi. Felsefeyi sistemlefltiren
filozof.
aslî: en evvelki, bir fleyin kendisi
ile ilgili olan, katma olmayan.
bina etmek: yapmak, üzerine
kurmak.
dâhî: harika zekâ ve anlay›fl sahi-
bi.
daire-i tasarruf: idare ve hük-
metti¤i yerler.
delâlet: iflaret, delil olma.
Eflâtun: (MÖ: 429-347) Yunan filo-
zofu, Socrates’›n talebesi.
ene: ben, benlik.
ervah-› âfilîn: fânî, gelip geçici
ruhlar, ölümlü ruhlar.
esasat: esaslar, prensipler.
esasat-› faside: bozuk prensipler,
yanl›fla götüren esaslar.
esass›z: temelsiz.
Farabî: (MS: 870-950) Aristo’nun
takipçisi olan ‹slâm bilgini.
fert: kifli.
Firavunâne: Firavun gibi.
gayetülgayat: as›l amaç, nihaî
gaye.
hakeza: bunun gibi.
hakikat-i sabite: de¤iflmez ger-
çek.
hakikî: gerçek.
hakk-› hayat: hayat hakk›n› iste-
di¤i gibi kullanma.
halk etmek: yaratmak.
Hâl›k-› Zülcelâl: kudret ve aza-
met sahibi yarat›c› Allah.
hayattar: canl›.
hubb-i zat: kendi flahs›n› sevme.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüküm: de¤er; karar verme.
‹bni Sina: (MS: 950-1008) Eflâ-
tun’un mesle¤ini takip eden filo-
zof ve bilgin.
ispat: kan›tlama.
istikbal: gelecek.
kat’î: kesin.
malik: sahip.
mana-i isim: bir fleyin bizzat ken-

disine bakan ve kendisini ta-
n›tan manas›.
manidar: anlaml›.
medar-› envar: nurlanmaya
sebep ve vas›ta.
meslek: yol, sistem.
mezar-› ekber: büyük mezar.
mirac-› münevver: nurlu mi-
raç.
muhtelif: pek çok, ayr› ayr›.
mükemmel: tam, en olgun.
nefl’et etmek: do¤mak, mey-
dana gelmek, yetiflmek.
nuranî: nurlu.

nuristan: nur memleketi.
saadet-i ebediye: ebedî hu-
zur ve saadet.
sair: di¤er.
silsile: zincir
silsile-i felsefe: felsefe mes-
le¤i, zinciri, ak›m›.
flecere-i tuba-i ubudiyet:
kullu¤un kökleri Cennette
dallar› dünyada olan ibadet
a¤ac›.
tekemmül-i zatî: kendi ken-
dine geliflen, olgunlaflan.
telâkki: zannetme.

teflebbüh-i bilvacip: Yüce Al-
lah’a benzemek anlam›nda
bir felsefî tabir.
tezyin: süsleme.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve vacip olan, baflkas›na
muhtaç olmayan Allah.
vecih: yön.
vücut: var olma.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.
zatî: kendine ait.
zulümat: karanl›k.
zu’m: zan.
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vermifller ve enaniyet’i kamç›lay›p, flirk derelerinde ser-
best koflturarak, esbapperest, sanemperest, tabiatpe-
rest, nücumperest gibi çok enva-› flirk taifelerine meydan
açm›fllar. ‹nsaniyetin esas›nda münderiç olan acz ve za-
af, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur kap›lar›n› kapay›p, ubu-
diyetin yolunu seddetmifller. Tabiata saplan›p, flirkten ta-
mamen ç›kamay›p, flükrün genifl kap›s›n› bulamam›fllar.

Nübüvvet ise, “Gaye-i insaniyet ve vazife-i befleriyet,
ahlâk-› ‹lâhiye ile ve secaya-i hasene ile tahallûk etmekle
beraber aczini bilip kudret-i ‹lâhiyeye iltica, zaaf›n› görüp
kuvvet-i ‹lâhiyeye istinat, fakr›n› görüp rahmet-i ‹lâhiye-
ye itimat, ihtiyac›n› görüp g›nâ-i ‹lâhiyeden istimdat, ku-
surunu görüp aff-› ‹lâhîye isti¤far, naks›n› görüp kemal-i
‹lâhîye tesbihhan olmakt›r” diye, ubudiyetkârâne hük-
metmifller.

‹flte, diyanete itaat etmeyen felsefenin böyle yolu fla-
fl›rd›¤› içindir ki, ene kendi dizginini eline alm›fl, dalâletin
her bir nev’ine koflmufl. ‹flte flu vecihteki ene’nin bafl› üs-
tünde bir flecere-i zakkum neflvünema bulup âlem-i insa-
niyetin yar›s›ndan fazlas›n› kaplam›fl.

‹flte, o flecerenin kuvve-i fleheviye-i behimiye dal›nda
beflerin enzar›na verdi¤i meyveler ise, esnamlar ve âlihe-
lerdir. Çünkü, felsefenin esas›nda, kuvvet müstahsendir;
hatta, “Elhükmü lilgalip,” bir düsturudur. “Galebe eden-
de bir kuvvet var”; “Kuvvette hak vard›r” der. (HAfi‹YE) Zul-
mü manen alk›fllam›fl, zalimleri teflci etmifltir ve cebbar-
lar› ulûhiyet davas›na sevk etmifltir.
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isti¤far: af dileme.
istimdat: medet ve yard›m iste-
me.
istinat: dayanma.
itimat: güvenme.
kemal-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
mükemmelli¤i.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti.
kuvve-i fleheviye-i behimiye:
hayvanî olan flehvet duygusu.
kuvvet-i ‹lâhiye: Allah’›n gücü.
manen: manevî olarak.
münderiç: içinde yer alan.
müstahsen: herkesin güzel gör-
dü¤ü.
naks: eksik ve noksanl›k.
neflvünema: büyüme, geliflme.
nev’: çeflit.
nübüvvet: peygamberlik.
nücumperest: y›ld›zlara tapanlar.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
merhameti.
sanemperest: puta tapan.
secaya-i hasene: güzel huylar.
seddetmek: kapamak, t›kamak,
perde çekmek.
flecere: a¤aç.
flecere-i zakkum: Cehennemdeki
günah a¤ac›.
flirk: küfür, inkâr, efl koflma.
flükür: iyili¤e minnettar olma ve
teflekkür etme.
tabiat: kâinat ve içindekiler, can-
l›, cans›z varl›klar, maddî âlem.
tabiatperest: kâinattaki varl›kla-
r›n ve olaylar›n faili olarak tabiat›
kabul eden, Allah’a inanmayan,
tabiatç›.
tahallûk: ahlâklanma, huy edin-
me.
taife: topluluk.
tesbihhan: Allah’›n mükemmel
isim, s›fat ve fiillerini öven, met-
heden.
teflci: cesaretlendirme.
ubudiyet: kulluk.
ubudiyetkârâne: kullu¤a yak›fl›r
flekilde.
vazife-i befleriyet: insan olman›n
gerektirdi¤i ifller, vazifeler.
zaaf: âcizlik, zay›fl›k.
zalim: zulmeden.

acz: âcizlik, güçsüzlük; zay›f-
l›k.
aff-› ‹lâhiye: Allah’›n affedici-
li¤i.
ahlâk-› ‹lâhiye: Allah’›n raz›
olaca¤› davran›fllar.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi.
âliheler: bat›l ilâhlar, tanr›lar.
befler: insan.
cebbarlar: zorbalar.
dalâlet: hak yoldan sapk›nl›k,
inançs›zl›k.
diyanet: din.

dizgin: idare, dümen.
düstur: prensip, kural.
düstur-i nübüvvet: peygam-
berlik kural›.
elhükmü lilgalip: hüküm ga-
lip ve kuvvetli olan›nd›r.
enaniyet: benlik.
ene: ben, benlik.
enva-› flirk: flirk çeflitleri.
enzar: bak›fllar, bakmalar, na-
zar etmeler.
esas: temeller.
esbapperest: Allah’› unutup
haddinden fazla vas›talara te-

sir veren; putperest.
esnam: putlar.
fakr: fakirlik; ihtiyaç.
gaye-i insaniyet: insanl›¤›n
amac› ve hedefi.
g›nâ-i ‹lâhiye: Allah’›n zen-
ginli¤i.
hak: do¤ru.
hafliye: dipnot.
hükmetmek: karar vermek.
iltica: s›¤›nma.
insaniyetin esas›: insanl›¤›n
mahiyetinde, yarat›l›fl ama-
c›nda bulunan.

HAfi‹YE: Düstur-u nübüvvet, “Kuvvet haktad›r; hak kuvvette de¤ildir”
der, zulmü keser, adaleti temin eder.



Hem, masnudaki güzelli¤i ve nak›fltaki hüsnü, masnua
ve nakfla mal edip, Sâni ve Nakkafl›n mücerret ve mu-
kaddes cemalinin cilvesine nispet etmeyerek, “Ne güzel
yap›lm›fl” yerine, “Ne güzeldir” der; perestifle lây›k bir
sanem hükmüne getirir. Hem, herkese sat›lan müzahraf,
hodfürufl, gösterici, riyakâr bir hüsnü istihsan etti¤i için,
riyakârlar› alk›fllam›fl, sanemmisalleri kendi âbidlerine
abide (HAfi‹YE) yapm›flt›r.

O flecerenin kuvve-i gadabiye dal›nda, bîçare beflerin
bafl›nda küçük büyük Nemrutlar, Firavunlar, fieddatlar
meyvelerini yetifltirmifl; kuvve-i akliye dal›nda, âlem-i in-
saniyetin dima¤›na dehriyyun, maddiyyun, tabiiyyun gibi
meyveleri vermifl, beflerin beynini bin parça etmifltir.

fiimdi, flu hakikati tenvir için felsefe mesle¤inin esa-
sat-› fasidesinden nefl’et eden neticeleriyle, silsile-i nü-
büvvetin esasat-› sad›kas›ndan tevellüt eden neticelerinin
binler muvazenesinden, numune olarak üç dört misal
zikrediyoruz.

• Meselâ, nübüvvetin hayat-› flahsiyedeki düsturî neti-

celerinden 
1 $G p¥nÓrNnÉpH Gƒo≤s∏`nînJ kaidesiyle, “Ahlâk-› ‹lâhiye

ile muttas›f olup Cenab-› Hakka mütezellilâne teveccüh
edip, acz, fakr, kusurunuzu bilip, dergâh›na abd olunuz”
düsturu nerede; felsefenin “Teflebbüh-i bilvacip insani-
yetin gayet-i kemalidir” kaidesiyle, “Vacibü’l-Vücud’a 

abd: kul.
âbid: ibadet eden erkek.
âbide: ibadet eden kad›n.
acz: âcizlik, güçsüzlük.
ahlâk-› ‹lâhiye: Allah’›n raz› oldu-
¤u davran›fllar.
âlem-i insaniyet: insanl›k âlemi.
befler: insan.
bîçare: çaresiz.
cemal: güzellik.
cilve: eflyada güzel bir flekilde
görünme, yans›ma.
dehriyyun: zamana tapanlar,
ahireti inkâr edenler.
dergâh: büyük zat›n huzuru.
dima¤: beyin, ak›l.
düsturî: kural olan.
esasat-› faside: bozuk prensipler.
esasat-› sad›ka: do¤ruluk pren-
sipleri.
fakr: fakirlik, ihtiyaç hâli
Firavun: Hz. Mûsa’y› öldürmek is-
teyen M›s›r kral›.
gayet-i kemal: kemale ulaflma
amac›n› gütme.
hakikat: gerçek.
hayat-› flahsiye: özel hayat.
hodfürufl: be¤endirmek için ya-
lanlarla kendini satmaya çal›flan.
hüsnümasnu: güzel sanat eseri.
hüsün: güzellik.
istihsan: güzel bulma.
kaide: kural.
kuvve-i akliye: ak›l gücü.
kuvve-i gadabiye: insan›n öfke
duygusu.
maddiyyun: materyalistler, her
fleyi maddeye ba¤layanlar.
masnu’: sanat eseri.
mukaddes: kudsî, her noksandan
uzak olan.
muttas›f: vas›flanan.
muvazene: karfl›laflt›rma, k›yas-
lama.
mücerret: soyut, hiçbir fleye
muhtaç olmayan.
mütezellilâne: zillet içinde, ken-
dini âciz görerek.
müzahref: aldatmak için sürülen
parlak yalanc› boya, süprüntü,
pislik.
nak›fl: sanatl› iflleme.
Nakkafl: her fleyi sanatl› bir flekil-
de nak›fl nak›fl iflleyen Allah.
Nemrut: Hz. ‹brahim’i atefle atan
Babil kral›.

nefl’et: do¤ma.
netice: sonuç.
nispet: k›yas.
numune: örnek.
nübüvvet: peygamberlik.
perestifl: tap›nma.
perestiflkâr: tap›nanlar.
riyakâr: gösterifl merakl›s›.
sanem: put.
sanemmisal: put gibi, puta

benzer.
sanemmisal: put gibi.
Sâni: her fleyi sanatla yapan
Allah.
silsile-i nübüvvet: peygam-
berlik zinciri.
flecere: a¤aç.
fieddat: zulmü ile meflhur Ye-
men hükümdar›.
tabiiyyun: tabiatç›lar, yarat›c›

olarak tabiat› kabul edenler.
tenvir: nurland›rma.
teflebbüh-i bilvacip: Allah’a
benzemek.
teveccüh: yönelme.
tevellüt: do¤ma.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zo-
runlu olan, var olmak için hiç
bir sebebe ihtiyac› bulunma-
yan Allah.

1. Mansur Ali Nâs›f, et-Tâc, 1:13; Cürcanî, Tarifat, 1:564; Gazalî, ‹hyau Ulûmiddin, 4:306; Tabe-
ranî, Mu'cemü'l-Evsaf, 87:184.
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HAfi‹YE: Yani; o sanemmisaller, perestiflkârlar›n›n hevesatlar›na hofl gö-
rünmek ve teveccühlerini kazanmak için riyakârâne gösterifl ile ibadet gi-
bi bir vaziyet gösteriyorlar.



benzemeye çal›fl›n›z” hodfüruflâne düsturu nerede? Evet,
nihayetsiz acz, zaaf, fakr, ihtiyaç ile yo¤rulmufl olan ma-
hiyet-i insaniye nerede; nihayetsiz kadîr, kavi, gani ve
müsta¤ni olan Vacibü’l-Vücud’un mahiyeti nerede?

• ‹kinci misal: Nübüvvetin hayat-› içtimaiyedeki düs-
turî neticelerinden ve flems ve kamerden tut tâ nebatat
hayvanat›n imdad›na ve hayvanat insan›n imdad›na, hat-
ta zerrat-› taamiye hüceyrat-› bedenin imdad›na ve mu-
avenetine koflturulan düstur-i teavün, kanun-i kerem, na-
mus-i ikram nerede; felsefenin hayat-› içtimaiyedeki düs-
turlar›ndan ve yaln›z bir k›s›m zalim ve canavar insanla-
r›n ve vahflî hayvanlar›n f›tratlar›n› suiistimallerinden
nefl’et eden düstur-i cidal nerede? Evet, düstur-i cidali o
kadar esasl› ve küllî kabul etmifller ki, “Hayat bir cidaldir”
diye, eblehâne hükmetmifller.

• Üçüncü misal: Nübüvvetin tevhid-i ‹lâhî hakk›n-
daki netaic-i âliyesinden ve düstur-i galiyesinden 

pópMGnƒrdG pønY s’pG oQoó°rünj n’ oópMGnƒrdnG yani “Her birli¤i bulunan

yaln›z birden sudûr edecektir; madem her fleyde ve bütün
eflyada bir birlik var, demek bir tek zat›n icad›d›r” diye
olan, tevhitkârâne düsturu nerede; eski felsefenin bir

düstur-i itikadiyesinden olan oópMGnƒrdG s’pG o¬rænY oQoó°rünj n’ oópMGnƒrdnG
“Birden, bir sudûr eder; yani, bir zattan, bizzat bir tek
sudûr edebilir, sair fleyler vas›talar vas›tas›yla ondan
sudûr eder” diye Ganî-i Alel›tlak ve Kadîr-i Mutlak’› âciz
vesaite muhtaç göstererek, bütün esbaba ve vesaite 
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mahiyeti, esas›.
muavenet: yard›mlaflma.
müsta¤ni: minnetsiz, ihtiyac› ol-
mayan.
namus-i ikram: ikram âdeti,
prensibi.
nebatat: bitkiler.
nefl’et: do¤ma.
netaic-i âliye: yüce netice, mü-
kemmel sonuç.
netice: sonuç.
nihayetsiz: sonsuz.
nübüvvet: peygamberlik.
sair: di¤erleri.
sudûr: ç›kma, sad›r olma, meyda-
na ç›kma.
suiistimal: kötüye kullanma.
flems: günefl.
tevhid-i ‹lâhî: Allah’›n birli¤i.
tevhitkârâne: tevhide yaklaflt›-
ran.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zorunlu
olan, var olmak için hiç bir sebe-
be ihtiyac› bulunmayan Allah.
vas›ta: araç.
vesait: vas›talar.
zaaf: zay›fl›k.
zalim: zulmeden.
zerrat-› taamiye: yiyecek zerre-
leri.

âciz: güçsüz, zavall›, zay›f.
acz: âcizlik, güçsüzlük.
cidal: mücadele, çabalama,
kavga.
düstur: prensip.
düsturî: kural olan.
düstur-i cidal: mücadele
prensibi.
düstur-i galiye: de¤erli pren-
sip.
düstur-i itikadiye: inanç
prensibi.
düstur-i teavün: yard›mlafl-
ma kanunu.

eblehâne: ahmakça.
esbap: sebepler.
fakr: fakirlik, ihtiyaç hâli.
f›trat: yarat›l›fl.
ganî: son derece zengin.
Ganî-i Alel›tlak: her cihetle
sonsuz zenginlik sahibi Allah.
hayat: yaflam.
hayat-› içtimaiye: toplumsal
hayat.
hayvanat: canl›lar.
hodfüruflâne: kendi kendini
be¤enir bir flekilde.
hüceyrat-› beden: beden

hücreleri.
hükmetmek: karar vermek.
icat: yoktan yaratma.
imdat: yard›m.
Kadîr: gücü yeten Allah.
Kadîr-i Mutlak: her fleye
mutlak kadir olan Allah.
kamer: ay.
kanun-i kerem: ikram etme
kanunu.
kavi: kuvvetli.
küllî: umumî.
mahiyet: nitelik, özellik, esas.
mahiyet-i insaniye: insan›n



rububiyette bir nevi flirket verip, Hâl›k-› Zülcelâl’e akl-›
evvel nam›nda bir mahlûku verip âdeta sair mülkünü es-
baba ve vesaite taksim ederek, bir flirk-i azîme yol açan
flirkâlûd ve dalâletpifle o felsefenin düsturu nerede? Hü-
keman›n yüksek k›sm› olan ‹flrakiyyun böyle halt etseler,
maddiyyun, tabiiyyun gibi k›s›mlar› ne kadar halt edecek-
lerini k›yas edebilirsin.

• Dördüncü misal: Nübüvvetin düstur-i hakîmâne-

sinden 
1 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh s›rr›yla, “Her fleyin,

her zîhayat›n neticesi ve hikmeti, kendine ait bir ise, Sâ-
niine ait neticeleri, Fât›r’›na bakan hikmetleri binlerdir.
Her bir fleyin, hatta bir meyvenin, bir a¤ac›n meyveleri
kadar hikmetleri, neticeleri bulundu¤u” mahz-› hakikat
olan düstur-i hikmet nerede; felsefenin “Her bir zîhaya-
t›n neticesi kendine bakar veyahut insan›n menafiine ait-
tir” diye, koca bir da¤ gibi a¤aca hardal gibi bir meyve,
bir netice takmak gibi gayet manas›z bir abesiyet içinde
gördü¤ü hikmetsiz hikmet-i müzahrefe düsturlar› nere-
de? fiu hakikat Onuncu Sözün Onuncu Hakikatinde bir
derece gösterildi¤inden k›sa kestik.

‹flte bu dört misale binler misali k›yas edebilirsin. Le-
maat nam›ndaki bir risalede bir k›sm›na iflaret etmifliz. 2

‹flte, felsefenin flu esasat-› fasidesinden ve netaic-i va-
himesindendir ki, ‹slâm hükemas›ndan, ‹bni Sina ve Fa-
rabî gibi dâhîler, flaflaa-i sûriyesine meftun olup, o mes-
le¤e aldan›p, o mesle¤e girdiklerinden, adî bir mü’min 

abesiyet: anlams›z, bofl.
adî: de¤ersiz.
ahir: son.
akl-› evvel: dine muhalif felsefe-
nin Allah’a nispet ettikleri s›fat,
kendini ak›ll› sanan.
dâhî: son derece zeki kimse, de-
ha ve hikmet sahibi.
dalâletpifle: dalâlet ve sapk›nl›¤›
meslek hâline getiren.
derç: içine almak, katmak.
düstur: prensip.
düstur-i hakîmâne: belli bir hik-
met ve gayeye yönelmifl prensip-
ler.
düstur-i hikmet: aklî prensipler,
hikmetli ve maksatl› düstur.
esasat-› faside: yanl›fla götüren
esaslar, fesada götüren bozuk
prensipler.
esbap: sebepler.
Farabî: bkz. fiah›s Bilgileri.
hakikat: gerçek.
halt etme: münasebetsizlikle her
fleyi kar›flt›rma.
halt: kar›flt›rma, hata etme.
Hâl›k-› Zülcelâl: celâl ve azamet
sahibi yarat›c›.
hardal: çok küçük tohumlar› olan
bir bitki.
hikmet: ‹lâhî gaye, fayda.
hikmet-i müzahrefe: süslü ve
yalan sözler.
hikmetsiz: hikmeti olmayan, an-
lams›z.
hükema: felsefe hocalar›, filozof-
lar.
‹bni Sina: bkz. fiah›s Bilgileri.
‹flrakiyyun: bilginin kayna¤›n›n
manevî ayd›nlanma, sezgi ve il-
ham oldu¤u görüflünü savunan-
lar.
k›yas: benzetmek; karfl›laflt›rma.
maddiyyun: materyalistler, her

fleyi maddeye ba¤layanlar.
mahlûk: yarat›lm›fl.
mahz-› hakikat: gerçe¤in tâ
kendisi.
manas›z: anlams›z.
meftun: afl›r› tutkun.
menafi: faydal›.
misal: örnek.
nam: isim, ad; ünvan.
netaic-i vahime: tehlikeli so-

nuçlar.
netice: sonuç.
nevi: çeflit.
nübüvvet: peygamberlik.
risale: mektup anlam›nda kü-
çük kitap.
rububiyet: terbiye, tedbir ve
idarecilik.
sair: di¤er.
s›r: gizli fley, gizem.

flaflaa-i sûriye: görünüflteki
debdebe.
flirkâlûd: flirke bulaflm›fl.
flirket vermek: Allah’a ortak
koflmak.
flirk-i azîm: büyük flirk.
tabiiyyun: tabiatç›lar, yarat›c›
olarak tabiat› kabul edenler.
vesait: vas›talar.
zîhayat: canl›.

1. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)

2. Lemaat risalesi Sözler mecmuas›n›n ahirine dercedilmifltir.
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derecesini ancak kazanabilmifller. Hatta, ‹mam-› Gazalî
gibi bir hüccetülislâm, onlara o dereceyi de vermemifl.

Hem, mütekellimînin mütebahhirîn ulemas›ndan olan
Mutezile imamlar›, ziynet-i sûrîsine meftun olup o mes-
le¤e ciddî temas ederek, akl› hâkim ittihaz ettiklerinden,
ancak fas›k, müptedi bir mü’min derecesine ç›kabilmifl-
ler.

Hem, üdeba-i ‹slâmiyenin meflhurlar›ndan bedbinlikle
maruf Ebu’l-Alâ-i Maarrî ve yetimâne a¤lay›flla mevsuf
Ömer Hayyam gibilerin, o mesle¤in nefs-i emmareyi ok-
flayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle, ehl-i hakikat ve
kemalden bir sille-i tahkir ve tekfir yiyip, “Edepsizlik edi-
yorsunuz, z›nd›kaya giriyorsunuz, z›nd›klar› yetifltiriyor-
sunuz” diye, zecirkârâne tedip tokatlar›n› alm›fllar.

Hem, meslek-i felsefenin esasat-› fasidesindendir ki,
ene kendi zat›nda hava gibi zay›f bir mahiyeti oldu¤u hâl-
de, felsefenin mefl’um nazar› ile mana-i ismî cihetiyle
bakt›¤› için, güya buharmisal o ene temeyyu edip, sonra
ülfet cihetiyle ve maddiyata tevaggul sebebiyle güya ta-
sallüp ediyor. Sonra gaflet ve inkâr ile, o enaniyet, te-
cemmüt eder. Sonra isyan ile tekeddür eder, fleffafiyetini
kaybeder. Sonra gittikçe kal›nlafl›p sahibini yutar. Nev-i
insan›n efkâr›yla flifler; sonra sair insanlar›, hatta esbab›
kendine ve nefsine k›yas edip, onlara —kabul etmedik-
leri ve teberri ettikleri hâlde— birer firavunluk verir. ‹flte
o vakit, Hâl›k-› Zülcelâl’in evamirine karfl› mübareze va-

ziyetini al›r, 
1 lº«/enQ n≈pgnh nΩÉn¶p©rdG »p«rëoj røne der, meydan okur 
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meme, küfür.
ittihaz etme: kabul etme.
kemal: olgun.
maddiyat: dünyaya ait, maddeye
ba¤›ml›.
mahiyet: nitelik, özellik, esas.
mana-i isim: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
maruf: tan›nm›fl.
meftun: afl›r› tutkun.
meslek-i felsefe: felsefe yolu.
meflhur: flöhret bulmufl kifli.
mefl’um: u¤ursuz, bozuk, kötü.
mevsuf: nitelenen, vas›flanan.
Mutezile: Emevîler devrinde or-
taya ç›kan, meseleleri s›rf ak›lla
izaha çal›flan, aklî esaslara daya-
narak kul, fiilinin yarat›c›s›d›r de-
mekle kaderi inkâr yoluna giden
ve hak mezheplerden ayr›lan iti-
kadî bir f›rka.
mübareze: çarp›flma, çat›flma.
mü’min: inanan.
müptedi: acemi, ç›rak.
mütebahhirîn: deniz gibi ilmi
olan bilginler.
mütekellimîn: ‹slâm felsefesi ile
meflgul olanlar.
nazar: bak›fl.
nefs-i emmare: kötülü¤ü emre-
den nefis.
nev-i insan: insanl›k.
Ömer Hayyam: bkz. fiah›s Bilgile-
ri.
sair: di¤er.
sille-i tahkir: hakaret tokad›.
fleffafiyet: saydaml›k.
tasallüp: kat›laflma.
teberri: sak›nma.
tecemmüt: donma.
tedip: terbiye etme.
tekeddür: kokuflma, bulanma,
safl›¤›n› kaybetme.
tekfir: küfürle itham etme, kâfir-
likle suçlama, küfrüne hükmet-
me.
temas: dokunma.
temeyyu: eriyip s›v› hale gelme.
tevaggul: devaml› meflgul olma.
ulema: âlimler.
üdeba-i ‹slâmiye: Müslümanlar›n
edebiyatç›lar›.
ülfet: al›flkanl›k.
zecirkârâne: zorla, fliddetle sa-
k›nd›rarak, engelleyerek.
zevk: tat.
ziynet-i sûrî: görünüflteki güzel-
lik.
z›nd›ka: imana z›t davran›fllar›
yol edinen.

bedbinlik: ümitsizlik, kötüm-
serlik.
buhar-misal: buhara benzer.
cihet: yön.
Ebu’l-Alâ-i Maarrî: bkz. fiah›s
Bilgileri.
edepsizlik: nezaketsizlik, ka-
bal›k, terbiyesizlik.
efkâr: fikirler.
ehl-i hakikat: hakikate gönül
verenler.

enaniyet: kendine k›ymet
verme, kendini be¤enme.
ene: ben, benlik.
esasat-› faside: bozuk temel-
ler, bozuk prensipler.
esbap: sebepler.
evamir: emirler.
fas›k: günahkâr, kötü huylu.
firavunluk: firavun gibi ken-
dini büyük görme.
gaflet: Allah’› ve ahireti unut-

ma.
güya: sanki.
hâkim: hükmeden.
Hâl›k-› Zülcelâl: Yüce yarat›-
c›.
Hüccetülislâm: ‹mam-› Gaza-
lî’nin ünvan›. “Müslümanlar›n
delili” anlam›nda.
‹mam-› Gazalî: bkz. fiah›s Bil-
gileri.
inkâr: reddetme, kabul et-

1. Çürümüfl kemikleri kim diriltecek? (Yâsin Suresi: 78.)



gibi Kadîr-i Mutlak’› acz ile ittiham eder. Hatta, Hâl›k-›
Zülcelâl’in evsaf›na müdahale eder; ifline gelmeyenleri ve
nefs-i emmarenin firavunlu¤unun hofluna gitmeyenleri
ya red, ya inkâr, ya tahrif eder.

Ezcümle : Felâsifenin bir taifesi, Cenab-› Hakka mu-
cib-i bizzat demifller, ihtiyar›n› nefyetmifller, ihtiyar›n› is-
pat eden bütün kâinat›n nihayetsiz flahadetlerini tekzip
etmifller. Feyâ sübhanallah! fiu kâinatta zerreden flemse
kadar bütün mevcudat, taayyünatlar›yla, intizamat›yla,
hikmetleriyle, mizanlar›yla Sâniin ihtiyar›n› gösterdikleri
hâlde, flu kör olas› felsefenin gözü görmüyor!

Hem bir k›s›m felâsife, “Cüz’iyata ilm-i ‹lâhî taallûk et-
miyor” diye ilm-i ‹lâhînin azametli ihatas›n› nefyedip, bü-
tün mevcudat›n flehadat-› sad›kalar›n› reddetmifller.

Hem felsefe, esbaba tesir verip, tabiat eline icat verir.
Yirmi ‹kinci Sözde kat’î bir surette ispat edildi¤i gibi, her
fleyde Hâl›k-› Külli fiey’e has parlak sikkeyi görmeyip,
âciz, camit, fluursuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi
iki körün elinde olan tabiata mastariyet verip, binler hik-
met-i âliyeyi ifade eden ve her biri birer mektubat-› Sa-
medâniye hükmünde olan mevcudat›n bir k›sm›n› ona
mal eder.

Hem, Onuncu Sözde ispat edildi¤i gibi, Cenab-› Hak
bütün esmas›yla ve kâinat bütün hakaik›yla ve silsile-i nü-
büvvet bütün tahkikat›yla ve kütüb-i semaviye bütün aya-
t›yla gösterdikleri haflir ve ahiret kap›s›n› bulmay›p, hafl-
ri nefyedip, ervahlara bir ezeliyet isnat etmifller. ‹flte, bu
hurafatlara sair meselelerini k›yas edebilirsin.

âciz: zay›f.
acz: zay›fl›k, âcizlik.
ahiret: öteki dünya.
ayat: Allah’›n varl›¤›na delil olan
her fley, Kur’ân’›n her cümlesi.
azamet: büyük.
camit: donmufl.
cüz’iyat: en küçük ve basit fley-
ler.
ervah: ruhlar.
esbap: sebepler.
esma: isimler.
evsaf: vas›flar, özellikler, nitelik-
ler.
ezcümle: konunun özeti olarak.
ezeliyet: bafllang›c› olmama, son-
radan yarat›lmam›fl olma.
felâsife: felsefe ekolleri.
feyâ: “Ey!” anlam›nda.
firavunluk: Firavun gibi kendini
büyük görmek.
hakaik: gerçekler.
Hâl›k-› Külli fiey: Her fleyin yara-
t›c›s› olan Allah.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi olan yarat›c› Allah.
has: özel.
haflir: öldükten sonra ahirette
tekrar dirilip Allah’›n huzurunda
toplanma.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hikmet-i âliye: yüce gaye, her
fleyi bir çok amaca hizmet ede-
cek flekilde yapma.
hurafat: gerçe¤e ayk›r› saçma sa-
pan fikirler.
hükmünde: de¤erinde.
icat: var etme.
ihata: kuflatma, her fleyi içine al-
ma.
ihtiyar: irade, dileme, seçme.
ilm-i ‹lâhî: Allah’›n ilmi.
intizamat: düzenlemeler.
isnat: dayand›rma; kan›tlama.
ittiham: suçlanma, töhmet alt›n-
da bulunma.
Kadir-i Mutlak: son derece güç
ve kuvvet sahibi.
kâinat: evren, tüm yarat›lm›fllar.
kat’î: kesin.
kütüb-i semaviye: Allah’›n sema-
dan indirdi¤i kitaplar.
k›yas: karfl›laflt›rma.
mastariyet: kaynakl›k, bir fleyin
ç›k›fl yeri.
mektubat-› Samedâniye: Cenab-
› Hakk›n isim ve s›fatlar›n› anla-
tan, Allah’›n birli¤ini gösteren s›-

fatlar.
mevcudat: tüm varl›klar.
mizan: ölçü, terazi.
mucib-i bizzat: felsefenin her
fleyi yapmaya bizzat mecbur
olan, serbest olmayan fleklin-
deki Allah’›n iradesini inkâr
eden görüflü..
müdahale: kar›flma.
nefs-i emmare: kötülü¤ü
emreden nefis.
nefyetmek: reddetmek, in-
kâr etmek.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.

sair: di¤er.
Sâni: yarat›c›.
sikke: mühür.
silsile-i nübüvvet: peygam-
berlik zinciri.
suret: biçim.
Sübhanallah: Allah’›n kema-
lât›n› överek ifade ederim.
flahadet: varl›¤›na delil olma,
iflaret ve alâmet.
flehadat-› sad›ka: do¤ru fla-
hitler.
flems: günefl.
fluursuz: anlay›fl kabiliyeti ol-

mayan.
taallûk: ilgili olmak.
taayyünat: varl›k dünyas›nda
görünmek.
tabiat: âlemdeki tüm varl›k-
lar.
tahkikat: araflt›rmalar.
tahrif: bozma, asl›n› de¤ifltir-
me.
taife: bir topluluk, bir gurup.
tekzip: yalanlama.
tesadüf: rastlant›.
tesir: etki.
zerre: atom.
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Evet, fleytanlar, güya ene’nin gaga ve pençesiyle din-
siz feylesoflar›n›n ak›llar›n› havaya kald›r›p, dalâlet dere-
lerine at›p da¤›tm›flt›r. Küçük âlemde ene, büyük âlemde
tabiat gibi ta¤utlardand›r.

pInhrôo©rdÉpH n∂°nùrªnà°rSG pón≤na $ÉpH røperDƒojnh päƒoZÉs£dÉpH rôoØ`rµnj rønªna
1@ lº«/∏nY l™«/ª°nS *Gnh Én¡nd nΩÉ°nüpØrfG n’ ≈'≤rKoƒrdG

Geçen hakikati tenvir edecek bir seyahat-i hayaliye su-
retinde nimmanzum olarak Lemaat’ta yazd›¤›m bir va-
k›a-i misaliyenin mealini flurada zikretmeye münasebet
geldi. fiöyle ki:

Bu risalenin telifinden sekiz sene evvel, ‹stanbul’da,
Ramazan-› fierifte, meslek-i felsefe ile münasebette bulu-
nan Eski Said’in Yeni Said’e ink›lâp edece¤i bir hengâm-
dad›r ki, Fatiha-i fierifenin ahirinde 
2@nÚudBÉ°s†dG n’nh rºp¡r«n∏nY pÜƒo°†r¨nŸrG pôr«nZ rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdG n•GnöpU
ile iflaret etti¤i üç mesle¤i düflünürken flöyle bir vak›a-i
hayaliye, bir hâdise-i misaliye, rüyaya benzer bir hâdise
gördüm ki:

Kendimi bir sahra-i azîmede görüyorum. Bütün zemi-
nin yüzünü karanl›kl›, s›k›c› ve bo¤ucu bir bulut tabakas›
kaplam›fl. Ne nesim var, ne ziya, ne âb-› hayat—hiçbiri-
si bulunmuyor. Her taraf› canavarlar, muz›r ve muvahhifl
mahlûklarla dolu oldu¤unu tevehhüm ettim. Kalbime
geldi ki: “fiu zeminin öteki taraf›nda ziya, nesim, âb-› ha-
yat var. Oraya geçmek lâz›m.” Bakt›m ki, ihtiyars›z sevk 
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ink›lâp: de¤iflim.
mahlûkat: varl›klar.
meal: anlam.
meslek-i felsefe: felsefe yolu.
muvahhifl: yabanc›, ürkütücü.
muz›r: zararl›.
münasebet: ba¤lant›, iliflki.
nesim: hofl bir esinti.
nimmanzum: yar› fliir tarz›nda.
risale: kitapç›k.
sahra-i azîme: büyük bir ova.
sevk: gönderme.
seyahat-› hayaliye: hayali yolcu-
luk.
suret: biçim.
ta¤ut: heva ve hevesi rehber edi-
nerek insan› yoldan ç›karan, zul-
me ve küfre götüren her fley.
telif: yaz›m.
tenvir: ayd›nlatma.
tevehhüm: kuruntu.
vak›a-i misaliye: örnek olay.
vak›a-i hayaliye: hayale dayal›
olay.
Yeni Said: 1918 y›l›ndan sonraki
devre.
zemin: yer.
zikretmek: anmak, belirtmek.
ziya: ›fl›k.

âb-› hayat: hayat suyu.
âlem: dünya, kâinat.
dalâlet: sap›kl›k, do¤ru yol-
dan ayr›lma.
ene: ben, benlik.

Eski Said: Bediüzzaman’›n
1918 y›l›na kadar yaflad›¤› de-
vir.
güya: sanki.
hâdise: olay.

hâdise-i misaliye: misalî bir
hâdise fleklinde.
hakikat: gerçek.
hengâm: zaman, an.
ihtiyar: irade, istek.

1. Kim insanlar› Allah’›n yolundan sapt›r›p isyana sürükleyen ve birer ma’bud gibi k›ymet ve-
rilen ta¤utlar› reddeder ve Allah’a iman ederse, iflte o, kopmaz ve k›r›lmaz, sapasa¤lam bir
kulpa yap›flm›flt›r. Allah ise her fleyi hakk›yla ifliten, her fleyi hakk›yla bilendir. (Bakara Su-
resi: 256.)

2. Kendilerine nimet ve ihsanda bulundu¤un peygamberlerinin ve onlara tâbi olan salih
kullar›n›n yoluna ilet—gazab›na u¤rayanlar›n ve sap›tm›fl olanlar›n yoluna de¤il. (Fatiha Su-
resi: 7.)



olunuyorum. Zeminin içinde tünelvari bir ma¤araya so-
kuldum; git gide zeminin içinde seyahat ettim. Bak›yo-
rum ki, benden evvel o tahtelarz yolda çok kimseler git-
mifller. Her tarafta bo¤ulup kalm›fllar. Onlar›n ayak izle-
rini görüyordum. Baz›lar›n›n bir zaman seslerini iflitiyor-
dum. Sonra sesleri kesiliyordu.

Ey hayali ile benim seyahat-i hayaliyeme ifltirak eden
arkadafl! O zemin, tabiatt›r ve felsefe-i tabiiyedir. Tünel
ise ehl-i felsefenin efkâr› ile hakikate yol açmak için aç-
t›klar› meslektir. Gördü¤üm ayak izleri, Eflâtun ve Aristo
(HAfi‹YE) gibi meflahirlerindir. ‹flitti¤im sesler, ‹bni Sina ve
Farabî gibi dâhîlerindir. Evet, ‹bni Sina’n›n baz› sözlerini,
kanunlar›n› baz› yerlerde görüyordum; sonra bütün bü-
tün kesiliyordu. Daha ileri gidememifl. Demek bo¤ul-
mufl. Her ne ise, seni meraktan kurtarmak için hayalin
alt›ndaki hakikatin bir köflesini gösterdim. fiimdi seyaha-
time dönüyorum.

Git gide bakt›m ki, benim elime iki fley verildi: Biri, bir
elektrik; o tahtelarz tabiat›n zulümat›n› da¤›t›r; di¤eri, bir
alet ile dahi, azîm kayalar, da¤misal tafllar parçalan›p 

Aristo: bkz. fiah›s Bilgileri.
azîm: büyük.
da¤misal: da¤ gibi, da¤a benzer.
dâhî: çok zeki, deha sahibi.
dalâletâlûd: hak yoldan uzaklafl-
m›fl, sapk›nl›¤a düflmüfl.
efkâr: fikirler.
Eflâtun: bkz. flah›s.
ehl-i felsefe: felsefeciler.

evamir: emirler.
evhamâlûd: kuruntulara ka-
p›lm›fl, endifle dolu.
felsefe-i tabiiye: tabiatç› dü-
flünce.
gark etmek: bat›rmak, bo¤-
mak.
hakikat: gerçek.
hamil: tafl›yan.
hafliye: dipnot.
hayal: görüntü.
himmet: yard›m.

‹bni Sina: bkz. fiah›s Bilgileri.
ifltirak: ortak olma, kat›lma.
marifet: Allah’› tan›ma ve bil-
me.
meslek: yol, görüfl.
meflahir: flöhret sahibi insan-
lar.
müflir: mareflal.
nefer: er, rütbesiz asker.
seyahat: yolculuk.
seyahat-i hayaliye: hayali
yolculuk.

flakirt: talebe, ö¤renci.

tabiat: kâinat ve içindekiler,
canl› cans›z varl›klar, maddî
âlem.

tahtelarz: yer alt›.

tünelvari: tünele benzer.

üstad-› ezeliye: bütün ilim ve
marifetlerin ö¤reticisi Allah.

üstat: ö¤retici, usta.

zemin: yer, yeryüzü.

zulümat: karanl›k.
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HAfi‹YE: E¤er desen: “Sen necisin, bu meflahire karfl› meydana ç›k›yor-
sun? Sen, bir sinek gibi olup da kartallar›n uçmalar›na kar›fl›yorsun.” Ben
de derim ki, “Kur’ân gibi bir üstad-› ezeliyem varken, dalâletâlûd felsefe-
nin ve evhamâlûd akl›n flakirtleri olan o kartallara hakikat ve marifet yo-
lunda sinek kanad› kadar da k›ymet vermeye mecbur de¤ilim. Ben onlar-
dan ne kadar afla¤› isem, onlar›n üstad› dahi, benim üstad›mdan bin de-
fa daha afla¤›d›r. Üstad›m›n himmetiyle, onlar› gark eden madde aya¤›m›
da ›slatamad›. Evet, büyük bir padiflah›n onun kanununu ve evamirini ha-
mil küçük bir neferi, küçük bir flah›n büyük bir müflirinden daha büyük ifl-
ler görebilir.”



bana yol aç›l›yor. Kula¤›ma denildi ki, “Bu elektrik ile o
alet, Kur’ân’›n hazinesinden size verilmifltir.

Her ne ise, çok zaman öylece gittim. Bakt›m ki, öteki
tarafa ç›kt›m. Gayet güzel bir bahar mevsiminde bulutsuz
bir günefl, ruhefza bir nesim, hayattar bir âb-› leziz, her
taraf flenlik içinde bir âlem gördüm. “Elhamdülillâh” de-
dim.

Sonra bakt›m ki, ben kendi kendime malik de¤ilim.
Birisi beni tecrübe ediyor. Yine evvelki vaziyette, o sah-
ra-i azîmede, bo¤ucu bulut alt›nda yine ben kendimi gör-
düm. Daha baflka bir yolda, bir saik beni sevk ediyordu.
Bu defa tahtezzemin de¤il, belki seyir ve seyahatle yer-
yüzünü katedip öteki yüze geçmek için gidiyordum. O
seyahatimde öyle acayip ve garaibi görüyordum ki, tarif
edilmez. Deniz bana hiddet ediyor, f›rt›na beni tehdit
eder, her fley bana müflkülât peyda eder. Fakat, yine
Kur’ân’dan bana verilen bir vas›ta-i seyahatimle geçiyor-
dum, galebe çal›yordum. Git gide, bak›yordum her taraf-
ta seyyahlar›n cenazeleri bulunuyor; o seyahati bitiren-
ler, binde ancak birdir.

Her ne ise, o buluttan kurtulup, zeminin öteki yüzüne
geçip güzel güneflle karfl›laflt›m. ruhefza nesimi teneffüs
ederek, “Elhamdülillâh” dedim. O Cennet gibi o âlemi
seyre bafllad›m.

Sonra bakt›m, biri var ki, beni orada b›rakm›yor. Bafl-
ka yolu bana gösterecek gibi, yine beni bir anda o müt-
hifl sahraya getirdi. Bakt›m ki, yukar›dan inmifl ayn› 
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saik: sevk eden, gönderen.
seyahat: yolculuk.
seyir: yürüyüfl, gezinti.
seyyah: yolcu.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahtezzemin: yer alt›.
tarif: bir yeri bildirme.
tehdit: korkutma.
teneffüs: içine çekme, nefes çek-
me.
üstad-› ezelî: bafllang›c› olmayan
muallim, Kur’ân.
üstat: maharetli, ö¤retici bilgin;
hoca, ö¤retmen.
vas›ta-i seyahat: yolculuk arac›.

âb-› leziz: tatl› su.
acayip: flafl›rt›c›, garip fleyler.
âlem: dünya.
cenaze: ölü beden.
dalâletâlûd: hak yoldan sap-
m›fl, inançs›zl›k bulaflm›fl.
elhamdülillâh: minnet ve te-
flekkür Allah’a has ve lây›kt›r,
ben de ona teflekkür ederim;
Allah’a hamd olsun.
evamir: emirler.
evhamâlûd: vehimler ve ku-

runtular bulaflm›fl.
galebe: üstün gelme.
garaip: tuhaf, akl›n hayret
edece¤i ve flafl›raca¤› fleyler.
gark: bo¤ulma.
hakikat: gerçek.
hamil: yüklenmifl.
hayattar: canl›.
hiddet: öfke.
himmet: manevî yard›m.
katetmek: geçmek, yol al-
mak.

malik: sahip.
marifet: genifl bilgi ve beceri.
meflahir: flöhret sahipleri.
müflir: mareflal.
müflkülât: s›k›nt›lar.
müthifl: dehfletli, korkunç.
nefer: rütbesiz asker, er.
nesim: hofl ve hafif rüzgâr.
peyda: ortaya ç›kma.
ruhefza: ruhu okflayan.
sahra: genifl ova.
sahra-i azîme: büyük ova.



asansörler gibi, muhtelif tarzlarda baz› tayyare, baz› oto-
mobil, baz› zembil gibi fleyler görünüyor. Kuvvet ve isti-
dada göre onlara at›lsa, yukar›ya çekiliyor. Ben de birisi-
ne atlad›m. Bakt›m, bir dakika zarf›nda bulutun fevkine
beni ç›kard›. Gayet güzel, müzeyyen, yeflil da¤lar›n üstü-
ne ç›kt›m. O bulut tabakas›, da¤›n yar›s›na kadar gelme-
miflti. En lâtif bir nesim, en leziz bir âb-› hayat, en flirin
bir ziya her tarafta görünüyor.

Bakt›m ki, o asansörler gibi nuranî menziller her taraf-
ta var. Hatta iki seyahatimde ve zeminin öteki yüzünde
onlar› görmüfltüm, anlamam›flt›m. fiimdi anl›yorum ki,
flunlar Kur’ân-› Hakîm’in ayetlerinin cilveleridir.

‹flte, 
1 nÚ udBÉ°s†dG n’nh ile iflaret olunan evvelki yol, tabiata

saplananlar›n ve tabiiyyun fikrini tafl›yanlar›n mesle¤idir
ki, onda hakikate ve nura geçmek için ne kadar müflkü-
lât oldu¤unu hissettiniz.

2 pÜƒo°†r¨nŸrG pôr«nZ ile iflaret olunan ikinci yol, esbapperest-

lerin ve vesaite icat ve tesir verenlerin, Meflaiyyun hüke-
mas› gibi, yaln›z ak›l ile, fikir ile hakikatülhakaika ve Va-
cibü’l-Vücud’un marifetine yol açanlar›n mesle¤idir.

3 rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdnG ile iflaret olunan üçüncü yol ise, s›-

rat-› müstakim ehli olan ehl-i Kur’ân’›n cadde-i nuraniye-
sidir ki, en k›sa, en rahat, en selâmet ve herkese aç›k,
semavî ve Rahmanî ve nuranî bir meslektir.

@ @ @

âb: su.
cadde-i nuraniye: nurlu, ayd›nl›k
cadde.
cilve: görüntü, yans›ma.
ehl-i Kur’ân: Kur’ân ehli.
esbapperest: Allah’› unutup se-
beplere haddinden fazla de¤er
veren, her fleyi bir sebebe ba¤la-
yarak Allah’›n her fleyin yarat›c›s›
oldu¤unu inkâr eden.
fevk: üst, yukar›s›.
gazap: öfke, hiddet.
hakikat: gerçek.
hakikatü’l-hakaik: hakikatlerin
hakikati, en mükemmel gerçek.
hissetmek: alg›lamak.
hükema: akla önem veren filozof
bilginler.
icat: yaratma, var etme.
ihsan: iyilik, ikram, yard›m.
istidat: kabiliyet.
lâtif: hofl.
leziz: lezzetli, hofl.
marifet: genifl bilgi ve beceri.
menzil: konaklanacak güzel yer.
Meflaiyyun: vahye tâbi olmay›p
sadece akla itimat ile flirk ve din-
sizlik yoluna girenler.
muhtelif: çeflitli.
müflkülât: zorluklar.

müzeyyen: süslü.
nesim: esinti.
nimet: Allah vergisi olan hofla
giden her fley; iyilik; yiyecek,
giyecek gibi fleyler.
nur: ayd›nl›k.
nuranî: parlak, ›fl›k saçan;
nurlu, ayd›nl›k.
selâmet: güvenilir.

semavî: Allah’tan gelen, ‹lâhî.
s›rat-› müstakim: istikametli
do¤ru yol.
tabiat: kâinat ve içindekiler,
canl› cans›z varl›klar, maddî
âlem.
tabiiyyun: yarat›c› olarak ta-
biat› kabul edenler.
tayyare: uçak.

tesir: etki.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
olan Allah.
vesait: vas›talar, ara sebep-
ler.
zembil: sepet, has›rdan örü-
lerek yap›lan kulplu torba.
zemin: yer.
ziya: ›fl›k.

1. Sap›tm›fl olanlar›n de¤il... (Fatiha Suresi: 7.)

2. Gazaba u¤rayanlar›n de¤il... (Fatiha Suresi: 7.)
3. Kendilerine nimet ve ihsanda bulundu¤un kimselerin... (Fatiha Suresi: 7.)
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(OTUZ ‹K‹NC‹ SÖZDEN)

‹kinci Noktan›n ‹kinci Mebhas›
Ehl-i dalâletin vekili, tutunacak ve dalâletini ona bina

edecek hiçbir fley bulamad›¤› ve mülzem kald›¤› zaman
flöyle diyor ki: “Ben, saadet-i dünyay› ve lezzet-i hayat›
ve terakkiyat-› medeniyeti ve kemal-i sanat›, kendimce,
ahireti düflünmemekte ve Allah’› tan›mamakta ve hubb-i
dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördü-
¤üm için, insan›n ekserîsini bu yola fleytan›n himmetiyle
sevk ettim ve ediyorum.”

Elcevap: Biz dahi Kur’ân nam›na diyoruz ki:

Ey bîçare insan! Akl›n› bafl›na al, ehl-i dalâletin vekili-
ni dinleme. E¤er onu dinlersen, hasaretin o kadar büyük
olur ki, tasavvurundan ruh, ak›l ve kalp ürperir.

Senin önünde iki yol var: Birisi, ehl-i dalâletin vekili-
nin gösterdi¤i flekavetli yoldur; di¤eri, Kur’ân-› Hakîm’in
tarif etti¤i saadetli yoldur. ‹flte o iki yolun pek çok muva-
zenelerini, çok Sözlerde, hususan Küçük Sözlerde gör-
dün ve anlad›n. fiimdi, makam münasebetiyle, binde bir
muvazenelerini yine gör, anla. fiöyle ki:

fiirk ve dalâletin ve f›sk ve sefahatin yolu, insan› niha-
yet derecede sukut ettiriyor. Hadsiz elemler içinde niha-
yetsiz a¤›r bir yükü zay›f ve âciz beline yükletir. Çünkü in-
san, Cenab-› Hakk› tan›mazsa ve Ona tevekkül etmezse,
o vakit insan, gayet derecede âciz ve zay›f, nihayet dere-
cede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, 

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 197 OTUZ ‹K‹NC‹ SÖZ

nihayetsiz: sonsuz.
nokta: önemli bölüm.
saadet: mutluluk.
saadet-i dünya: dünya mutlulu-
¤u.
sefahat: zevk ve e¤lenceye afl›r›
derecede düflkünlük.
sukut: de¤erden düflme, alçalma.
flekavet: s›k›nt›.
flirk: Allah’a ortak koflma.
tasavvur: bir fleyi tahayyül etme,
göz önüne getirme.
terakkiyat-i medeniyet: mede-
niyetin ilerlemeleri.
tevekkül: Allah’a dayanma ve
güvenme.
vekil: baflkas›n›n yerine hareket
eden, konuflan.

âciz: güçsüz, zay›f.
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
bîçare: çaresiz.
bina: yapma, kurma.
Cenab-› Hak: Allah.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; az-
g›n ve sapk›n kimseler.
ekserî: ço¤unluk.
elem: üzüntü, tasa.
f›sk: Allah’a karfl› isyan etme;
günaha dalma; dinin yasakla-

d›¤› kurallara ald›rmama.
gayet: çok, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z.
hasaret: hasar, zarar.
himmet: gayret, yard›m.
hubb-i dünya: dünya sevgisi.
hususan: bilhassa, özellikle.
hürriyet: can›n›n istedi¤i her
fleyi yapma iste¤i.
kemal-i sanat: sanattaki mü-
kemmellik.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve

suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
lezzet-i hayat: hayat›n zevk
ve lezzetleri.
makam: yer.
maruz: etkisi alt›nda kalma,
karfl›laflma.
mebhas: konu.
muhtaç: ihtiyaç içinde olma.
musibet: felâket, belâ.
muvazene: mukayese.
mülzem: susturulmufl.
münasebet: vesile.
nihayet: son derece.



kederli bir fânî hayvan hükmünde olup, bütün sevdi¤i ve
alâka peyda etti¤i bütün eflyadan mütemadiyen firak ele-
mini çeke çeke, nihayette bakî kalan bütün ahbab›n› bir
firak-› elîm içinde b›rak›p, kabrin zulümat›na yaln›z ola-
rak gider. Hem, müddet-i hayat›nda gayet cüz’î bir ihti-
yar ve küçük bir iktidar ve k›sac›k bir hayat ve az bir
ömür ve sönük bir fikir ile nihayetsiz elemler ile ve emel-
ler ile faydas›z çarp›fl›r. Ve hadsiz arzular›n ve makas›d›n
tahsiline semeresiz boflu bofluna çal›fl›r. Hem, kendi vü-
cudunu yükleyemedi¤i hâlde, koca dünya yükünü bîçare
beline ve kafas›na yüklenir. Daha Cehenneme gitmeden
Cehennem azab›n› çeker.

Evet, flu elîm elemi ve dehfletli manevî azab› hissetme-
mek için, ehl-i dalâlet, iptal-i his nev’inden, gaflet sar-
hofllu¤uyla muvakkaten hissetmez. Fakat, hissedece¤i
zaman, yani kabre yak›n oldu¤u vakit birden hisseder.
Çünkü, Cenab-› Hakka hakikî abd olmazsa, kendi kendi-
ne malik zannedecek. Hâlbuki, o cüz’î ihtiyar, o küçük
iktidar› ile flu f›rt›nal› dünyada vücudunu idare edemiyor.
Hayat›na muz›r mikroptan tut, tâ zelzeleye kadar binler
taife düflmanlar›, hayat›na karfl› tehacüm vaziyetinde gö-
rür. Elîm bir korku dehfleti içinde, her vakit kendine müt-
hifl görünen kabir kap›s›na bak›yor.

Hem, bu vaziyette iken, insaniyet itibar›yla, nev-i insa-
nî ile ve dünya ile alâkadar oldu¤u hâlde, dünyay› ve in-
san› bir Hakîm, Alîm, Kadîr, Rahîm, Kerîm bir Zat›n ta-
sarrufunda tasavvur etmedi¤i ve onlar› tesadüf ve tabiata
havale etti¤i için, dünyan›n ehvali ve insan›n ahvali onu 

abd: kul.
ahbap: dostlar.
ahval: hâller.
alâka: iliflki, ba¤.
alâkadar: ilgili, münasebetli.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
arzu: istek, heves.
azap: ceza, iflkence.
bâkî: sürekli ve kal›c› olan.
bîçare: çaresiz.
cüz’î ihtiyar: insana Cenab-› Hak
taraf›ndan verilen az bir arzu ser-
bestli¤i, irade, seçme.
cüz’î: küçük.
dehfletli: korkunç.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; azg›n
ve sapk›n kimseler.
ehval: korkular.
elem: üzüntü, tasa.
elîm: çok ac› verici, ac›kl›.
emel: ümit, arzu.
fânî: ölümlü, geçici.
fikir: düflünce.
firak: ayr›l›k.
firak-› elîm: ac›kl› ayr›l›k.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalma.
gayet: çok, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
havale: gönderme.
hayat: yaflam.
hissetmek: alg›lamak.
hükmünde: de¤erinde.
idare: çevirme, yönetme.
ihtiyar: tercih, irade.
iktidar: güç, irade
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insaniyet: insanl›k.
insaniyet: insanl›k.
iptal-i his: duygular› iptal et-
me, uyuflturma.
kabir: mezar.
Kadîr: kudret sahibi olan ve
her fleye gücü yeten Allah.
keder: tasa, hüzün.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol
olan Allah.
makas›d: maksatlar, gayeler.
malik: sahip.
manevî: mana ile ilgili.
muvakkaten: geçici olarak.

muz›r: zararl›.
müddet-i hayat: yaflam sü-
resi.
mütemadiyen: devaml› ola-
rak.
müthifl: dehflet, korkunç.
nev: tür, çeflit.
nev-i insanî: insan cinsi.
nihayet: sonuç.
nihayetsiz: sonsuz.
peyda: meydana gelme, ol-
ma.
Rahîm: sonsuz merhamet sa-
hibi olan Allah.

semere: meyve, netice.
tabiat: maddî âlem.
tahsil: elde etme.
taife: bölük, güruh.
tasarruf: güzel idare etme.
tasavvur: bir fleyi tahayyül
etme, düflünme.
tehacüm: hücum etme.
vaziyet: durum.
vücut: varl›k, beden.
Zat: azamet ve ululuk sahibi
Allah.
zelzele: yer sars›nt›s›.
zulümat: karanl›klar.



daima iz’aç eder. Kendi elemiyle beraber insanlar›n ele-
mini de çeker. Dünyan›n zelzelesi, taunu, tufan›, kahtu-
galâs›, fenâ ve zevali, ona gayet müz’iç ve karanl›kl› bi-
rer musibet suretinde, onu tazip eder.

Hem, flu hâldeki insan merhamet ve flefkate lây›k de-
¤ildir. Çünkü, kendi kendine bu dehfletli vaziyeti veriyor.
Sekizinci Sözde, kuyuya girmifl iki kardeflin muvazene-i
hâlinde denildi¤i gibi, nas›l bir adam güzel bir bahçede,
güzel bir ziyafette, güzel ahbaplar içinde nezahetli, tatl›,
namuslu, hofl, meflru bir lezzet ve e¤lenceye kanaat et-
meyip, gayrimeflru ve mülevves bir lezzet için çirkin ve
necis bir flarab› içse, sarhofl olup kendini k›fl ortas›nda,
pis bir yerde vahflî canavarlar içinde tahayyül etse, titre-
yip ba¤›r›p ça¤›rsa, nas›l merhamete lây›k de¤il. Çünkü,
ehl-i namus ve mübarek arkadafllar›n› canavar tasavvur
eder, onlara karfl› hakaret eder; hem, ziyafetteki leziz ta-
amlar› ve temiz kaplar›, mülevves, pis tafllar tasavvur
eder, k›rmaya bafllar; hem, mecliste muhterem kitaplar›
ve manidar mektuplar› manas›z ve adî nak›fllar tasavvur
eder, y›rtarak ayak alt›na atar, ve hakeza… Böyle bir fla-
h›s, nas›l merhamete müstahak de¤ildir, belki tokada
müstahakt›r; öyle de, suiihtiyar›ndan nefl’et eden küfür
sarhofllu¤u ile ve dalâlet divaneli¤iyle Sâni-i Hakîm’in flu
misafirhane-i dünyas›n› tesadüf ve tabiat oyunca¤› oldu-
¤unu tevehhüm edip ve cilve-i esma-i ‹lâhiyeyi tazelendi-
ren masnuat›n, zaman›n geçmesiyle vazifelerinin bitti¤in-
den âlem-i gayba geçmelerini adem ile idam tasavvur ede-
rek ve tesbihat sedalar›n› zeval ve firak-› ebedî vaveylâs› 
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mübarek: bereketli, kutlu.
mülevves: kirli, pis.
müstahak: hak etmifl.
müz’iç: s›kan, rahats›z eden.
nak›fl: süs.
namuslu: iffetli.
necis: pis.
nefl’et: meydana gelme, oluflma.
nezahet: nezihlik, temizlik.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
seda: ses.
suiihtiyar: kötü seçim.
suret: biçim, görünüfl.
flefkat: ac›yarak, içten ve karfl›l›k-
s›z merhamet.
taam: yemek.
tabiat: maddî âlem.
tahayyül: hayal etme, düflünme.
tasavvur: bir fleyi tahayyül etme,
düflünme, zihinde tasarlama.
taun: veba.
tazip: azap verme, eziyet etme.
tesadüf: rastlant›.
teflbihat: benzetmeler.
tevehhüm: vehimlenme, zannet-
me.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve sel.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zeval: sona erme, yok olma.

adem: yokluk.
adî: baya¤›, de¤ersiz.
ahbap: dostlar.
âlem-i gayp: görülmeyen
âlem.
cilve-i esma-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n isimlerinin tecellileri.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.
divanelik: delilik
ehl-i namus: namus sahibi.
elem: üzüntü, tasa.
fenâ: ölümlülük, geçicilik.
firak-i ebedî: ebedî, sonsuz

ayr›l›k.
gayet: çok, son derece.
gayrimeflru: meflru olmayan.
hakaret: hor görme, afla¤›la-
ma.
hakeza: böylece, bunun gibi.
idam: yok olma, hiçlik.
iz’aç: rahats›z etme.
kaht-i gala: yokluk, k›tl›k, fa-
kirlik.
kanaat: elindekiyle yetinme.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama.
lây›k: uygun, liyakatli, yak›fl›r.

manas›z: anlams›z.
manidar: ince manal›.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
meclis: topluluk.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek.
meflru: fler’an caiz.
misafirhane-i dünya: dünya
misafirhanesi.
muhterem: sayg› de¤er.
musibet: felâket, belâ.
muvazene-i hâl: farkl› hâl ve
vaziyetlerin karfl›laflt›r›lmas›.



olduklar›n› tahayyül etti¤inden ve mektubat-› Samedâni-
ye olan flu mevcudat sahifelerini manas›z, karma kar›fl›k
tasavvur etti¤inden ve âlem-i rahmete yol açan kabir ka-
p›s›n› zulümat-› adem a¤z› tasavvur etti¤inden ve eceli
hakikî ahbaplara visal daveti oldu¤u hâlde, bütün ahbap-
lardan firak nöbeti tasavvur etti¤inden, hem kendini deh-
fletli bir azab-› elîmde b›rak›yor, hem mevcudat›, hem
Cenab-› Hakk›n esmas›n›, hem mektubat›n› inkâr ve tez-
yif ve tahkir etti¤inden merhamete ve flefkate lây›k olma-
d›¤› gibi, fliddetli bir azaba da müstahakt›r; hiçbir cihette
merhamete lây›k de¤ildir.

‹flte, ey bedbaht ehl-i dalâlet ve sefahat! fiu dehfletli su-
kuta karfl› ve ezici me’yusiyete mukabil, hangi tekemmü-
lünüz, hangi fünununuz, hangi kemaliniz, hangi medeni-
yetiniz, hangi terakkiyat›n›z karfl› gelebilir? Ruh-i beflerin
efledd-i ihtiyaç ile muhtaç oldu¤u hakikî teselliyi nerede
bulabilirsiniz? Hem, güvendi¤iniz ve bel ba¤lad›¤›n›z ve
âsâr-› ‹lâhiyeyi ve ihsanat-› Rabbaniyeyi onlara isnat etti-
¤iniz hangi tabiat›n›z, hangi esbab›n›z, hangi flerikiniz,
hangi keflfiyat›n›z, hangi milletiniz, hangi bat›l ma’budu-
nuz sizi, sizce idam-› ebedî olan mevtin zulümat›ndan
kurtar›p kabir hududundan, berzah hududundan, mah-
fler hududundan, S›rat Köprüsünden hâkimâne geçirebi-
lir, saadet-i ebediyeye mazhar edebilir?

Hâlbuki, kabir kap›s›n› kapamad›¤›n›z için, siz kat’î
olarak bu yolun yolcususunuz. Böyle bir yolcu, öyle biri-
sine dayan›r ki, bütün bu daire-i azîme ve bu genifl hu-
dutlar onun taht-› emrinde ve tasarrufundad›r.

ahbap: dostlar.
âlem-i rahmet: rahmet dünyas›.
âsâr-› ‹lâhiye: ‹lâhî eserler.
azab-› elîm: elem ve ›zt›rap ve-
ren azap.
azap: ceza, iflkence.
bat›l: bofl, hurafe.
bedbaht: bahts›z.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cihet: yön.
daire-i azîme: genifl ve büyük
daire.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
ecel: Allah taraf›ndan takdir edi-
len ölüm vakti.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; azg›n
ve sapk›n kimseler.
esbap: sebepler.
esma: isimler.
efledd-i ihtiyaç: çok fazla muhtaç
olunma.
firak: ayr›l›k.
fünun: fenler.
hakikî: gerçek.
hâkimâne: hükmeder bir flekilde.
hudut: s›n›rlar.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl.
ihsanat-› Rabbaniye: bütün var-
l›klar› terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk›n iyilikleri ve ba¤›fllar›.
inkâr: reddetme, kabul ve tasdik
etmeme.
isnat: dayand›rma.
kabir: mezar.
kat’î: kesin.
kemal: olgunluk, taml›k, mükem-
mellik.
keflfiyat: keflifler.
lây›k: uygun, liyakatli.
ma’bud: kendisine ibadet olunan.
mahfler: k›yamette ölülerin dirilip
toplanacaklar› yer.
manas›z: anlams›z.
mazhar: nail olma, kavuflma.
medeniyet: medenîlik, uygarl›k.
mektubat: (Cenab-› Hakk›n) mek-
tuplar›, Onun isim ve s›fatlar›n›
anlatan varl›klar.
mektubat-› Samedâniye: Samed
olan Cenab-› Hakk›n isim ve s›fat-
lar›n› anlatan, Allah’›n birli¤ini
gösteren varl›klar.

merhamet: ac›ma, flefkat
gösterme.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mevt: ölüm.
me’yusiyet: ümitsizlik.
muhtaç: ihtiyaç içinde olma.
mukabil: kar›fl›k.
müstahak: hak etmifl.
ruh-i befler: insan ruhu.
saadet-i ebediye: sonsuz
mutluluk.
sahife: sayfa.
sefahat: zevk ve e¤lenceye

afl›r› derecede düflkünlük.
sukut: de¤erden düflme.
S›rat Köprüsü: Cehennem
üzerine kurulu olan ve Cen-
nete gitmek için geçilmesi
gereken köprü.
flefkat: ac›yarak, içten ve kar-
fl›l›ks›z merhamet.
flerik: ortak.
tabiat: maddî âlem.
tahayyül: hayal etme.
tahkir: hor görme, afla¤›lama.
taht-i emir: emir ve idare al-
t›nda.

tasarruf: kullanma hakk›.
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, tasarlama.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme.
terakkiyat: yükselmeler iler-
lemeler, geliflmeler.
teselli: avunma.
tezyif: küçük düflürme, alaya
alma.
visal: kavuflma.
zulümat: karanl›klar.
zulümat-› adem: yokluk ve
hiçlik karanl›klar›.
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Hem dahi, ey bedbaht ehl-i dalâlet ve gaflet! “Gayri-
meflru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz azap çek-
mektir” kaidesi s›rr›nca, siz, f›trat›n›zdaki Cenab-› Hak-
k›n zat ve s›fât ve esmas›na sarf edilecek muhabbet ve
marifet istidad›n› ve flükür ve ibadat cihazat›n› nefsinize
ve dünyaya gayrimeflru bir surette sarf etti¤inizden, bilis-
tihkak cezas›n› çekiyorsunuz. Çünkü, Cenab-› Hakka ait
muhabbeti nefsinize verdiniz; mahbubunuz olan nefsini-
zin hadsiz belâs›n› çekiyorsunuz. Çünkü, hakikî bir raha-
t›, o mahbubunuza vermiyorsunuz. Hem onu, hakikî
mahbup olan Kadîr-i Mutlaka tevekkül ile teslim etmiyor-
sunuz, daima elem çekiyorsunuz. Hem, Cenab-› Hakk›n
esma ve s›fât›na ait muhabbeti dünyaya verdiniz ve
âsâr-› sanat›n› âlemin esbab›na taksim ettiniz; belâs›n›
çekiyorsunuz. Çünkü, o hadsiz mahbuplar›n›z›n bir k›sm›
size Allaha›smarlad›k demeyip, size arkas›n› çevirip, b›-
rak›p gidiyor. Bir k›sm› sizi hiç tan›m›yor; tan›sa da, sizi
sevmiyor; sevse de size bir fayda vermiyor. Daima had-
siz firaklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevallerden
azap çekiyorsunuz.

‹flte, ehl-i dalâletin saadet-i hayatiye ve tekemmülât-›
insaniye ve mehasin-i medeniyet ve lezzet-i hürriyet de-
dikleri fleylerin iç yüzleri ve mahiyetleri budur. Sefahat ve
sarhoflluk bir perdedir, muvakkaten hissettirmez. “Tuh
onlar›n akl›na!” de.

Amma, Kur’ân’›n cadde-i nuraniyesi ise, bütün ehl-i
dalâletin çekti¤i yaralar› hakaik-› imaniye ile tedavi eder,
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kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden ve hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
netice: sonuç.
perde: örtü.
saadet-i hayatiye: hayattaki
mutluluk.
sefahat: zevk ve e¤lenceye afl›r›
derecede düflkünlük.
suret: biçim, tarz.
s›fat: vas›f, nitelik.
flükür: hoflnutluk ve minnettarl›k
ifade etme.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
tekemmülât-› insaniye: insana
ait mükemmellikler, insanla ilgili
olgunluklar, insanl›¤›n geliflimi.
tevekkül: Allah’a dayanma ve
güvenme.
tuh: yaz›klar olsun.
zat: kendi, öz.
zeval: zail olma, yok olma.

âlem: cihan.
âsâr-› sanat: sanat eserleri
azap: ceza.
bedbaht: bahts›z.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bilistihkak: lây›k›yla, hakk›y-
la.
cadde-i nuraniye: nurlu ‹slâ-
miyet caddesi.
cihazat: cihazlar, azalar.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli, az-
g›n ve sapk›n kimseler.
elem: üzüntü, tasa.
esbap: sebepler.

esma: isimler.
firak: ayr›l›k.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
gayrimeflru: meflru olmayan,
dine ayk›r›.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakaik-i imaniye: iman haki-
katleri.
hakikî: gerçek.
ibadat: ibadetler
istidat: kabiliyet.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t

ve flarta tâbi olmaks›z›n her
fleye gücü yeten Allah.
kaide: kural.
lezzet-i hürriyet: hür olma-
n›n verdi¤i lezzet.
mahbup: sevgili.
mahiyet: hakikati, nitelik.
marifet: bilme, tan›ma.
mehasin-i medeniyet: me-
deniyetin güzellikleri.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek.
muvakkaten: geçici olarak.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri



bütün evvelki yoldaki zulümat› da¤›t›r, bütün dalâlet ve
helâket kap›lar›n› kapat›r. fiöyle ki:

‹nsan›n zaaf ve aczini ve fakr ve ihtiyac›n›, bir Kadîr-i
Rahîm’e tevekkül ile tedavi eder. Hayat ve vücudun yü-
künü, Onun kudretine, rahmetine teslim edip, kendine
yüklemeyip, belki kendisi o hayat›na ve nefsine biner
hükmünde bir rahat makam bulur. Kendisinin nat›k bir
hayvan de¤il, belki hakikî bir insan ve makbul bir misa-
fir-i Rahman oldu¤unu bildirir. Dünyay› bir misafirhane-i
Rahman oldu¤unu göstermekle ve dünyadaki mevcudat
ise, esma-i ‹lâhiyenin âyineleri olduklar›n› ve masnuat›
ise, her vakit tazelenen mektubat-› Samedâniye oldukla-
r›n› bildirmekle, insan›n fenâ-i dünyadan ve zeval-i eflya-
dan ve hubb-i fâniyattan gelen yaralar›n› güzelce tedavi
eder ve evham›n zulümat›ndan kurtar›r.

Hem, mevt ve eceli âlem-i berzaha giden ve âlem-i be-
kada olan ahbaplara visal ve mülâkat mukaddimesi ola-
rak gösterir. Ehl-i dalâletin nazar›nda bütün ahbab›ndan
bir firak-› ebedî telâkki etti¤i ölüm yaralar›n› böylece te-
davi eder. Ve o firak, ayn-› lika oldu¤unu ispat eder. 

Hem, kabrin âlem-i rahmete ve dâr-› saadete ve ba¤is-
tan-› Cinana ve nuristan-› Rahman’a aç›lan bir kap› ol-
du¤unu ispat etmekle, beflerin en müthifl korkusunu iza-
le edip, en elîm ve kasavetli ve s›k›nt›l› olan berzah seya-
hatini, en leziz ve ünsiyetli ve ferahl› bir seyahat oldu¤u-
nu gösterir. Kabir ile ejderha a¤z›n› kapat›r, güzel bir
bahçeye kap› açar. Yani, kabir ejderha a¤z› olmad›¤›n›, 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahbap: dostlar.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
âlem-i berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar kalacaklar› âlem; kabir âle-
mi.
âlem-i rahmet: rahmet dünyas›.
âyine: ayna.
ayn-› lika: gerçek kavuflma.
ba¤istan-› cinan: Cennet ba¤lar›,
bahçeleri.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
befler: insanl›k.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dâr-› saadet: mutluluk yeri.
ecel: Allah taraf›ndan takdir edi-
len ölüm vakti.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli, azg›n
ve sapk›n kimseler.
ejderha: korkunç ve hayalî bir
hayvan.
elîm: çok ac› verici, ac›kl›.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
evham: vehimler, zanlar.
evvelki: önceki.
fakr: fakirlik.
fenâ-i dünya: dünyan›n fânî, ge-
çici yönü.
ferah: rahat, iç aç›c›.
firak: ayr›l›k.
firak-i ebedî: ebedî, sonsuz ayr›-
l›k.
hakikî: gerçek.
helâket: y›k›lma, mahvolma.
hubb-i fâniyat: gelip geçici fleyle-
ri sevmek.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kabir: mezar.
Kadîr-i Rahîm: çok merhametli

olan ve her fleye gücü yeten,
Allah.
kasavet: gam, keder, kayg›.
kudret: kuvvet, iktidar.
makam: durak, yer.
makbul: kabul edilmifl , ge-
çerli.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
mektubat-› Samedâniye: Ce-
nab-› Hakk›n isim ve s›fatlar›-
n› anlatan, Allah’›n birli¤ini
gösteren varl›klar.
mevcudat: var olan her fley,

mahlûklar.
mevt: ölüm.
misafirhane-i Rahman: Ce-
nab-› Hakk›n bir misafirhane-
si fleklinde nimetlerle donat›-
lan flu dünya hayat›, her türlü
r›zk› veren Allah’›n misafiri.
mukaddime: bafllang›ç.
mülâkat: buluflma, görüflme.
nat›k: konuflan.
nazar: bak›fl, itibar.
nefis: flehvet, gazap, fazilet
gibi fleylerin kayna¤›.
nuristan-› Rahman: her varl›-

¤›n r›zk›n ummad›¤› yerden
veren Cenab-› Hakk›n ayd›nl›k
âlemi.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, ba¤›fllama.
telâkki: kabul etme, anlama.
tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme.
ünsiyet: al›flkanl›k.
visal: kavuflma.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zeval-i eflya: eflyan›n, fleyle-
rin yok olmas›.
zulümat: karanl›klar.
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belki ba¤istan-› rahmete aç›lan bir kap› oldu¤unu göste-
rir.

Hem, mü’mine der: ‹htiyar›n cüz’î ise, kendi Malikinin
irade-i külliyesine iflini b›rak. ‹ktidar›n küçük ise, Kadîr-i
Mutlak’›n kudretine itimat et. Hayat›n az ise, hayat-› bâ-
kiyeyi düflün. Ömrün k›sa ise, ebedî bir ömrün var; me-
rak etme. Fikrin sönük ise, Kur’ân’›n günefli alt›na gir.
‹man›n nuruyla bak ki, y›ld›z böce¤i olan fikrin yerine
her bir ayet-i Kur’ân, birer y›ld›z misillü sana ›fl›k verir.
Hem hadsiz emellerin, elemlerin varsa, nihayetsiz bir se-
vap ve hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Hem hadsiz ar-
zular›n, makas›d›n varsa, onlar› düflünüp muztarip olma;
onlar bu dünyaya s›¤›flmaz, onlar›n yerleri baflka diyard›r
ve onlar› veren de baflkad›r.

Hem der: Ey insan! Sen kendine malik de¤ilsin. Sen,
kudreti nihayetsiz bir Kadîr, rahmeti hadsiz bir Rahîm-i
Zat-› Zülcelâl’in memlûküsün. Öyle ise sen, kendi haya-
t›n› kendine yükleyip zahmet çekme; çünkü, hayat› ve-
ren Odur, idare eden de Odur. Hem, dünya sahipsiz de-
¤il ki, sen kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek eh-
valini düflünüp merak etme. Çünkü, onun sahibi Ha-
kîm’dir, Alîm’dir; sen de misafirsin, fuzulî olarak kar›fl-
ma, kar›flt›rma.

Hem insanlar, hayvanlar gibi mevcudat bafl›bofl de¤il-
ler; belki vazifedar memurdurlar, bir Hakîm-i Rahîm’in
nazar›ndad›rlar. Onlar›n âlâm ve meflakkatlerini düflü-
nüp, ruhuna elem çektirme. Ve onlar›n Hâl›k-› Rahîm’i-
nin rahmetinden daha ileri flefkatini sürme. Hem, sana 
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kudret: kuvvet, iktidar.
makas›d: maksatlar.
malik: sahip.
memlûk: kul, köle.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
misillü: benzeri.
muztarip: ›zt›rapl›, ac› çeken.
mü’min: inanan.
nazar: bak›fl, dikkat.
nihayetsiz: sonsuz.
nur: par›lt›, ›fl›k.
Rahîm-i Zat-› Zülcelâl: büyüklük
sahibi ve çok flefkatli olan Cenab-
› Hak.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Allah
taraf›ndan verilen mükâfat.
flefkat: ac›yarak, içten ve karfl›l›k-
s›z merhamet.
vazifedar: vazifeli.
zahmet: s›k›nt›, meflakkat.

âlâm: kederler, elemler.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
arzu: istek, heves.
ayet-i Kur’ân: Kur’ân ayeti.
ba¤istan-› rahmet: rahmet
bahçesi.
cüz’î: az, küçük.
diyar: memleket.
ebedî: zevalsiz, sonu olma-
yan.
ehval: korkular.
elem: üzüntü, tasa.
emel: ümit, arzu.

fuzulî: bofluna, gereksiz.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan
Allah.
Hakîm-i Rahîm: her fleyi ga-
ye ve hikmetlerle yaratan,
çok çok merhametli, Allah.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz mer-
hamet ve flefkat sahibi yara-
t›c›, Allah.
hayat-i bâkiye: bâkî, sonsuz
hayat.
idare: çekip çevirme, yönet-

me.
ihtiyar: tercih, irade.
iktidar: güç yetme, kuvvet.
iman: inanma.
irade-i külliye: Cenab-› Hak-
k›n her fleye hâkim olan ve
her fleyi içine alan iradesi.
itimat: güvenme, dayanma.
Kadîr: kudret sahibi olan ve
her fleye gücü yeten Allah.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta tâbi olmaks›z›n her
fleye gücü yeten sonsuz kud-
ret sahibi, Allah.



düflmanl›k vaziyetini alan mikroptan tâ taun ve tufan ve
kaht ve zelzeleye kadar bütün eflyan›n dizginleri o Ra-
hîm-i Hakîm’in elindedirler. O Hakîm’dir, abes ifl yap-
maz; Rahîm’dir, rahîmiyeti çoktur. Yapt›¤› her iflinde bir
nevi lütuf var.

Hem der: fiu âlem, çendan, fânîdir; fakat ebedî bir
âlemin levaz›mat›n› yetifltiriyor. Çendan, zaildir, geçici-
dir; fakat bâkî meyveler veriyor, bâkî bir Zat›n bâkî es-
mas›n›n cilvelerini gösteriyor. Ve çendan, lezzetleri az,
elemleri çoktur; fakat Rahman-› Rahîm’in iltifatat›, zeval-
siz, hakikî lezzetlerdir. Elemler ise, sevap cihetiyle mane-
vî lezzet yetifltiriyor. Madem meflru daire, ruh ve kalp ve
nefsin bütün lezzetlerine, safalar›na, keyiflerine kâfidir;
gayrimeflru daireye girme. Çünkü, o dairedeki bir lezze-
tin bazen bin elemi var. Hem hakikî ve daimî lezzet olan
iltifatat-› Rahmaniyeyi kaybetmeye sebeptir.

Hem, dalâletin yolunda sab›kan beyan edildi¤i gibi,
esfel-i safilîne insan› öyle bir sukut ettiriyor ki, hiçbir me-
deniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamad›klar› ve o derin
zulümat kuyusundan hiçbir terakkiyat-› befleriye, hiçbir
kemalât-› fenniye insan› ç›karamad›¤› hâlde, Kur’ân-›
Hakîm, iman ve amel-i salih ile o esfel-i safilîne sukuttan
insan› âlây›illiyyine ç›kar›r. Ve delâil-i kat’iye ile ç›karma-
s›n› ispat ediyor. Ve o derin kuyuyu terakkiyat-› manevi-
yenin basamaklar›yla ve tekemmülât-› ruhiyenin cihaza-
t›yla dolduruyor.

abes: bofl, saçma.
âlây›illiyyin: yüceler yücesi.
âlem: dünya, cihan.
amel-i salih: Allah r›zas›na uygun
hay›rl› ifl.
bâkî: sürekli ve kal›c› olan.
beyan: anlatma.
cihazat: cihazlar, azalar.
cihet: yön.
cilve: tecelli.
çendan: gerçi.
daimî: sürekli, devaml›.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, küfre girme.
delâil-i kat’iye: kesin deliller.
dizgin: yönetim, idare.
ebedî: zevalsiz, sonu olmayan.
elem: üzüntü, tasa.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›.
esma: isimler.
fânî: ölümlü, geçici.
felsefe: etrafl›, derin görüfl ve dü-
flünüfl.
gayrimeflru: meflru olmayan.
hakikî: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan Allah.
iltifatat: iltifatlar.
iltifatat-› rahmaniye: hiç bir fleyi
hariç b›rakmayarak her fleye flef-
kat ve merhametle bakan Al-
lah’›n iltifatlar›.
iman: inanma.
kâfi: yeter.
kaht: k›tl›k, kurakl›k.
kemalât-› fenniye: fenlerden ge-
len iyilikler, mükemmellikler.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
levaz›mat: lüzumlu maddeler.
lütuf: hoflluk, güzellik.
manevî: manaya ait.

medeniyet: medenîlik, uy-
garl›k.
meflru: fler’an caiz.
nefis: insandaki flehvet, ga-
zap, fazilet gibi fleylerin kay-
na¤›.
nev: çeflit.
Rahîm: sonsuz merhamet sa-
hibi olan Allah.
Rahîm-i Hakîm: her fleyi hik-
metle yapan merhamet sahi-
bi Allah.
rahîmiyet: merhamet edici-
lik.

Rahman-i Rahîm: dünya ve
ahirette yaratt›klar›na sonsuz
rahmet, flefkat ve merhame-
tiyle muamele eden Allah.
sab›kan: geçmifl, biraz önce.
safa: rahat ve huzurlu olma,
gönül rahatl›¤›.
sevap: Allah’›n r›zas›na sebep
olan hay›rl› ifl ve davran›fl.
sukut: düflme.
taun: veba.
tekemmülât-› ruhiye: ruha
ait olgunlaflmalar, mükem-
melleflme.

terakkiyat-› befleriye: insan-
l›¤›n geliflimi, ilerlemeleri.
terakkiyat-› manevîye: ma-
nevî yükselifller, manevî geli-
flim.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve
sel.
vaziyet: durum.
zail: zeval bulan, sona eren.
zat: azamet ve ululuk sahibi.
zelzele: yer sars›nt›s›.
zeval: sona erme, yok olma.
zulümat: zulüm ve küfür.
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Hem, beflerin uzun ve f›rt›nal› ve da¤da¤al› olan ebed
taraf›ndaki yolculu¤unu gayet derecede teshil eder ve
kolaylaflt›r›r; bin, belki elli bin senelik mesafeyi bir gün-
de kestirecek vesaiti gösterir.

Hem, Sultan-› Ezel ve Ebed olan Zat-› Zülcelâl’i tan›t-
t›rmakla, insan› Ona bir memur abd ve bir vazifedar mi-
safir vaziyetini verir. Hem dünya misafirhanesinde, hem
berzahî ve uhrevî menzillerde kemal-i rahatla seyahatini
temin eder. Nas›l ki, bir padiflah›n müstakim bir memu-
ru, onun daire-i memleketinde, hem her vilâyetin hudut-
lar›ndan sühuletle ve tayyare, gemi, flimendifer gibi
sür’atli vas›ta-i seyahatle gezer, geçer; öyle de, Sultan-›
Ezelîye iman ile intisap eden ve amel-i salih ile itaat eden
bir insan, flu misafirhane-i dünya menzillerinden ve
âlem-i berzah ve âlem-i mahfler dairelerinden ve hakeza,
kabirden sonraki bütün âlemlerin genifl hudutlar›ndan
berk ve burak sür’atinde geçer; tâ saadet-i ebediyeyi bu-
lur ve flu hakikati kat’î ispat eder ve asfiya ve evliyaya
gösterir.

Hem de, Kur’ân’›n hakikati der ki: Ey mü’min! Sen-
deki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini çirkin ve noksan ve
flerur ve sana muz›r olan nefs-i emmarene verme. Onu
mahbup ve onun hevas›n› kendine ma’bud ittihaz etme.
Belki, sendeki o nihayetsiz muhabbet kabiliyetini, niha-
yetsiz bir muhabbete lây›k, hem nihayetsiz sana ihsan
edebilen, hem istikbalde seni nihayetsiz mes’ut eden,
hem bütün alâkadar oldu¤un ve onlar›n saadetleriyle
mes’ut oldu¤un bütün zatlar› ihsanat›yla mes’ut eden, 
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ittihaz: edinme.
kabiliyet: istidat, yetenek, liya-
kat.
kabir: mezar.
kat’î: kesin.
kemal-i rahat: tam rahatl›k.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
ma’bud: kendisine ibadet olunan,
tap›n›lan.
mahbup: sevgili.
menzil: yer.
mes’ut: saadetli, bahtiyar.
misafirhane-i dünya: dünya mi-
safirhanesi.
muz›r: zararl›.
mü’min: iman eden, inanan.
müstakim: do¤ru.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis.
nihayetsiz: sonsuz.
noksan: eksiklik.
padiflah: sultan.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
Sultan-› Ezel ve Ebed: bütün za-
manlar ve mekânlar tasarrufu al-
t›nda olan Cenab-› Hak.
Sultan-› Ezelîye: saltanat› zaman
ve mekânla s›n›rl› olmayan Ce-
nab-› Hak.
sühulet: kolayl›k.
flerur: çok kötülük yapan.
flimendifer: demiryolu.
tayyare: uçak.
temin: sa¤lama.
teshil: kolay hâle getirme.
uhrevî: ahirete ait.
vas›ta-i seyahat: seyahat vas›ta-
s›.
vazifedar: vazifeli.
vaziyet: durum.
vesait: vas›talar.
vilâyet: il.
zat: kifli.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi Cenab-› Hak.

abd: kul.
alâkadar: iliflkili, münasebet-
li.
âlem: cihan.
âlem-i berzah: ruhlar›n k›ya-
mete kadar kalacaklar› âlem;
kabir âlemi.
âlem-i mahfler: kabir hayat›-
n›n bitmesinden sonra yeni-
den dirilifl ve toplanman›n
olaca¤› âlem.
amel-i salih: Allah r›zas›na
uygun hay›rl› ifl.
asfiya: Hz. Peygamberin vâri-

si hükmünde, onun meslek
ve gayelerini hayata geçirme-
ye ve tatbike çal›flan âlim zat-
lar.
berk: flimflek.
berzahî: kabir hayat›yla ilgili.
befler: insanl›k.
burak: Cennete mahsus bir
binek vas›tas›.
da¤da¤a: gürültü.
daire-i memleket: memleket
dairesi.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
evliya: velîler, Allah dostlar›.

gayet: çok, son derece.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakikat: gerçek.
heva: istek, nefsin arzusu.
hudut: s›n›rlar.
ihsan: ikram etme, lütuf.
ihsanat: ihsanlar, nimetler,
lütuflar.
iman: inanma.
intisap: ba¤lanma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme, kan›tlama.
istikbal: gelecek.
itaat: uyma.



hem nihayetsiz kemalât› bulunan ve nihayetsiz derecede
kudsî, ulvî, münezzeh, kusursuz, noksans›z, zevalsiz ce-
mal sahibi olan ve bütün esmas› nihayet derecede güzel
olan ve her isminde pek çok envar-› hüsün ve cemal bu-
lunan ve Cennet, bütün güzellikleriyle ve nimetleriyle
Onun cemal-i rahmetini ve rahmet-i cemalini gösteren
ve sevimli ve sevilen bütün kâinattaki bütün hüsün ve ce-
mal ve mehasin ve kemalât, Onun cemaline ve kemali-
ne iflaret eden ve delâlet eden ve emare olan bir Zat›
mahbup ve ma’bud ittihaz et.

Hem der: Ey insan! Onun esma ve s›fât›na ait istidad-›
muhabbetini sair bekas›z mevcudata verme, faydas›z
mahlûkata da¤›tma. Çünkü, âsâr ve mahlûkat fânîdirler.
Fakat, o âsârda ve o masnuatta nak›fllar›, cilveleri görü-
nen Esma-i Hüsna, bâkîdirler, daimîdirler. Ve esma ve s›-
fât›n her birisinde binler meratib-i ihsan ve cemal ve bin-
ler tabakat-› kemal ve muhabbet var. Sen yaln›z Rahman
ismine bak ki, Cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir
lem’as› ve dünyadaki bütün r›z›k ve nimet, bir katresidir.

‹flte, flu muvazene, ehl-i dalâletle ehl-i iman›n hayat ve
vazife cihetindeki mahiyetlerine iflaret eden

@ nÚ/∏paÉn°S nπnØr°SnG o√ÉnfrOnOnQ sºoK@mË/ƒr≤nJ pøn°ùrMnG=≈/a n¿Én°ùrfp’rG Énær≤n∏nN rón≤nd
1 päÉnëpdÉs°üdG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG s’pG hem netice ve ak›betleri-

ne iflaret eden, 
2 ¢oVrQn’rGnh oABÉ ǹªs°ùdG oºp¡r«n∏nY rânµnH Énªna olan 

ak›bet: son.
âsâr: eserler.
bâkî: daimî, sonsuz.
bekas›z: ebedî olmayan.
cemal: iç ve d›fl güzellik.
cemal-i rahmet: rahmetin güzel-
li¤i.
cihet: yön.
cilve: tecelli.
daimî: sürekli, devaml›.
delâlet: delil olma, gösterme.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli, azg›n
ve sapk›n kimseler.
ehl-i iman: inananlar.
emare: alâmet.
envar-› hüsün: güzellik çeflitleri.
esma: isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fânî: ölümlü, geçici.
hüsün: güzellik.
istidat-› muhabbet: sevgi kabili-
yeti.
ittihaz: edinme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
katre: damla.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
kemalât: faziletler, olgunluklar,
mükemmellikler.
kudsî: mukaddes, kutlu.
lem’a: par›lt›.
ma’bud: kendisine ibadet olunan,
tap›n›lan.
mahbup: sevgili.
mahiyet: iç yüzü, nitelik.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
meratip-i ihsan: ihsan mertebe-
leri.
mevcudat: var olanlar, mahlûk-
lar.
muvazene: mukayese.
münezzeh: temiz, tenzih edilmifl,
uzak.
nak›fl: süs.
netice: sonuç.
nihayet: son derece.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: lütuf, ihsan.
noksans›z: eksiksiz.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n

1. Muhakkak ki Biz insan› en güzel bir flekilde yaratt›k. • Sonra da onu en afla¤› seviyeye in-
dirdik. • Ancak iman eden ve güzel ifller yapanlar müstesna. (Tîn Suresi: 4-6.)

2. Gök ve yer onlara a¤lamad›. (Duhan Suresi: 29.)
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r›z›klar›n› ve geçim flekillerini
içine alan rahmetin sahibi Al-
lah.
rahmet-i cemal: ‹lâhî güzelli-
¤in rahmet ciheti.
r›z›k: nimet, yiyecek içecek

ve giyecek ile ilgili fleyler.
saadet-i ebediye: sonsuz
mutluluk.
sair: di¤er, baflka.
s›fat: vas›f.
tabakat-› kemal: olgunluk,

mükemmellik tabakalar›.
ulvî: yüksek, yüce.
vazife: görev.
zat: azamet ve ululuk sahibi
kifli.
zevalsiz: sonsuz.



ayete dikkat et; ne kadar ulvî, mu’cizâne, beyan etti¤imiz
muvazeneyi ifade ederler.

Birinci ayet, On Birinci Sözde tafsilen o ayetin i’caz-
kârâne ve icazkârâne ifade etti¤i hakikati, o sözde beyan
edildi¤inden, onu oraya havale ederiz.

‹kinci ayet ise, yaln›z bir küçük iflaretle gösterece¤iz ki,
ne kadar ulvî bir hakikati ifade ediyor. fiöyle ki:

fiu ayet, mefhum-i muvaf›k ile flöyle ferman ediyor:
“Ehl-i dalâletin ölmesiyle, semavat ve zemin, onlar›n üs-
tünde a¤lam›yorlar.” Ve mefhum-i muhalif ile delâlet edi-
yor ki, “Ehl-i iman›n dünyadan gitmesiyle, semavat ve
zemin onlar›n üstünde a¤l›yor.” Yani, ehl-i dalâlet, ma-
dem semavat ve arz›n vazifelerini inkâr ediyor, manala-
r›n› bilmiyor, onlar›n k›ymetlerini ›skat ediyor, Sâni’lerini
tan›m›yor. Onlara karfl› bir hakaret, bir adavet etti¤in-
den, elbette semavat ve zemin, onlara a¤lamak de¤il,
belki onlara nefrin eder. Onlar›n gebermesiyle memnun
olurlar. Ve mefhum-i muhalif ile der: “Semavat ve arz
ehl-i iman›n ölmesiyle a¤larlar.” Zira, ehl-i iman ise, çün-
kü, semavat ve arz›n vazifelerini bilir. Hakikî hakikatleri-
ni tasdik ediyor. Ve onlar›n ifade ettikleri manalar› iman
ile anl›yor. “Ne kadar güzel yap›lm›fllar, ne kadar güzel
hizmet ediyorlar” diyor ve onlara lây›k k›ymeti veriyor ve
ihtiram ediyor. Cenab-› Hak hesab›na onlara ve onlar
âyine olduklar› esmaya muhabbet ediyor. ‹flte bu s›r için-
dir ki, semavat ve zemin, a¤lar gibi, ehl-i iman›n zevali-
ne mahzun oluyorlar.

@ @ @
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muhakkak: fiüphesiz.
muvazene: mukayese.
müstesna: hariç.
nefrin: beddua.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semavat: semalar, gökler.
tafsilen: ayr›nt›l› olarak.
ulvî: yüksek, yüce.
vazife: görev.
zemin: yeryüzü.
zeval: sona erme, yok olma.

adavet: düflmanl›k.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
âyine: ayna.
beyan: anlatma, izah.
delâlet: iflaret.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli, az-
g›n ve sapk›n kimseler.
ehl-i iman: inananlar.
esma: isimler.
ferman: emir, buyruk.

hakikat: gerçek, as›l.
havale: b›rakma, gönderme.
›skat: düflürme, hükümsüz
k›lma.
i’cazkârâne: mu’cizeli bir fle-
kilde.
icazkârâne: veciz bir biçim-
de.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.
iman: inanma.
inkâr: reddetme, kabul et-

meme.
k›ymet: de¤er.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
mahzun: hüzünlü, kederli.
mana: anlam.
mefhum-i muhalif: bizzat
kastedilen manan›n tersinde
anlafl›lan.
mefhum-i muvaf›k: do¤ru-
dan anlafl›lan mana.
memnun: hoflnut.
mu’cizâne: mu’cizeli olarak.



Birinci Lem’a
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HAZRET-‹ YUNUS ibni Mettâ Alâ Nebiyyinâ ve Aley-

hissalâtü Vesselâm›n münacat›, en azîm bir münacatt›r
ve en mühim bir vesile-i icabe-i duad›r.

Hazret-i Yunus Aleyhisselâm›n k›ssa-i meflhuresinin
hulâsas›:

Alâ Nebiyyinâ Aleyhissalâtü
Vesselâm: Peygamberimize ve
ona salât ve selâm olsun.
azîm: büyük, yüksek.
Bâkî: yok olmayan, sürekli ve ka-
l›c› olan, bütün varl›klar yok ol-
duktan sonra da zat›yla var ola-
cak tek varl›k Allah.
envar: nurlar, ›fl›klar.
faziletli: de¤erli, sevapl›.
hidayet: do¤ru olan, hak olan, ‹s-
lâmiyet.
hulâsa: k›saca, sözün k›sas›, özet.
hususan: özellikle.
ibadet: kulluk etme, Allah’›n
emirlerini yerine getirme, yasak-
lar›ndan kaç›nma.
ibni: o¤lu, o¤ul.
iflâ: yats› namaz› vakti.
kelimat-› mübareke: mübarek,
hay›rl›, ilim dolu kelimeler.
k›ssa-i meflhure: meflhur k›ssa,
hikâye.
lem’a: par›lt›.
ma¤rip: güneflin batma vakti, ak-
flam.
merhamet: ac›ma, flefkat etme.
Mettâ: Hz. Yunus’un (a.s.) annesi-
nin ad›.
mezkûr: ad› geçen.
mühim: önemli.
münacat: Allah’a yalvar›fl, dua.
niyaz: dua.
noksan: eksik, kusur.
nur: par›lt›, ›fl›k.
Rab: her bir fleye muhtaç oldu¤u
fleyleri veren, onlar› terbiye edip
idaresi ve egemenli¤i alt›nda bu-
lunduran Allah.
Rahîm: çok merhamet eden,
esirgeyen, koruyan, ac›yan Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
flifa: beden veya ruh hastal›kla-
r›ndan kurtulma.
tenzih etme: eksik ve kusurdan
uzak tutma, temiz bilme.
tevekkül etme: gerekeni yapt›k-
tan sonra sonucu Allah’a b›rak-
ma, Ona güvenip ifllerinde Onu
vekil etme.
vesile-i icabe-i dua: duan›n ka-
bul olmas› veya duaya cevap ve-
rilmesine vesile olmas›.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.

Karanl›klar içinde kald›¤›nda niyaz etti: “Senden baflka ilâh yoktur. Seni her türlü noksan-
dan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.” (Enbiya Suresi: 87.)

2. Rabbine flöyle niyaz etmiflti: “Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en
merhametlisisin.” (Enbiya Suresi: 83.)

3. E¤er insanlar senden yüz çevirirse de ki: “Allah bana yeter. Ondan baflka ibadete lây›k hiç-
bir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce Arfl›n Rabbi de Odur.” (Tevbe Suresi: 129.)

4. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)

5. Kötülüklerden uzaklaflmak ve iyili¤e yönelmek ancak Allah’›n yard›m›ylad›r.

6. Ey Bâkî olan Allah, Bâkî ancak Sensin! Ey Bâkî olan Allah, Bâkî ancak Sensin!

7. O [Kur’ân], iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir flifad›r. (Fuss›let Suresi: 44.)

208 | ‹MAN VE KÜFÜR MUVAZENELER‹B‹R‹NC‹ LEM’A

* Birinci Lem’a, Barla’da
1932’de Türkçe olarak
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Denize at›lm›fl, büyük bir bal›k onu yutmufl. Deniz f›r-
t›nal› ve gece da¤da¤al› ve karanl›k ve her taraftan ümit
kesik bir vaziyette,

1 nÚ /ªpdÉs¶dG nøpe oâræ`oc uÊpG n∂nfÉnërÑo°S nârfnG  sB’pG n¬'dpG 'B’
münacat›, ona sür’aten vas›ta-i necat olmufltur.

fiu münacat›n s›rr-› azîmi fludur ki:

O vaziyette esbap bilkülliye sukut etti. Çünkü, o hâlde
ona necat verecek öyle bir Zat lâz›m ki, hükmü hem ba-
l›¤a, hem denize, hem geceye, hem cevv-i semaya geçe-
bilsin. Çünkü, onun aleyhinde gece, deniz ve hut ittifak
etmifller. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir Zat
onu sahil-i selâmete ç›karabilir. E¤er bütün halk onun
hizmetkâr› ve yard›mc›s› olsa idiler, yine befl para fayda-
lar› olmazd›. 2 Demek esbab›n tesiri yok. Müsebbibü’l-Es-
bap’tan baflka bir melce olamad›¤›n› aynelyakîn gördü-
¤ünden, s›rr-› ehadiyet, nur-i tevhid içinde inkiflaf etti¤i
için, flu münacat birden bire geceyi, denizi ve hutu mu-
sahhar etmifltir. O nur-i tevhid ile hutun karn›n› bir tah-
telbahir gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli da¤vari em-
vaç dehfleti içinde, denizi, o nur-i tevhid ile emniyetli bir
sahra, bir meydan-› cevelân ve tenezzühgâh› olarak o
nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp, kameri bir lâm-
ba gibi bafl› üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit
ve tazyik eden o mahlûkat, her cihette ona dostluk yüzü-
nü gösterdiler. Tâ sahil-i selâmete ç›kt›, fiecere-i Yaktîn 3

alt›nda o lütf-i Rabbanîyi müflahede etti.
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lâz›m: gerekli.
lütf-i Rabbanî: bütün âlemleri
tedbir ve terbiye eden Allah’›n
lütfu ve ba¤›fl›.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
melce: s›¤›n›lacak yer.
meydan-› cevelân: hareket ve
faaliyet meydan›.
musahhar etme: boyun e¤dirme,
emre itaat ettirme.
münacat: Allah’a yalvar›fl, dua.
Müsebbibü’l-Esbap: bütün se-
beplere sahip olan onlar› meyda-
na getiren Allah.
müflahede etme: flahit olma,
gözlemleme.
necat: kurtulufl.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nur-i tevhit: Allah’›n birli¤ini gös-
teren nur, ›fl›k.
sahil-i selâmet: kurtulufl sahili,
korku ve endiflenin olmad›¤›, gü-
venilir k›y›.
sahra: çöl, genifl saha.
sema: gökyüzü.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
s›rr-› ehadiyet: Allah’›n her bir
varl›kta görülen birlik yans›mala-
r›n›n s›rr›, hakikati.
sukut etme: durma.
sür’aten: sür’at bak›m›ndan, h›z
yönünden.
fiecere-i Yaktîn: kavun, karpuz
veya kabak a¤ac›.
tahtelbahir: denizalt›.
taraf: yön, yan.
tazyik etme: zorlama, bask› yap-
ma; zorlay›p s›k›flt›rma.
tehdit etme: korku verme.
tenezzühgâh: seyir ve gezinti ye-
ri.
tenzih etme: uzak tutma, temiz
görme, yüce tutma.
tesir: etki.
vas›ta-i necat: kurtulufl arac›.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s; azamet ve ululuk
sahibi olan Allah.
zelzele: sars›nt›.

aleyh: karfl›.
aynelyakîn: bir fleyi görerek
ve seyrederek bilme.
bilkülliye: büsbütün, tama-
men.
cevv-i sema: gökyüzü, hava
bofllu¤u.
cihet: yön, taraf.

da¤da¤a: gürültü.
da¤vari: da¤ gibi.
dehflet: büyük korku hâli.
emir: buyruk.
emniyet: eminlik, güvenlik.
emvaç: dalgalar.
esbap: sebepler.
hâl: durum.

halk: millet, topluluk.
hizmetkâr: hizmetçi.
hut: büyük bal›k.
hüküm: emir.
inkiflaf etme: ortaya ç›kma,
görünme.
ittifak etme: birleflme, birlik.
kamer: ay.

1. Senden baflka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendi-
ne zulmedenlerden oldum. (Enbiya Suresi: 87.)

2. En'am Suresi: 17; Yunus Suresi: 107; Fât›r Suresi: 2.
3. Saffat Suresi: 146.



‹flte, Hazret-i Yunus Aleyhisselâm›n birinci vaziyetin-
den yüz derece daha müthifl bir vaziyetteyiz. Gecemiz is-
tikbaldir. ‹stikbalimiz, nazar-› gafletle, onun gecesinden
yüz derece daha karanl›k ve dehfletlidir. Denizimiz, flu
sergerdan küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde
binler cenaze bulunuyor; onun denizinden bin derece
daha korkuludur. Bizim heva-i nefsimiz hutumuzdur; ha-
yat-› ebediyemizi s›k›p mahv›na çal›fl›yor. 1 Bu hut, onun
hutundan bin derece daha muz›rd›r. Çünkü, onun hutu
yüz senelik bir hayat› mahveder. Bizim hutumuz ise yüz
milyon seneler hayat›n mahv›na çal›fl›yor.

Madem hakikî vaziyetimiz budur; biz de, Hazret-i
Yunus Aleyhisselâma iktidaen, umum esbaptan yüzümü-
zü çevirip, do¤rudan do¤ruya Müsebbibü’l-Esbap olan

Rabbimize iltica edip, nøpe oâræ`oc uÊpG n∂nfÉnërÑo°S nârfnG  sB’pG n¬'dpG 'B’
2 nÚ /ªpdÉs¶dG demeliyiz ve aynelyakîn anlamal›y›z ki, gaflet

ve dalâletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal,
dünya ve heva-i nefsin zararlar›n› defedecek yaln›z o Zat
olabilir ki, istikbal taht-› emrinde, dünya taht-› hük-
münde, nefsimiz taht-› idaresindedir. Acaba Hâl›k-› Se-
mavat ve Arz’dan baflka hangi sebep var ki, en ince ve
en gizli hat›rat-› kalbimizi bilecek? Ve bizim için istikbali,
ahiretin icad›yla ›fl›kland›racak ve dünyan›n yüz bin bo-
¤ucu emvac›ndan kurtaracak —hâflâ— Zat-› Vacibü’l-
Vücud’dan baflka hiçbir fley, hiçbir cihette, Onun izin ve
iradesi olmadan imdat edemez ve halâskâr olamaz. 3

ahiret: öldükten sonraki sonsuz
hayat.
aleyhisselâm: Allah’›n selâm›,
rahmet ve esenli¤i onun üzerine
olsun.
aynelyakîn: bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
cihet: yön, taraf.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak; sapk›nl›k.
def etmek: uzaklaflt›rmak.
dehflet: büyük korku hâli.
derece: mertebe, kademe.
emvaç: dalgalar.
esbap: sebepler.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak; umursa-
mazl›k, dikkatsizlik.
hakikî: gerçek.
halâskâr: kurtar›c›.
Hâl›k-› Semavat ve Arz: göklerin
ve yerin yarat›c›s› olan Allah.
hâflâ: asla, hiçbir vakit.
hat›rat-› kalp: kalbe gelen hat›ra-
lar.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat.
heva-i nefis: nefsin zararl› ve gü-
nah olan istekleri.
hut: büyük bal›k.
icat: vücuda getirme, yaratma.
iktidaen: uyarak, tâbi olarak.
iltica: s›¤›nma.
imdat: yard›m.
irade: dileme, isteme.
istikbal: gelecek zaman.
ittifak etme: birleflme.
küre-i zemin: yeryüzü, dünya.
mahv: yok etme, y›kma.
mevç: dalga.
muz›r: zararl›.
Müsebbibü’l-Esbap: bütün se-
bepleri ve sebeplerin sonucunu
yaratan Allah.  
müthifl: dehflet veren, korkutan.
nazar-› gaflet: bir fleyin manas›n›
anlamadan bakmak.

nefis: ruh, can.

Rab: her fleyin sahibi, yara-
tan, terbiye eden Allah.

sergerdan: flaflk›n; bafl› dön-
müfl.

taht-› emir: hükmü ve emri
alt›nda olma.

taht-› hüküm: hüküm ve ida-
re alt›nda.
taht-› idare: yönetim alt›nda.
tenzih etme: uzak tutma,
temiz görme, yüce tutma.
umum: bütün, cümle.
vaziyet: durum, hâl.

zat: kifli, flah›s; azamet ve ulu-
luk sahibi olan Allah.

Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤›
mutlaka zorunlu olan ve var-
l›¤›n›n devam› için hiç bir se-
bebe ba¤l› olmayan Zat, Al-
lah.

1. Bkz. Yusuf Suresi: 53.
2. Senden baflka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendi-

ne zulmedenlerden oldum. (Enbiya Suresi: 87.)
3. Bkz. Kehf Suresi: 23-24; ‹nsan Suresi: 30; Tekvir Suresi: 29; Hac Suresi: 65.
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Madem hakikat-i hâl böyledir; nas›l ki Hazret-i Yunus
Aleyhisselâma o münacat›n neticesinde hutu ona bir
merkûb, bir tahtelbahir ve denizi bir güzel sahra ve gece
mehtapl› bir lâtif suret ald›; biz dahi o münacat›n s›rr›y-

la, 
1 nÚ /ªpdÉs¶dG nøpe oâræ`oc uÊpG n∂nfÉnërÑ°tS nârfnG  sB’pG n¬'dpG 'B’ demeliyiz.

2 nârfnG  sB’pG n¬'dpG 'B’ cümlesiyle istikbalimize, 
3 n∂nfÉnërÑ°tS keli-

mesiyle dünyam›za, 
4 nÚ/ªpdÉs¶dG nøpe oâræ`oc uÊpG f›kras›yla nef-

simize nazar-› merhametini celp etmeliyiz. 5 Tâ ki nur-i
iman ile ve Kur’ân’›n mehtab›yla istikbalimiz tenevvür et-
sin ve o gecemizin dehflet ve vahfleti, ünsiyet ve tenez-
zühe ink›lâp etsin. Ve mütemadiyen mevt ve hayat›n de-
¤iflmesiyle seneler ve karnlar emvac› üstünde hadsiz ce-
nazeler binip ademe at›lan dünyam›z ve zeminimizde,
Kur’ân-› Hakîm’in tezgâh›nda yap›lan bir sefine-i mane-
viye hükmüne geçen hakikat-i ‹slâmiyet içine girip, selâ-
metle o denizin üstünde gezip, tâ sahil-i selâmete ç›ka-
rak hayat›m›z›n vazifesi bitsin. O denizin f›rt›nalar› ve zel-
zeleleri, sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralar›n›
tazelendirmekle, vahflet ve dehflet yerine, nazar-› ibret ve
tefekkürü keyiflendirerek okflay›p ›fl›kland›rs›n. Hem o
s›rr-› Kur’ân’la, o terbiye-i Furkaniye ile, nefsimiz bize bin-
meyecek, merkûbumuz olup, bizi ona bindirip, hayat-›
ebediyemizin kazanmas›na kuvvetli bir vas›tam›z olsun.

Elhâs › l : Madem insan, mahiyetinin camiiyeti itiba-
r›yla, s›tmadan müteellim oldu¤u gibi, arz›n zelzele ve 
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sonsuz hayat.
hut: büyük bal›k.
hükmüne geçmek: yerinde ol-
mak, yerine geçmek.
ink›lâp etme: de¤iflme, dönüfl-
me.
istikbal: gelecek zaman.
itibar›yla: -bak›m›ndan, say›lmak
üzere.
keyif: hofllanma, memnunluk.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâtif: hofl, güzel.
mahiyet: bir fleyin asl›, iç yüzü.
manzara: genel görünüm.
mehtap: ay ›fl›¤›.
merkûb: binek arac›.
mevt: ölüm.
münacat: Allah’a yalvar›fl, dua.
müteellim olmak: ac› duymak.
mütemadiyen: devaml› olarak.
nazar-› ibret: ibret al›nacak ba-
k›fl.
nazar-› merhamet: flefkat ve
merhametle bak›fl.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç; ruh, can, kiflinin kendisi.
netice: sonuç.
nur-i iman: imandan gelen nur,
›fl›k.
sahil-i selâmet: kurtulufl sahili,
korku ve endiflenin olmad›¤›, gü-
venilir k›y›.
sefine-i maneviye: manevî bir
gemi.
selâmet: kötülüklerden kurtul-
ma, esenlik.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin, dikkat,
tecrübe, yetenek ve sezgi yard›-
m›yla kavranabilen en ince en
zor yan›.
s›rr-› Kur’ân: Kur’ân’›n s›rr›.
s›tma: ateflli bir hastal›k.
suret: biçim, görünüfl.
tahtelbahir: denizalt›.
tefekkür: derin düflünme.
tenevvür etme: nurlanma, ay-
d›nlanma.
tenezzüh: seyir, gezinti.
tenzih etme: uzak tutma, temiz
görme, yüce tutma.
terbiye-i Furkaniye: do¤ru ile
yanl›fl› birbirinden ay›ran
Kur’ân’›n terbiyesi, e¤itimi.
tezgâh: sergi.
ünsiyet: cana yak›nl›k, dostluk.
vahflet: ›ss›z, ürkütücü.
vas›ta: araç, vesile.
vazife: görev.
zelzele: sars›nt›.
zemin: yeryüzü.

adem: yokluk.
aleyhisselâm: Allah’›n selâm›,
rahmet ve esenli¤i onun üze-
rine olsun.
arz: yer, dünya.
camiiyet: toplay›c›, genel,

kapsay›c› olufl.
celp etmek: çekmek.
dehflet: büyük korku hâli.
elhâs›l: sözün k›sas›, özeti.
emvaç: dalgalar.
f›kra: bend; k›s›m, bölüm.

hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat-i hâl: durumun ger-
çek yönü.
hakikat-i ‹slâmiyet: ‹slâm›n
do¤rular›, gerçekleri.
hayat-› ebediye: ebedî ve

1. Senden baflka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendi-
ne zulmedenlerden oldum. (Enbiya Suresi: 87.)

2. Senden baflka hiçbir ilâh yoktur. (Enbiya Suresi: 87.)
3. Seni her türlü noksan s›fattan tenzih ederim. (Enbiya Suresi: 87.)
4. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. (Enbiya Suresi: 87.)
5. Buharî, Ezan: 149, Tevhid: 9; Müslim, Zikir: 47-48, Hudûd: 23.



ihtizazat›ndan ve kâinat›n k›yamet hengâm›nda zelzele-i
kübras›ndan müteellim oluyor. Ve nas›l ki hurdebinî bir
mikroptan korkar; ecram-› ulviyeden zuhur eden kuy-
ruklu y›ld›zdan dahi korkar. Hem nas›l ki hanesini sever;
koca dünyay› da öyle sever. Hem nas›l ki küçük bah-
çesini sever; öyle de, hadsiz ebedî Cenneti dahi müflta-
kane sever. Elbette, böyle bir insan›n Ma’bud’u, Rabbi,
melcei, halâskâr›, maksudu öyle bir Zat olabilir ki, umum
kâinat Onun kabza-i tasarrufunda, zerrat ve seyyarat da-
hi taht-› emrindedir. 1 Elbette öyle bir insan daima Yu-

nusvari (a.s.) 
2 nÚpªpdÉs¶dG nøpe oâræ`oc uÊpG n∂nfÉnërÑo°S nârfnG sB’pG n¬'dpG 'B’

demeye muhtaçt›r.
3 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY '’ n∂nfÉnërÑ°oS

®
ebedî: sonsuz, sürekli.
ecram-› ulviye: y›ld›zlar ve geze-
genler.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hak: do¤ru, as›l.
halâskâr: kurtar›c›.
hane: ev, mesken.
hengâm: zaman, an, s›ra.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye, fayda.
hurdebinî: gözle görülemeyecek
kadar küçük, mikroskobik.
ihtizazat: hafif titremeler, sallan-
malar, sars›nt›lar.
kabza-i tasarruf: hüküm ve idare
eden el; yönetimi alt›nda olma.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar,
evren.
k›yamet: son derece büyük y›-
k›m, dünyan›n eceli, sonu.
Ma’bud: kendisine kulluk edilen
Allah.
maksut: istenilen fley, gaye.
melce: s›¤›n›lacak yer.
mikrop: ç›plak gözle görülmesi
mümkün olmayan küçük canl›.
müfltakane: flevkle, çok isteye-
rek.
müteellim olmak: elem, ac› duy-
mak.
noksan: eksiklik, kusur.
Rab: her fleyin maliki, yaratan,

besleyen, terbiye eden Allah.
seyyarat: gezegenler.
s›fât: hâller, özellikler, vas›f-
lar.
taht-› emir: emir alt›nda.
tenzih etme: uzak tutma,

temiz görme, yüce tutma.
umum: bütün, genel.
Yunusvari: Hz. Yunus gibi.
zat: kifli, flah›s; azamet ve ulu-
luk sahibi olan Allah.
zelzele-i kübra: en büyük

sars›nt›.

zerrat: zerreler, atomlar.

zuhur: meydana ç›kma, gö-
rünme.

zulüm: kötülük, eziyet, hak-
s›zl›k.

1. Âl-i ‹mran Suresi: 180; Zümer Suresi: 63; fiûra Suresi: 12; Hadid Suresi: 10.

2. Senden baflka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendi-
ne zulmedenlerden oldum. (Enbiya Suresi: 87.)

3. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-
miz yoktur Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
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On Yedinci Lem'adan Beflinci Nota
fiu Notada, Avrupa fünunu ve medeniyeti, Eski Sa-

id’in fikrinde bir derece yerleflti¤i için, Yeni Said hare-
kât-› fikriyede seyretti¤i zaman, Avrupa’n›n fünun ve
medeniyeti o seyahat-i kalbiyede emraz-› kalbiyeye ink›-
lâp ederek ziyade müflkülâta medar oldu¤undan, bilmec-
buriye, Yeni Said zihnini silkeleyip, müzahref felsefeyi ve
sefih medeniyeti atmak isterken, kendi ruhunda Avru-
pa’n›n lehinde flahadet eden hissiyat-› nefsaniyeyi sustur-
mak için, Avrupa’n›n flahs-› manevîsi ile bir cihette gayet
k›sa, bir cihette uzun, gelecek muhavereye mecbur ol-
mufltur.

Yanl›fl anlafl›lmas›n, Avrupa ikidir. Birisi, ‹sevîlik din-i
hakikîsinden ald›¤› feyizle hayat-› içtimaiye-i befleriyeye
nafi sanatlar› ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fü-
nunlar› takip eden bu birinci Avrupa’ya hitap etmiyo-
rum. Belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin
seyyiat›n› mehasin zannederek befleri sefahate ve dalâle-
te sevk eden bozulmufl ikinci Avrupa’ya hitap ediyorum.
fiöyle ki:

O zaman, o seyahat-i ruhiyede, mehasin-i medeniyet
ve fünun-i nafiadan baflka olan malâyani ve muz›r felse-
feyi ve muz›r ve sefih medeniyeti elinde tutan Avru-
pa’n›n flahs-› manevîsine karfl› demifltim:

Bil, ey ikinci Avrupa! Sen sa¤ elinle sakim ve dalâlet-
li bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muz›r bir medeniyeti
tutup dava edersin ki, “Beflerin saadeti bu ikisiyledir.” 
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mehasin: güzellikler, hüsünler,
iyilikler.
mehasin-i medeniyet: medeni-
yetin güzellikleri.
muhavere: konuflma.
muz›r: zararl›.
müflkülât: müflküller, güçlükler,
zorluklar.
müzahref: süprüntü, pislik.
nafi: faydal›, menfaat sa¤lay›c›.
nota: iflaret.
saadet: mutluluk.
sakîm: hastal›kl›, do¤ru ve sa¤-
lam olmayan.
sefahat: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük, sefihlik.
sefih: zevk ve e¤lenceye afl›r›
düflkün olan, rezil, adî, baya¤›.
sevk: yönlendirme.
seyahat-i kalbiye: kalp yolculu-
¤u, kalben seyahat.
seyahat-i ruhiye: ruhun seyaha-
ti, ruhen seyahat.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
flahadet: flahit olma, flahitlik.
flahs-› manevî: belli bir kifli olma-
y›p bir cemaatten meydana ge-
len manevî flah›s.
zan: sanma.
zihin: bilinç, dima¤.
ziyade: fazlas›yla.
zulmet: karanl›k.

adalet: hakkaniyet, âdillik.
befler: insanl›k.
bilmecburiye: mecburiyetle,
zorunlu olarak.
cihet: yön.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.
dava: takip edilen fikir, iddia.
din-i hakikî: hakikî din, ger-
çek din.
emraz-› kalbiye: kalp hasta-
l›klar›, kalp ile ilgili hastal›klar.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-

dan inceleyen ilim.
felsefe-i tabiiye: her fleyi ta-
biata dayand›ran felsefe.
feyiz: bolluk, bereket.
fünun: fenler.
fünun-i nafia: faydal› fenler.
gayet: son derece.
hakkaniyet: hak ve adalete
uygunluk.
harekât-› fikriye: fikrî hare-
ketler, faaliyetler.
hayat-› içtimaiye-i befleriye:
insanlara ait olan sosyal ha-
yat.

hissiyat-› nefsaniye: nefse
ait duygular.
hitap: bir gruba veya bir top-
lulu¤a karfl› söz söyleme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
‹sevîlik: Hz. ‹sa’n›n dini; Hristi-
yanl›k.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na.
malâyani: manas›z, faydas›z
ve bofl fley.
mecbur: zorunda kalma.
medar: sebep, vesile.
medeniyet: uygarl›k.

* On Yedinci Lem’a, Bar-
la’da 1933’te Türkçe
olarak telif edilmifltir.



Senin bu iki elin k›r›ls›n ve flu iki pis hediyen senin bafl›-
n› yesin ve yiyecek!

Ey küfür ve küfran› da¤›t›p neflreden bedbaht ruh!
Acaba, hem ruhunda, hem vicdan›nda, hem akl›nda,
hem kalbinde dehfletli musibetlerle musibetzede olmufl
ve azaba düflmüfl bir adam›n, cismiyle zahirî bir surette,
aldat›c› bir ziynet ve servet içinde bulunmas›yla saadeti
mümkün olabilir mi? Ona mes’ut denilebilir mi?

Âyâ, görmüyor musun ki, bir adam›n cüz’î bir emir-
den me’yus olmas› ve vehmî bir emelden ümidi kesilme-
si ve ehemmiyetsiz bir iflten inkisar-› hayale u¤ramas› se-
bebiyle, tatl› hayaller ona ac›lafl›yor, flirin vaziyetler onu
tazip ediyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Hâl-
buki, senin fleametinle kalbinin en derin köflelerinde ve
ruhunun tâ esas›nda dalâlet darbesini yiyen ve o dalâlet
cihetiyle bütün emelleri ink›taa u¤rayan ve bütün elem-
leri ondan nefl’et eden bir bîçare insana hangi saadeti te-
min ediyorsun? Acaba, zail, yalanc› bir Cennette cismi
bulunan ve kalbi, ruhu Cehennemde azap çeken bir in-
sana mes’ut denilebilir mi? ‹flte, sen bîçare befleri böyle
bafltan ç›kard›n; yalanc› bir Cennet içinde Cehennemî
bir azap çektiriyorsun.

Ey beflerin nefs-i emmaresi! Bu temsile bak, befleri ne-
reye sevk etti¤ini bil. Meselâ bizim önümüzde iki yol var.
Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki, her ad›m bafl›nda bî-
çare, âciz bir adam bulunur. Zâlimler hücum edip mal›-
n›, eflyas›n› gasp ederek kulübeci¤ini harap ediyorlar. 

âciz: zay›f, güçsüz.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
bedbaht: bahts›z, zavall›.
befler: insan.
bîçare: çaresiz.
cihet: yön.
cüz’î: küçük.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
ehemmiyet: önem.
elem: üzüntü, kayg›, maddî-ma-
nevî ›zt›rap.
emel: ümit, umma, fliddetli arzu.
gasp: zorla alma, zaptetme.
hâlbuki: oysa ki.
Harap etme: y›kma, alt üst etme.
hücum: sald›rma.
inkisar-› hayal: hayal k›r›kl›¤›.
ink›ta: kesilme, arkas› gelmeme.
küfran: görülen iyili¤i unutma,
nankörlük.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
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inanmama, imans›zl›k, dinsiz-
lik.
meselâ: örne¤in.
mes’ut: saadetli, bahtiyar,
kutlu.
me’yus: ümitsiz, kederli.
musibet: felâket, belâ.
musibetzede: belâya u¤ra-
yan, hastal›k veya baflka
dertlere u¤rayan.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah olan ifllerin yap›l-
mas›n› emreden nefis.
nefl’et: meydana gelme, ileri

gelme.
neflir: yayma.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan manevî varl›k.
saadet: mutluluk.
servet: zenginlik.
sevk: yönlendirme.
suret: biçim, tarz.
fleamet: u¤ursuzluk, meyme-
netsizlik.
tazip: s›k›nt› verme, azap
çektirme.
temin: sa¤lama, karfl›lama.
temsil: benzetme, örnek.

vaziyet: durum.
vehmî: vehimle ilgili; gerçek-
te olmay›p fakat san›lan ku-
runtu.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
zahirî: görünürde.
zail: zeval bulan, sona eren,
yok olan.
zalim: zulmeden, haks›zl›k
eden.
zindan: hapishane.
ziynet: süs.



Bazen da yaral›yorlar. Öyle bir tarzda ki, ac›nacak hâli-
ne sema a¤l›yor. Nereye bak›lsa, hâl bu minval üzere gi-
diyor. O yolda iflitilen sesler zalimlerin gürültüleri, maz-
lumlar›n a¤lay›fllar› oldu¤undan, umumî bir matem o yo-
lu kapl›yor. ‹nsan, insaniyet cihetiyle gayrin elemiyle mü-
teellim oldu¤undan, hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Hâl-
buki vicdan bu derece teellüme tahammül edemedi¤in-
den, o yolda giden, iki fleyden birisine mecbur olur: Yâ
insaniyetten tecerrüt edip ve nihayetsiz vahfleti iltizam
ederek öyle bir kalbi tafl›yacak ki, kendi selâmetiyle be-
raber umumun helâketi onu müteessir etmesin; veyahut
kalp ve akl›n muktezas›n› iptal etsin.

Ey sefahat ve dalâletle bozulmufl ve ‹sevî dininden
uzaklaflm›fl Avrupa! Deccal gibi bir tek gözü tafl›yan 1 kör
dehan ile ruh-i beflere bu Cehennemî hâleti hediye ettin.
Sonra anlad›n ki, bu öyle ilâçs›z bir illettir ki, insan› âlâ-
y› illiyyinden esfel-i safilîne atar, hayvanat›n en bedbaht
derecesine indirir. Bu illete karfl› buldu¤un ilâç, muvak-
katen iptal-i his hizmeti gören cazibedar oyuncaklar›n ve
uyutucu hevesat ve fanteziyelerindir. Senin bu ilâc›n, se-
nin bafl›n› yesin ve yiyecek! ‹flte, beflere açt›¤›n yol ve
verdi¤in saadet bu misale benzer.

‹kinci yol ki, Kur’ân-› Hakîm hidayetiyle beflere hedi-
ye etmifltir, flöyledir:

Görüyoruz ki, o yolun her menzilinde, her mekân›n-
da, her flehrinde bir sultan-› âdilin müstakim askerleri
her tarafta bulunuyorlar, geziyorlar. Ara s›ra o sultan›n 
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hevesat: hevesler.
hidayet: do¤ru olan, hak olan:
illet: hastal›k.
iltizam: gerekli görme, taraftarl›k
yapma.
insaniyet: insanl›k.
iptal-i his: hisleri uyuflturma; his-
leri, vazifelerini yapamaz hâle
koyma.
‹sevî: Hz. ‹sa’n›n dininden olanlar;
Hristiyan.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
matem: hüzün, keder ve musibet
karfl›s›ndaki a¤lama, yas.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl.
mecbur: zorunda kalma.
mekân: yer, mahal.
menzil: yer, ev.
minval: hareket tarz›.
misal: örnek.
mukteza: iktiza eden, gereken.
muvakkaten: geçici olarak.
müstakim: do¤ru.
müteellim: elemli, kederli, hü-
zünlü.
müteessir: teessüre kap›lan,
üzülmüfl, hüzünlü.
nihayetsiz: sonsuz.
ruh-i befler: insan ruhu, insan
varl›¤›.
saadet: mutluluk.
sefahat: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük, sefihlik.
selâmet: salimlik, eminlik, dert,
s›k›nt›, kusur, noksanl›k ile korku
ve endifleden uzak olma.
sema: gökyüzü.
sultan: hükümdar.
sultan-› âdil: adil hükümdar.
tahammül: yüklenme.
tarz: biçim, suret.
tecerrüt: soyutlanma.
teellüm: elemlenme, tasalanma,
üzüntü duyma.
umum: bütün.
umumî: genel.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden.

âlây›illiyyin: Allah kat›nda en
iyilerin derecesi, en yüksek
mertebe.
bedbaht: bahts›z, zavall›.
befler: insan.
cazibedar: çekici, cazibeli.
Cehennemî: Cehenneme
benzer.
cihet: yön.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›l-
ma, azma.

deccal: k›yamet zaman›na
yak›n meydana ç›karak fitne
ve fesada sebep olaca¤›, ‹slâ-
mî fleairi tahrip edece¤i, tarih-
te görülmemifl zulümleri ni-
fakla aldatarak yapaca¤› ha-
dis-i fleriflerde belirtilmifl ya-
lanc› ve zararl› flah›s.

deha: üstün zekâ.

elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.

esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en
afla¤›s›.
fanteziye: bol gösterifl, deb-
debe.
gayr: baflka.
giriftar: tutkun, müptelâ.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâlbuki: oysa ki.
hâlet: hâl.
hayvanat: hayvanlar.
helâket: y›k›lma, mahvolma.

1. Bkz. Buharî, Enbiya: 48, Libas: 68, Tabir: 11, 13, Fiten: 26; Müslim, ‹man: 273-276.



emriyle o askerlerin bir k›sm›n› terhis ediyorlar. Silâhla-
r›n›, atlar›n› ve mirî levaz›matlar›n› al›yorlar, onlara izin
tezkeresini veriyorlar. O terhis olunan neferler, çendan
ünsiyet ettikleri at ve silâhlar›n teslim al›nmas›ndan zahi-
ren mahzun oluyorlar; fakat hakikat noktas›nda, terhisle
müferrah olup, sultan›n ziyaretine ve padiflah›n payitah-
t›na dönmesi ve padiflah› ziyaret etmesi cihetinde gayet
memnun oluyorlar.

Bazen terhis memurlar› acemi bir nefere rast geliyor-
lar. Nefer onlar› tan›m›yor. “Silâh›n› teslim et” diyorlar.
Nefer diyor: “Ben padiflah›n askeriyim, onun hizmetin-
deyim. Sonra onun yan›na gidece¤im. Siz neci oluyorsu-
nuz? E¤er onun izin ve r›zas›yla gelmiflseniz, göz ve bafl
üstüne geldiniz. Emrini gösteriniz. Yoksa çekiliniz, ben-
den uzak olunuz. Ben tek bafl›mla kalsam, sizler binler
dahi olsan›z, yine sizinle dövüflece¤im. Kendi nefsim için
de¤il, çünkü nefsim benim de¤il, benim sultan›m›nd›r.
Belki bendeki nefsim ve silâh›m, malikimin emanetidir.
Emaneti muhafaza ve sultan›m›n haysiyetini himaye ve
izzetini vikaye için size bafl e¤meyece¤im!”

‹flte, o ikinci yoldaki medar-› sürur ve saadet olan bin-
ler ahvalden bu hâl bir numunedir. Sair ahvali sen k›yas
et. Bütün o ikinci yolun seferinde, tevellüdat nam›nda, se-
vinç ve flenlikle bir tahflidat ve sevkiyat-› askeriye vard›r ve
vefiyat nam›nda sürur ve m›z›ka ile terhisat-› askeriye gö-
rünüyorlar. ‹flte, Kur’ân-› Hakîm beflere bu yolu hediye
etmifltir. Bu hediyeyi kim tam kabul etse, böyle iki 

ahval: hâller, durumlar.
befler: insanl›k.
cihet: yön.
çendan: gerçi.
emanet: geri al›nmak üzere b›ra-
k›lan fley.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hediye: arma¤an.
himaye: koruma.
izzet: de¤er, itibar, fleref.
k›yas: karfl›laflt›rma.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
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lar bulunan Kur’ân.
levaz›mat: lüzumlu madde-
ler.
mahzun: hüzünlü, kederli.
malik: sahip.
medar-› sürur: sevinç ve ne-
fle vesilesi, sebebi.
memnun: hoflnut, raz›.
mirî: devlete, hazineye ait.
m›z›ka: bando, armonika.
muhafaza: koruma.
müferrah: feraha kavuflmufl,
gönül huzuruna kavuflmufl.
nam›nda: ad›nda.

nefer: er.
nefis: kendi, flah›s.
numune: örnek.
padiflah: hükümdar.
payitaht: yüce divan.
r›za: raz› olma, kabul etme.
saadet: mutluluk.
sair: di¤er, baflka.
sefer: yolculuk.
sevkiyat-› askeriye: asker
sevkiyat›.
sultan: padiflah, hükümdar.
sürur: sevinç, mutluluk.
tahflidat: toplamalar, y›¤ma-

lar.
terhis: izin verme, serbest b›-
rakma.
terhisat-› askeriye: asker
terhisleri.
teslim: bir emaneti yerine
verme.
tevellüdat: tevellütler, do-
¤umlar.
tezkere: resmî izin kâ¤›d›.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet.
vefiyat: ölümler, vefatlar.
vikaye: ayakta tutma.
zahiren: görünüflte.



cihan›n saadetine giden bu ikinci yoldan gider. Ne geç-
mifl fleyden mahzun ve ne de gelecek fleyden havf eder.

Ey ikinci, bozuk Avrupa! Senin çürük ve esass›z esas-
lar›n›n bir k›sm› flunlard›r ki: “En büyük melekten en kü-
çük seme¤e kadar her bir zîhayat kendi nefsine maliktir
ve kendi zat› için çal›fl›r ve kendi lezzeti için çabalar.
Onun bir hakk-› hayat› var. Gaye-i himmeti ve hedef-i
maksad› yaflamak ve bekas›n› temin etmektir” diyorsun.
Ve Hâl›k-› Kerîm’in kerem düsturlar›ndan ve erkân-› kâ-
inatta kemal-i itaatle imtisal edilen düstur-i teavünle, ne-
batat hayvanat›n imdad›na ve hayvanat insanlar›n yard›-
m›na koflmas›ndan tezahür eden o umumî kanunun ra-
hîmâne, kerîmâne cilvelerini cidal zannedip, “Hayat bir
cidaldir” diye, ahmakane hükmetmiflsin.

Acaba, o düstur-i teavünün cilvesinden olan, zerrat-›
taamiyenin kemal-i flevkle beden hücrelerinin g›daland›-
r›lmas› için koflmalar› nas›l cidaldir? Nas›l bir çarp›flmak-
t›r? Belki o imdat ve o koflmak, Kerîm bir Rabbin emriy-
le bir teavündür.

Hem çürük bir esas›n, “Her fley kendi nefsine malik-
tir” diyorsun. Hiçbir fley kendi nefsine malik olmad›¤›na
kat’î bir delil fludur ki:

Esbab›n içinde en eflrefi ve ihtiyar noktas›nda en ge-
nifl iradelisi, insand›r. Hâlbuki bu insan›n düflünmek, söy-
lemek ve yemek gibi en zahir ef’al-i ihtiyariyesinden yüz
cüz’ünden onun dest-i ihtiyar›na verilen ve daire-i iktida-
r›na giren, yaln›z meflkûk tek bir cüz’üdür. Böyle en 
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ma.
irade: dileme, isteme.
kat’î: kesin.
kemal-i itaat: tam ve mükem-
mel itaat.
kemal-i flevk: tam ve kusursuz
bir istek.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
Kerîm: “ikram ve ihsan› bol olan”
anlam›nda Allah’›n bir ismi.
kerîmâne: kerîmce, cömertçe,
bol ihsan ve ikram ile.
mahzun: hüzünlü, kederli.
malik: sahip.
meflkûk: flüpheli, flüphe edilen.
nebatat: bitkiler.
nefis: kendi, flah›s.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
rahîmâne: flefkat ve merhametli
bir flekilde.
saadet: mutluluk.
semek: bal›k.
teavün: yard›mlaflma.
temin: sa¤lama, karfl›lama.
tezahür: zuhur etme, ortaya ç›k-
ma.
umumî: genel.
zahir: aç›k.
zan: sanma.
zat: kifli, fert.
zerrat-› taamiye: yiyecek zerre-
leri, yemek tanecikleri.
zîhayat: hayat sahibi.

ahmakane: ahmakças›na.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
cidal: muharebe, kavga, çar-
p›flma.
cihan: dünya, âlem.
cilve: görünme, tecelli.
cüz: k›s›m, parça.
daire-i iktidar: iktidar dairesi,
yönetim dairesi.
delil: bir meseleyi ispata ya-
rayan fley, bürhan.
dest-i ihtiyar: irade eli, güç,
kudret, kuvvet eli.

düstur: kanun, kaide.
düstur-i teavün: yard›mlafl-
ma prensibi.
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller.
erkân-› kâinat: kâinat›n di-
rekleri.
esas: as›l, temel.
esbap: sebepler.
eflref: en flerefli.
gaye-i himmet: gayret ve ça-
ban›n gayesi, çal›flman›n
amac›.
hakk-› hayat: yaflama hakk›.

hâlbuki: oysa ki.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ik-
ram ile yaratan, cömert ve ih-
san› bol olan yarat›c›, Allah.
havf: korku.
hayvanat: hayvanlar.
hedef-i maksat: maksat ve
hedef.
hücre: canl› varl›klar›n en kü-
çük yap›s›.
hükmetmek: karar vermek,
inanca varmak.
ihtiyar: tercih, irade.
imtisal: emre tamamen uy-



zahir fiilin yüz cüz’ünden bir cüz’üne malik olmayan, na-
s›l kendine maliktir denilir?

Böyle en eflref ve ihtiyar› en genifl, bu derecede haki-
kî tasarruftan ve temellükten eli ba¤lanm›fl bulunsa, “Sa-
ir hayvanat ve cemadat kendi kendine maliktir” diyen,
hayvandan daha ziyade hayvan ve cemadattan daha zi-
yade camit ve fluursuz oldu¤unu ispat eder.

Seni bu hataya at›p bu vartaya düflüren, bir gözlü de-
hand›r. Yani, harika, menhus zekând›r. O kör dehan ile,
her fleyin hâl›k› olan Rabbini unuttun, mevhum bir tabi-
ata isnat ettin, âsâr›n› esbaba verdin, o Hâl›k’›n mal›n›
bat›l ma’bud olan ta¤utlara taksim ettin. fiu noktada ve
o dehan nazar›nda, her zîhayat, her bir insan, tek bafl›y-
la hadsiz a’dâya karfl› mukavemet etmek ve nihayetsiz
hacat›n tahsiline çabalamak lâz›m geliyor. Ve zerre gibi
bir iktidar, ince tel gibi bir ihtiyar, zail lem’a gibi bir fluur,
çabuk söner flule gibi bir hayat, çabuk geçer dakika gibi
bir ömürle, o hadsiz a’dâya ve hacata karfl› dayanmaya
mecbur oluyor. Hâlbuki, o bîçare zîhayat›n sermayesi,
binler matlûplar›ndan birisine kâfi gelmiyor. Musibete gi-
riftar oldu¤u zaman, sa¤›r, kör esbaptan baflka derdine

derman beklemiyor. 
1 m∫nÓn°Vp‘ s’pG nøjpôpaÉnµrdG oABÉnYoO Énenh s›rr›na

mazhar oluyor.

Senin karanl›kl› dehan, nev-i beflerin gündüzünü gece-
ye kalp etmifl. Yaln›z o s›k›nt›l›, zulümlü ve zulmetli gece-
ye ›s›nd›rmak için, yalanc›, muvakkat lâmbalarla tenvi-
rettin. O lâmbalar sürurla beflerin yüzüne tebessüm 

a’dâ: zalim, çok düflmanl›k eden.
âsâr: eserler.
bat›l: bofl, çürük, hurafe.
befler: insanl›k.
bîçare: çaresiz.
camit: ruhsuz, sert, cans›z mad-
de.
cemadat: cans›z yarat›klar.
cüz: k›s›m, parça.
deha: üstün zekâ.
derman: ilâç, çare.
esbap: nedenler, sebepler.
eflref: en flerefli.
fiil: ifl.
giriftar: tutkun, müptelâ.
hacat: hacetler, ihtiyaçlar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek.
hâlbuki: oysa ki.
hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c›; Allah.
hayvanat: hayvanlar.
ihtiyar: tercih, irade.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
isnat: dayand›rma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kâfi: yeter.
kalbetmek: bir hâlden di¤er bir
hale çevirmek.
lâz›m: gerekli.
lem’a: par›lt›.
ma’bud: kendisine ibadet edilen.
malik: sahip.
matlûp: istenilen, aran›lan fley.
mazhar: nail olma, eriflme.
mecbur: zorunda kalma.
menhus: u¤ursuz, kötü, mefl’um.
mevhum: evham ürünü olan, ha-
kikatte olmayan, vehim.
mukavemet: karfl› koyma, diren-
me.
musibet: felâket, belâ.
muvakkat: geçici.
nazar: itibar.

nev-i befler: insanl›k.
nihayetsiz: sonsuz.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
sair: di¤er, baflka.
sermaye: ana para.
sürur: sevinç, mutluluk.
flule: alev.
fluur: idrak, bilinç.
tabiat: maddî âlem, kâinat;

âlem ve içindekiler.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl›
isyana sevk eden, isyankâr,
her bat›l ma’bud.
tahsil: elde etme, kazanma.
taksim: bölme.
tasarruf: kullanma hakk›,
idareli kullanma.
tebessüm: gülümseme.
temellük: sahiplenme, mülk
edinme.

tenvir: nurland›rma, ›fl›klan-
d›rma.
varta: tehlike.
zahir: aç›k.
zail: zeval bulan, sona eren,
yok olan.
zerre: pek küçük parça.
zîhayat: hayat sahibi.
ziyade: fazla.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

1. Kâfirlerin duas› bofla gitmekten baflka bir fleye yaramaz. (Ra’d Suresi: 14.)
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etmiyorlar. Belki beflerin a¤lanacak ac› hâllerindeki eble-
hâne gülmesine, o ›fl›klar müstehziyâne gülüp e¤leniyor.

Her bir zîhayat, senin flakirtlerin nazar›nda, zalimlerin
hücumuna maruz, miskin birer musibetzededirler. Dünya
bir matemhane-i umumiyedir. Dünyadaki sedalar ölüm-
lerden, elemlerden gelen vaveylâlard›r. Senden tam ders
alan flakirdin, bir firavun olur. Fakat en hasis fleye ibadet
eden ve menfaat gördü¤ü her fleyi kendine rab telâkki
eden bir firavun-› zelildir.

Hem senin flakirdin mütemerrittir. Fakat bir lezzeti
için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir.
Hasis bir menfaat için fleytan›n aya¤›n› öper derecede al-
çakl›k gösterir.

Hem cebbard›r. Fakat kalbinde bir nokta-i istinat bula-
mad›¤› için, zat›nda gayet âciz bir cebbar-› hodfürufltur.

O flakirdin gaye-i himmeti hevesat-› nefsaniyeyi tat-
min ve hamiyet ve fedakârl›k perdesi alt›nda kendi men-
faat-i nefsini arayan ve h›rs ve gururunu teskin etmeye
çal›flan bir dessast›r. Nefsinden baflka ciddî olarak hiçbir
fleyi sevmiyor, her fleyi nefsine feda ediyor.

Amma Kur’ân’›n halis ve tam flakirdi ise, bir abddir.
Fakat âzam-› mahlûkata karfl› da ubudiyete tenezzül et-
mez ve Cennet gibi en büyük ve azam bir menfaati ga-
ye-i ubudiyet yapmaz bir abd-i azizdir.

Hem halim selimdir. Fakat Fât›r-› Zülcelâl’inden bafl-
kas›na, izni ve emri olmadan tezellüle tenezzül etmez bir
halim-i âlihimmettir.
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hamiyet: gayret.
hasis: adî, alçak, baya¤›.
hevesat-› nefsaniye: nefsin gelip
geçici olan çirkin arzu ve istekle-
ri.
h›rs: aç gözlülük, tamahkârl›k.
hücum: sald›rma.
ibadet: tapma, kulluk.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda ve te-
siri alt›nda bulunan, u¤rama.
matemhane-i umumiye: herke-
sin yas tuttu¤u bir yer.
menfaat: fayda.
menfaat-i nefis: nefsin menfaati.
miskin: zavall›.
musibetzede: belâya u¤rayan,
hastal›k veya baflka dertlere u¤-
rayan.
müstehziyâne: istihza edercesi-
ne, alay ederek.
mütemerrit: temerrüt eden, dik
bafll›, inatç›.
nazar: bak›fl, itibar.
nefis: kendi, kötülü¤ü isteyen ve
teflvik eden kötü nefis.
nihayet: sonsuz.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
perde: örtü, engel.
rab: sahip, efendi.
seda: ses.
selim: temiz, samimi.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tatmin: doyma, doygunluk.
telâkki: kabul etme.
tenezzül: alçalma.
teskin: sakinlefltirme.
tezellül: kendini hor ve hakir
gösterme, alçalma.
ubudiyet: kulluk.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden.
zat: as›l, öz.
zîhayat: hayat sahibi.
zillet: hakirlik, afla¤›l›k, baya¤›l›k.

abd: kul.
abd-i aziz: izzetli ve flerefli
kul.
âciz: zay›f, güçsüz.
azam: en büyük.
azam-› mahlûkat: yarat›kla-
r›n en büyü¤ü.
befler: insanl›k.
cebbar: zorba.
cebbar-› hodfürufl: devaml›
kendini be¤endirmeye çal›-
flan, zalim ve gaddar zorba.
dessas: desise eden, aldat›c›,
hileci.

eblehâne: ak›ls›zcas›na, ah-
makças›na.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve benzeri ol-
mayan fleyleri yaratan Allah.
feda: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
fedakâr: feda eden.
firavun: imans›z, kâfir.
firavun-› zelil: afla¤›l›k fira-
vun.
gaye-i himmet: gayret ve ça-

ban›n gayesi, çal›flman›n
amac›.
gaye-i ubudiyet: kulluk ga-
yesi.
gayet: son derece.
gurur: bofl fleylerle böbürlen-
me, kibir.
halim: yumuflak huylu, uysal.
halim-i âlihimmet: yüce gay-
retli, yumuflak huylu ve a¤›r-
bafll›.
halis: samimi, saf, her ameli-
ni, yaln›z Allah r›zas› için iflle-
yen.



Hem fakirdir. Fakat onun Malik-i Kerîm’i ona ileride
iddihar etti¤i mükâfatla bir fakir-i müsta¤nidir.

Hem zay›ft›r. Fakat kudreti nihayetsiz olan Seyyidinin
kuvvetine istinat eden bir zaif-i kavidir ki, Kur’ân hakikî
bir flakirdine Cennet-i ebediyeyi dahi gaye-i maksat yap-
t›rmad›¤› hâlde, 1 bu zail, fânî dünyay› ona gaye-i mak-
sat hiç yapar m›?

‹flte iki flakirdin himmetlerinin ne derece birbirinden
farkl› oldu¤unu anla!

Hem felsefe-i sakîmenin flakirtleriyle Kur’ân-› Hakî-
min tilmizlerinin hamiyetkârl›k ve fedakârl›klar›n› bunun-
la muvazene edebilirsiniz; flöyle ki:

Felsefenin flakirdi, kendi nefsi için kardeflinden kaçar,
onun aleyhinde dava açar. Kur’ân’›n flakirdi ise, semavat
ve arzdaki umum salih ibad› kendine kardefl telâkki ede-
rek, gayet samimî bir surette onlara dua eder. 2 Ve saadet-
leriyle mes’ut oluyor. Ve ruhunda fledit bir alâkay› onla-

ra karfl› hisseder ki, duas›nda 
3 päÉnæperDƒoŸrGnh nÚ pæperDƒoªr∏pd rôpØrZG -nG

der. Hem en büyük fley olan Arfl ve flemsi musahhar bi-
rer memur ve kendi gibi bir abd, bir mahlûk telâkki eder.

Hem iki flakirdin ulviyet ve inbisat-› ruhlar›n› bundan
k›yas et ki:

Kur’ân, kendi flakirtlerinin ruhuna öyle bir inbisat ve
ulviyet verir ki, doksan dokuz taneli tesbihe bedel, dok-
san dokuz esma-i ‹lâhiyenin cilvelerini gösteren doksan 

abd: kul.
alâka: ilgi, ba¤.
aleyh: karfl›, karfl›t.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arz: yer, dünya.
bedel: karfl›l›k.
Cennet-i ebediye: ebedî, sonsuz
Cennet hayat›.
cilve: görüntü, tecelli.
dava: flikâyetçi olma, davac› ol-
ma.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
fakir-i müsta¤ni: baflkalar›na ih-
tiyaç duymayan fakir.
fânî: ölümlü, geçici.
fedakâr: feda eden.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›nda inceleyen
ilim.
felsefe-i sakîme: yanl›fl yoldaki
felsefe, sakat felsefe.
gaye-i maksat: as›l gaye.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
hamiyetkâr: hamiyet ve gayret
gösteren.
himmet: çabalama, gayret gös-
terme.
ibad: abdler, kullar.
iddihar: biriktirme, toplama.
inbisat: yay›lma, aç›lma, ferahla-
ma.
inbisat-› ruh: ruh genifllemesi,
ruh ferahl›¤›.
istinat: dayanma, güvenme.
k›yas: karfl›laflt›rma.
kudret: kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
Malik-i Kerîm: bol ihsan ve ik-
ram sahibi olan, her fleyin gerçek
sahibi Allah.
mes’ut: saadetli, bahtiyar.
musahhar: boyun e¤en, emir al-

t›na giren.
muvazene: mukayese.
mükâfat: ödül.
nefis: kendi, flah›s.
nihayetsiz: sonsuz.
saadet: mutluluk.
salih: itikatl›, dindar, dinin
emirlerine uyan.

semavat: semalar, gökler.
Seyyid: efendi.
suret: biçim, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fledit: fliddetli.
flems: günefl.
telâkki: kabul etme.
tilmiz: talebe.

ulviyet: ulvîlik, yücelik, yük-
seklik.
umum: bütün.
zaif-i kavi: zay›fl›¤› ile Cenab-›
Hakk›n sonsuz kuvvetine da-
yanarak güç kazanan.
zail: zeval bulan, sona eren,
devaml› olmayan, yok olan.

1. Tevbe Suresi: 72.
2. Bkz. Bakara Suresi: 286; Âl-i ‹mran Suresi: 16, 147, 193; Neml Suresi: 19; Nuh Suresi: 28;

‹brahim Suresi: 41.
3. Allah’›m! Mü’min erkek ve kad›nlar› ba¤›flla.
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dokuz âlemlerin zerrat›n›, birer tesbih taneleri olarak fla-
kirtlerinin ellerine verir, “Evratlar›n›z› bununla okuyu-
nuz” der. ‹flte, Kur’ân’›n tilmizlerinden fiah-› Geylânî,
Rufaî, fiazelî (r.a.) gibi flakirtleri, virtlerini okuduklar› va-
kit dinle, bak! Ellerinde silsile-i zerrat›, katarat adetlerini,
mahlûkat›n aded-i enfas›n› tutmufllar, onunla evratlar›n›
okuyorlar, Cenab-› Hakk› zikir ve tesbih ediyorlar.

‹flte, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n mu’cizâne terbiyesine
bak ki, nas›l edna bir kederle ve küçük bir gamla bafl› dö-
nüp sersemleflen ve küçük bir mikroba ma¤lûp olan bu
küçük insan, terbiye-i Kur’ân ile ne kadar teâlî ediyor. Ve
ne derece letaifi inbisat eder ki, koca dünya mevcudat›-
n› virdine tesbih olmakta k›sa görüyor. Ve Cenneti zikir
ve virdine gaye olmakta az gördü¤ü hâlde, kendi nefsini
Cenab-› Hakk›n edna bir mahlûkunun üstünde büyük
tutmuyor. 1 Nihayet izzet içinde nihayet tevazuu cem edi-
yor. Felsefe flakirtlerinin buna nispeten ne derece pest
ve afla¤› oldu¤unu k›yas edebilirsin.

‹flte, felsefe-i sakîme-i Avrupaiyeden yekçeflm olan de-
has›n›n yanl›fl gördü¤ü hakikatleri, iki cihana bakan, gay-
baflina parlak iki gözüyle iki âleme nazar eden, befler için
iki saadete iki eliyle iflaret eden hüda-i Kur’ânî der ki:
Ey insan! Senin elinde bulunan nefis ve mal›n senin mül-
kün de¤il, belki sana emanettir. O emanetin maliki her
fleye kadîr, her fleyi bilir bir Rahîm-i Kerîmdir. O senin
yan›ndaki mülkünü senden sat›n almak istiyor; tâ senin
için muhafaza etsin, zayi olmas›n. ‹leride mühim bir fiyat
sana verecek. Sen muvazzaf ve memur bir askersin. 
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keder: tasa, kayg›, hüzün.
k›yas: karfl›laflt›rma.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
letaif: lâtifeler, manevî duygular.
ma¤lûp: yenilme, yenilmifl olma.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
malik: sahip.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mu’cizâne: mu’cize gibi.
muhafaza: koruma.
muvazzaf: vazifeli.
mühim: önemli.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan fley.
nazar: göz atma, bakma.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nihayet: son derece.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
pest: alçak, afla¤›.
Rahîm-i Kerîm: ikram› bol olan
ve kullar›na çok çok merhamet
eden Allah.
saadet: mutluluk.
silsile-i zerrat: atomlar zinciri.
flakirt: talebe, ö¤renci.
teâlî: yükselme, yücelme.
terbiye: besleme, yetifltirme, bü-
yütme; besleyip büyütme.
terbiye-i Kur’ân: Kur’ân’›n tarif
etti¤i ve verdi¤i terbiye.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
tevazu: alçak gönüllülük.
tilmiz: talebe.
virt: belli zamanlarda okunmas›
manevî bir vazife olarak kabul
edilen Kur’ân cüzleri, Esma-i Hüs-
na ve dualar.
yekçeflm: tek gözlü.
zayi: elden ç›km›fl, telef olmufl. 
zerrat: zerreler.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme.

aded-i enfa: en faydal› say›,
miktar.
adet: say›, miktar.
âlem: dünya, cihan.
befler: insanl›k.
cem: toplama.
Cenab-› Hak: Allah.
cihan: dünya, âlem.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in
son derecesi.
edna: pek afla¤›, en baya¤›.

emanet: geri al›nmak üzere
b›rak›lan fley.
evrat: virtler, okunmas› âdet
olan dinî dualar.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
felsefe-i sakîme-i Avrupa-
iye: Avrupa’n›n sakat ve ka-
ranl›k felsefesi.
gam: keder, tasa.

gaybaflina: gayb› bilen, gö-
rünmeyen âlemi gören.
gaye: maksat.
hakikat: gerçek.
hüda-i Kur’ânî: Kur’ân’›n gös-
terdi¤i do¤ru yol.
inbisat: yay›lma, aç›lma.
iflaret: gösterme.
izzet: itibar, fleref.
kadîr: her fleye gücü yeten.
katarat: katreler, damlalar.

1. Bkz. Tirmizî, Züht: 9; ‹bni Mâce: 19.



Onun nam›yla çal›fl ve hesab›yla amel et. Odur ki, muh-
taç oldu¤un fleyleri sana r›z›k olarak gönderiyor ve senin
takatin yetmedi¤i fleylerden seni muhafaza eder. Senin
flu hayat›n›n gayesi, neticesi, o Malik’in esmas›na ve flu-
unat›na bir mazhariyettir. Sana bir musibet geldi¤i vakit,

de: 
1 n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpG Yani, “Ben Malik’imin hizme-

tindeyim, ey musibet! E¤er Onun izin ve r›zas›yla geldin-
se, merhaba, safa geldin. Çünkü, elbette bir vakit Ona
dönece¤iz ve Onun huzuruna gidece¤iz ve Ona müflta-
k›z. Madem her hâlde bir zaman bizi hayat›n tekâlifinden
azat edecektir; haydi, ey musibet, o terhis ve o azat et-
mek senin elinle olsun, raz›y›m. E¤er benim emanet mu-
hafazas›nda ve vazifeperverli¤imi tecrübe suretinde sana
emir ve irade etmifl, fakat sana teslim olmakl›¤›ma izin
ve r›zas› olmazsa, benim takatim yettikçe, emin olmaya-
na, Malik’imin emanetini teslim etmem” der.

‹flte, binden bir numune olarak, deha-i felsefînin ve
hüda-i Kur’ânînin verdikleri derslerin derecelerine bak.
Evet, iki taraf›n hakikat-i hâli, sab›kan beyan edilen tarz-
la gidiyor. Fakat hidayet ve dalâlette insanlar›n derecele-
ri mütefavittir, gafletin mertebeleri muhteliftir. Herkes
her mertebede bu hakikati tamam›yla hissedemez. Çün-
kü gaflet, hissi iptal ediyor. Ve bu zamanda öyle bir de-
recede iptal-i his etmifl ki, bu elîm elemin ac›s›n› ehl-i
medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyet-i ilmiyenin
tezayüdüyle ve her günde otuz bin cenazeyi gösteren
mevtin ikazat›yla o gaflet perdesi parçalan›yor. Ecnebile-
rin ta¤utlar›yla ve fünun-i tabiiyeleriyle dalâlete gidenlere

amel: fiil, ifl.
azat: serbest b›rakma.
beyan: anlatma, izah.
cenaze: ölü.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
deha-i felsefî: felsefî kuvvet, fel-
sefeyle ilgili deha.
ecnebi: yabanc›.
ehl-i medeniyet: flehirliler, uygar,
görgülü, kibar ve nazik insanlar.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: çok ac› verici, elemli.
emanet: geri al›nmak üzere b›ra-
k›lan fley.
emin: güvenilir.
esma: isimler.
fünun-i tabiiye: tabiat fenleri; ta-
biatç›l›k.
gaflet: gafillik, bofl bulunma, ihti-
yats›zl›k.
gaye: maksat, amaç.
hakikat: gerçek.
hakikat-i hâl: durumun gerçek
yönü, iflin iç yüzü.
hassasiyet-i ilmiye: ilme ait olan
dikkat ve ihtimam.
hayat: yaflama, canl›l›k, dirilik.
hidayet: do¤ru olan.
hüda-i Kur’ânî: Kur’ân’›n göster-
di¤i do¤ru yol.
ikazat: ikazlar, uyarmalar.
iptal-i his: hisleri, vazifelerini ya-
pamaz hâle koyma.
irade: dileme, isteme.
Malik: mülkü veren Allah.
mazhariyet: elde etme, nail ol-
ma, kavuflma.
mertebe: derece, basamak.
mevt: ölüm, vefat.

muhafaza: koruma.
muhtaç: ihtiyac› olan.
muhtelif: çeflitli.
musibet!: felâket, belâ.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu, âfl›k.
mütefavit: birbirinden farkl›.
nam: isim.
netice: sonuç.
numune: örnek.
raz›: hoflnut olma.
r›za: raz› olma, kabul etme.

r›z›k: yiyecek, içecek fley,
az›k.
sab›kan: evvelce, bundan ön-
ce.
safa: rahat ve huzurlu olma,
gönül flenli¤i.
suret: biçim, tarz.
fluunat: ifller.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl›
isyana sevk eden, her bat›l
ma’bud.

takat: bir fleyi yapabilme, ba-
flarabilme gücü.
tarz: biçim, suret.
tecrübe: deneyim.
tekâlif: teklifler.
terhis: izin verme, serbest b›-
rakma.
teslim: bir emaneti yerine
verme.
tezayüt: artma, ziyadeleflme.
vazifeperver: vazife sever.

1. Hiç flüphesiz biz Allah’›n kullar›y›z ve sonunda yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 156.)
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ve onlar› körü körüne taklit edip ittiba edenlere binler
nefrin ve teessüfler! 1

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çal›flmay›n›z.
Âyâ, Avrupa’n›n size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten
sonra, hangi ak›l ile onlar›n sefahat ve bat›l efkârlar›na
ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok! Sefihâne tak-
lit edenler, ittiba de¤il, belki fluursuz olarak onlar›n saf›-
na iltihak edip kendi kendinizi ve kardefllerinizi idam edi-
yorsunuz. Agâh olunuz ki, siz ahlâks›zcas›na ittiba ettik-
çe, hamiyet davas›nda yalanc›l›k ediyorsunuz. Çünkü flu
surette ittiba›n›z, milliyetinize karfl› bir istihfaft›r ve mille-
te bir istihzad›r.

2 ppº«/≤nàr°ùoŸrG p•Gnôu°üdG n‹pG rºocÉsjpGnh *G Énæj'óng
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hamiyet: gayret.
hayvanat: hayvanlar.
hayvaniyet: hayvanl›k.
idam: yok etme, öldürme.
ihtirasat-› hayvaniye: hayvanî
hislerin teminine; yeme, içme ve
nefsin di¤er arzular›n› yerine ge-
tirme gibi konularda gösterilen
afl›r› arzu ve istekler.
iltihak: kat›lma.
inkâr: kabul ve tasdik etmeme,
inanmama.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
istihfaf: küçümseme, hafife al-
ma.
istihza: alaya alma.
itibar›yla: ehemmiyetiyle, de¤e-
riyle.
itikat: bir inanca, ba¤lanma,
inanma.
ittiba: tâbi olma, uyma.
ittifak: fikir birli¤i etme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kemiyet: say› çoklu¤u.
k›ymet: de¤er.
körü körüne: sonucunu düflün-
meme.
mertebe: derece, basamak.
muz›r: zararl›.
nefrin: lânet, beddua.
nevi: çeflit, tür.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
nota: iflaret.
sefahat: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük, sefihlik.
sefih: zevk ve e¤lenceye afl›r›
düflkün olan, afla¤›l›k, baya¤›.
sefihâne: helâl olmayan zevk ve
e¤lencelere düflkün olarak.
sultan: padiflah, hükümdar.
suret: biçim, tarz.
fluur: idrak, bilinç.
taklit: baflkas›n›n fikir ve görüflle-
rine körü körüne uyma, onun gi-
bi hareket etme.
taklit: baflkas›n›n fikir ve görüflle-
rine körü körüne uyma.
teessüf: üzülme, eseflenme, ac›
duyma.
telâfl: endifle, kayg›.
terakki: yükselme, ilerleme.
umum: bütün.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adavet: düflmanl›k.
agâh: uyan›k.
âyâ: ‘acaba, nas›l oluyor’ gibi
flaflk›nl›k bildiren bir edat.
bat›l: bofl, beyhude, çürük,
hurafe.
bîçare: çaresiz.
Cenab-› Hak: Allah.
dava: takip edilen fikir, iddia.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-

rüfller.
ehemmiyet: önem.
emniyet: emin olma, güven-
me.
enva-› hayvanat: hayvanla-
r›n türleri, çeflitleri.
Frenk: Avrupal›.
Frenkmeflrep: Bat›l›lar› taklit
eden, onlar gibi yaflayan.
gayet: son derece.

habis: hilekâr, alçak, kötü,
pis, soysuz.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaik-i imaniye: iman haki-
katleri.
hâkim: her fleye hükmeden,
her fleyi hükmü alt›nda tutan.
halife: Allah ad›na ve Onun
izniyle hareket eden, yöne-
ten, idare eden.

1. Bkz. Âl-i ‹mran Suresi: 100.

2. Allah bizi ve sizi s›rat-› müstakimde eylesin.



Yirmi Dördüncü Lem’a
Tesettür Hakk›ndad›r

W

søp¡r«n∏nY nÚ/fróoj nÚ/æperDƒoŸrG pABÉ°nùpfnh n∂pJÉnænHnh n∂pLGnhrRn’p rπob t»pÑsædG Én¡t`jnG BÉ ǹj
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(ilâahir) ayeti, tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefihe

ise, Kur’ân’›n bu hükmüne karfl› muhalif gidiyor. Teset-

türü f›trî görmüyor, bir esarettir diyor. (HAfi‹YE)

HAfi‹YE: Mahkemeye karfl› ve mahkemeyi susturan Lâyiha-i Temyizin
müdafaat›ndan bir parça:

“Ben de Adliyenin mahkemesine derim ki: Bin üç yüz elli senede ve
her as›rda üç yüz elli milyon insanlar›n hayat-› içtimaiyesinde en kudsî ve
hakikî ve hakikatli bir düstur-i ‹lâhîyi, üç yüz elli bin tefsirin tasdiklerine ve
ittifaklar›na istinaden ve bin üç yüz elli sene zarf›nda geçmifl ecdad›m›z›n
itikatlar›na iktidaen tefsir eden bir adam› mahkûm eden haks›z bir karar›,
elbette rûy-i zeminde adalet varsa, o karar› red ve bu hükmü nakzede-
cektir.

adalet: do¤ruluk, eflitlik.
adliye: adalet yeri, mahkeme ye-
ri.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
binaen: dayanarak, -den dolay›.
düstur-i ‹lâhî: ‹lâhî prensip, Al-
lah’›n emri, kural›.
ecdat: cetler, atalar.
ehemmiyet: önem.
esaret: esirlik, tutsakl›k.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltan.
hakikatli: gerçekçi, as›l, esas
olan.
hafliye: dipnot.
hayat-i içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hüküm: emir, buyruk; karar.
iktidaen: uyarak, uyularak.
ilâ âhir: sonuna kadar.
istinaden: dayanarak.
itikat: iman, inanç.
ittifak: birlik hâlinde, beraberlik.
kudsî: kutsal, temiz, ar›nm›fl, yü-
ce.
Kur’ân’›n hükmü: Kur’ân’›n emri,
buyru¤u.
lâyiha-i temyiz: yerel mahkeme-
nin yarg›s›n› denetleyebilen yük-
sek mahkemeye gönderilen yaz›.
lem’a: par›lt›, Günefl gibi parla-
yan.
mahkûm etmek: ceza vermek,
kötü bir duruma sürüklemek.
medeniyet-i sefihe: zevk ve e¤-

lenceye sevk edici Bat› mede-
niyeti.
mesele: önemli konu.
muhalif: karfl›t, z›t.
müdafaat: savunmalar.
mü’min: Allah’a iman eden,
inanan.
nakzetmek: bozmak, yok
saymak.

nota: bildiri, özlü düflünce.
Peygamber: Allah’›n elçisi,
nebî, resul.
Rahîm: çok merhametli olan,
koruyan, ac›yan, flefkat eden
Allah.
Rahman: rahmeti herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›flla-
r›n r›z›klar›n› ve geçim flekille-

rini içine alan rahmetin sahibi
Allah.
red: geri çevirme.
rûy-i zemin: yeryüzü.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, onaylama.
tefsir: yorum, aç›klama.
tesettür: örtünme.
zarf›nda: içinde.

1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.

Ey Peygamber! Han›mlar›na, k›zlar›na ve mü’minlerin han›mlar›na söyle, evlerinden ç›kt›k-
lar›nda d›fl örtülerini üzerlerine als›nlar. (Ahzab Suresi: 59.)
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çe olarak telif edilmifltir.



Elcevap: Kur’ân-› Hakîm’in bu hükmü tam f›trî oldu-
¤una ve muhalifi gayr-i f›trî oldu¤una delâlet eden çok
hikmetlerinden yaln›z dört hikmetini beyan ederiz.

B‹R‹NC‹ H‹KMET

Tesettür, kad›nlar için f›trîdir ve f›tratlar› iktiza ediyor.
Çünkü kad›nlar hilkaten zaife ve nazik olduklar›ndan,
kendilerini ve hayat›ndan ziyade sevdi¤i yavrular›n› hi-
maye edecek bir erke¤in himaye ve yard›m›na muhtaç
bulundu¤undan, kendini sevdirmek ve nefret ettirme-
mek ve istiskale maruz kalmamak için f›trî bir meyli var.

Hem kad›nlar›n on adetten alt› yedisi, yâ ihtiyard›r, yâ
çirkindir ki, ihtiyarl›¤›n› ve çirkinli¤ini herkese göstermek
istemezler. Yâ k›skançt›r, kendinden daha güzellere nis-
peten çirkin düflmemek veya tecavüzden ve ittihamdan
korkar; taarruza maruz kalmamak ve kocas› nazar›nda
h›yanetle müttehem olmamak için, f›traten tesettür ister-
ler. Hatta dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan, ihti-
yarlard›r. Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki,
hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göster-
mekten s›k›lmas›n.

Malûmdur ki, insan sevmedi¤i ve istiskal etti¤i adam-
lar›n nazar›ndan s›k›l›r, müteessir olur. Elbette aç›k sa-
ç›kl›k k›yafetine giren güzel bir kad›n, bakmas›na hofllan-
d›¤› namahrem erkeklerden onda iki üçü varsa, yedi
sekizinden istiskal eder. Hem tefahhufl ve tefessüh etme-
yen bir güzel kad›n, nazik ve seriütteessür oldu¤undan,
maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis 
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ram olmayan, nikâh düflen kifli,
yabanc›.
nazar: bak›fl.
nazik: narin, ince.
nefret: bir fleyden veya kimse-
den i¤renme, tiksinme.
nispeten: nispetle, oranla, k›yas-
layarak.
semlendirmek: zehirletmek, kir-
letmek.
seriütteessür: çabuk tesir gören,
çabuk üzülen.
taarruz: fliddetli sald›r›, sataflma.
tecavüz: sald›r›, sataflma.
tecrübe etmek: denemek, s›na-
mak.
tefahhufl: fuhfla girme, ahlâks›z-
l›k.
tefessüh etmek: bozulmak, çü-
rümek.
tesettür: örtünme.
tesir: etki; iz b›rakma.
zaife: güçsüz, kuvvetsiz han›m.
ziyade: fazlas›yla.

adet: say›.
beyan etme: aç›klama, anlat-
ma, izah.
delâlet: delil olma, gösterme.
elcevap: cevap.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç, huy.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl
aç›s›ndan.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltan.
gayr-i f›trî: f›trata, yarat›l›fl
gayesine ayk›r›.
hikmet: ‹lâhî gaye, fayda,
yüksek bilgi.
hilkaten: yarat›l›fltan, f›tra-

ten.
himaye etme: koruma, esir-
geme, muhafaza etme.
h›yanet: ihanet, hainlik, vefa-
s›zl›k, kendine olan güveni
kötüye kullanma.
hüküm: emir, buyruk.
iktiza etme: gerektirme.
istiskal: hofllanmama, yüz
vermeme, küçümseme.
ittihamdan korkmak: suç al-
t›nda olma bulunmaktan
korkmak.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve

suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
maddeten: maddî olarak.
malûm: bilinen.
maruz: bir kifli ya da olayla
karfl› karfl›ya kalan, etkilenen.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilim,
istek.
muhalif: karfl›t, z›t.
müteessir olmak: duygula-
n›p üzülmek, etkilenmek.
müttehem: suçlanma, zan al-
t›nda kalma.
namahrem: evlenmeleri ha-



nazarlardan elbette s›k›l›r. Hatta iflitiyoruz, aç›k saç›kl›k
yeri olan Avrupa’da çok kad›nlar, bu dikkat-i nazardan
s›k›larak, “Bu alçaklar bizi göz hapsine al›p s›k›yorlar” di-
ye polislere flekva ediyorlar. Demek, medeniyetin ref-i
tesettürü hilâf-› f›tratt›r. Kur’ân’›n tesettür emri f›trî ol-
makla beraber, o maden-i flefkat ve k›ymettar birer refi-
ka-i ebediye olabilen kad›nlar›, tesettür ile sukuttan, zil-
letten ve manevî esaretten ve sefaletten kurtar›yor.

Hem kad›nlarda ecnebi erkeklere karfl›, f›traten kor-
kakl›k, tahavvüf var. Tahavvüf ise, f›traten, tesettürü ikti-
za ediyor. Çünkü, sekiz dokuz dakika bir zevki cidden
ac›laflt›racak sekiz dokuz ay a¤›r bir velet yükünü zah-
metle çekmekle beraber, hamîsiz bir veledin terbiyesiyle,
sekiz dokuz sene, o sekiz dokuz dakika gayrimeflru zev-
kin belâs›n› çekmek ihtimali var. Ve kesretle vaki oldu-
¤undan, cidden fliddetle namahremlerden f›trat› korkar
ve cibilliyeti sak›nmak ister. Ve tesettür ile, namahremin
ifltihas›n› açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek,
zay›f hilkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi
ve kalesi, çarflaf› oldu¤unu gösteriyor.

Mesmuat›ma göre, merkez ve payitaht-› hükûmette,
çarfl› içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde, gayet
adî bir kundura boyac›s›, dünyaca rütbeten büyük bir
adam›n aç›k bacakl› kar›s›na bilfiil sark›nt›l›k etmesi, te-
settür aleyhinde olanlar›n hayâs›z yüzlerine bir flamar vu-
ruyor!

âdi: s›radan.
ahali: halk.
aleyhinde: karfl›s›nda.
belâ: s›k›nt›, zorluk.
bilfiil: fiilen çal›flarak, uygulaya-
rak.
cibilliyet: yarat›l›fltan olan, huy,
tabiat, karakter.
dikkat-i nazar: dikkatli bakmak,
bak›fl.
ecnebi: yabanc›.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç, huy.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl aç›-
s›ndan.
f›trî: do¤al, yarat›l›fltan gelen, mi-
zaca uygun.
gayet: son derece, çok.
gayrimeflru: helâl olmayan, dine
ayk›r›.
hamîsiz: koruyucusuz, himaye
edeni olmayan.
hayâs›z: utanmaz, s›k›lmaz.
hilâf-› f›trat: yarat›l›fl maksad›na
z›t.
hilkat: yarat›l›fl.
ihtar: hat›rlatma, uyarma.
ihtimal: mümkün, olabilirlik.
iktiza etme: gerektirme.
ifltiha: istek, ifltah, ilgi, meyil.
kesret: çokluk.
k›ymettar: de¤erli, k›ymetli.
kundura: ayakkab›.
maden-i flefkat: flefkat kayna¤›.
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manevî esaret: manevî esir-
lik, psikolojik bask› ve tutsak-
l›k.
medeniyet: Avrupa medeni-
yeti, kültürü.
mesmuat: iflitilenler.
namahrem: evlenmeleri ha-
ram olmayan, nikâh düflen
kifli, yabanc›.
nazar: bak›fl.
payitaht-› hükûmet: hükû-
metin merkezi, baflkent.
ref-i tesettür: örtünmeyi or-
tadan kald›rma, han›mlar›n

örtüsünü yok etme.
refika-i ebediye: sonsuz ha-
yatta da efl, hayat arkadafl›
olan kad›n.
rütbeten: rütbece, makam
mevki bak›m›ndan.
sefalet: sefillik, hakirlik, afla-
¤›l›k, düflkünlük.
siper: arkas›na saklan›lacak
s›¤›nak, koruyucu. mesmuat:
iflitilen, duyulan, haber al›nan
fleyler.
sukut: de¤erden düflme, de-
¤erini yitirme.

flamar: tokat.
flekva: flikâyet, yak›nma.
tahavvüf: korkuya düflme,
korkma, çekinme.
tecavüz: sald›r›, sataflma.
terbiye: besleme, yetifltirme,
iyi ahlâkl› e¤itme.
tesettür: örtünme.
vaki: vuku bulma, olma,
meydana gelme.
velet: çocuk, evlât.
zahmet: s›k›nt›, eziyet.
zillet: hor ve küçük görülme,
afla¤›lanma.



‹K‹NC‹ H‹KMET

Kad›n ve erkek ortas›nda gayet esasl› ve fliddetli mü-
nasebet, muhabbet ve alâka, yaln›z dünyevî hayat›n ihti-
yac›ndan ileri gelmiyor. Evet, bir kad›n, kocas›na yaln›z
hayat-› dünyeviyeye mahsus bir refika-i hayat de¤ildir.
Belki hayat-› ebediyede dahi bir refika-i hayatt›r.

Madem hayat-› ebediyede dahi kocas›na refika-i ha-
yatt›r; elbette, ebedî arkadafl› ve dostu olan kocas›n›n na-
zar›ndan gayri, baflkas›n›n nazar›n› kendi mehasinine
celp etmemek ve onu dar›ltmamak ve k›skand›rmamak
lâz›m gelir. Madem mü’min olan kocas›, s›rr-› imana bi-
naen, onunla alâkas› hayat-› dünyeviyeye münhas›r ve
yaln›z hayvanî ve güzellik vaktine mahsus, muvakkat bir
muhabbet de¤il, belki hayat-› ebediyede dahi bir refika-i
hayat noktas›nda esasl› ve ciddî bir muhabbetle, bir hür-
metle alâkadard›r. Hem yaln›z gençli¤inde ve güzellik za-
man›nda de¤il, belki ihtiyarl›k ve çirkinlik vaktinde dahi
o ciddî hürmet ve muhabbeti tafl›yor. Elbette ona muka-
bil, o da kendi mehasinini onun nazar›na tahsis ve mu-
habbetini ona hasretmesi, mukteza-i insaniyettir. Yoksa
pek az kazan›r, fakat pek çok kaybeder.

fier’an koca, kar›ya küfüv olmal›, yani, birbirine mü-
nasip olmal›. Bu küfüv ve denk olmak, en mühimi, diya-
net noktas›ndad›r.

Ne mutlu o kocaya ki, kad›n›n›n diyanetine bak›p tak-
lit eder; refikas›n› hayat-› ebediyede kaybetmemek için
mütedeyyin olur.
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seye, ait, s›n›rl›.
mütedeyyin: dinin emirlerini ek-
siksiz yerine getiren, dindar.
nazar: bak›fl, dikkat.
refika: kad›n efl, zevce.
refika-i hayat: hayat arkadafl›,
efl.
s›rr-› iman: iman s›rr›, iman haki-
kati, gerçe¤i.
fler’an: fleriat bak›m›ndan, dini
hükümlere göre.
tahsis: has k›lma, özel tutma.

alâka: ilgi, ba¤l›l›k.
alâkadar: ilgili, ba¤l›l›k göste-
ren.
binaen: dayanarak, -den do-
lay›.
celp etmek: çekmek, getir-
mek.
ciddî: gerçek, içten, samimî.
diyanet: dini emirlere ba¤l›-
l›k, dindarl›k.
dünyevî: dünya hayat› ile il-
gili.
ebedî: sonsuz, sürekli, daimî.
esas: as›l, temel.

gayet: son derece, çok.
gayr: baflka.
hasretme: yaln›z bir fleye
özel tutma, bir fleyin bütünü-
nü birine ay›rmak, vermek.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hayat-› ebediye: sonsuz ha-
yat, ahiret hayat›.
hayvanî: hayvanca.
hikmet: ‹lâhî gaye, fayda,
ilim.
hürmet: riayet, sayg›.
küfüv: denk, uygun.

lâz›m: gerekli, lüzumlu.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan, özel.
mehasin: güzellik.
mukabil: karfl›l›k.
mukteza-i insaniyet: insanl›-
¤›n gere¤i.
muvakkat: geçici.
mühim: önemli.
mü’min: iman eden, inanan.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
münasip: uygun.
münhas›r: bir fleye veya kim-



Bahtiyard›r o kad›n ki, kocas›n›n diyanetine bak›p
“Ebedî arkadafl›m› kaybetmeyeyim” diye takvaya girer.

Veyl o erke¤e ki, saliha kad›n›n› ebedî kaybettirecek
olan sefahate girer.

Ne bedbahtt›r o kad›n ki, müttakî kocas›n› taklit et-
mez, o mübarek ebedî arkadafl›n› kaybeder.

Binler veyl o iki bedbaht zevç ve zevceye ki, birbirinin
f›sk›n› ve sefahatini taklit ediyorlar, birbirine atefle at›l-
mas›nda yard›m ediyorlar.

ÜÇÜNCÜ H‹KMET

Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve kar› mabeynin-
de bir emniyet-i mütekabile ve samimî bir hürmet ve mu-
habbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve aç›k saç›kl›k, o
emniyeti bozar, o mütekabil hürmet ve muhabbeti de k›-
rar. Çünkü, aç›k saç›kl›k k›l›¤›na giren on kad›ndan an-
cak bir tanesi bulunur ki, kocas›ndan daha güzeli görme-
di¤inden, kendini ecnebiye sevdirmeye çal›flmaz. Doku-
zu, kocas›ndan daha iyisini görür. Ve yirmi adamdan an-
cak bir tanesi, kar›s›ndan daha güzelini görmüyor. O va-
kit o samimî muhabbet ve hürmet-i mütekabile gitmekle
beraber, gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyand›rma-
ya sebebiyet verebilir. fiöyle ki:

‹nsan, hemflire misillü mahremlerine karfl› f›traten fle-
hevanî his tafl›yam›yor. Çünkü mahremlerin simalar›, ka-
rabet ve mahremiyet cihetindeki flefkat ve muhabbet-i
meflruay› ihsas etti¤i cihetle, nefsî, flehevanî temayülât› 

bahtiyar: bahtl›, tâli’li, mutlu.
bedbaht: baht› kara, kötü tâli’li,
zavall›.
cihet: yön.
diyanet: dini emirlere ba¤l›l›k,
dindarl›k.
ebedî: sonsuz, sürekli, daimî.
ecnebi: yabanc›.
emniyet: eminlik, güvenlik.
emniyet-i mütekabile: karfl›l›kl›
güven, emniyet.
f›sk: hak yolundan ç›kma, güna-
ha dalma.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan.
gayet: son derece, çok.
hürmet: riayet, sayg›.
hürmet-i mütekabile: karfl›l›kl›
sayg›, hürmet.
ihsas: hissettirme.
karabet: yak›nl›k, h›s›ml›k, akra-
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bal›k.
mabeyn: ara.
mahrem: nikâh düflmeyen,
evlenilmesi haram ve yasak
edilen.
mahremiyet: mahremlik.
misillü: gibi, benzeri.
muhabbet-i meflrua: helâl
muhabbet, dine uygun sevgi.
mübarek: hay›rl›, mutlu.
mütekabil: karfl›l›kl›.
müttakî: günah ve haramdan
uzak duran, takva sahibi.
nefsî: kulun kötü ve günah

olan hâl ve huylar›.
saadet-i hayatiye: hayat›n
saadeti, mutlulu¤u.
saliha: iyi amel iflleyen, takva
sahibi dindar kad›n.
sebebiyet: sebep olma, ge-
rektirme.
sefahat: zevk, e¤lence ve ya-
sak fleylere düflkünlük, sefih-
lik.
sima: yüz, çehre.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.

flehevanî: flehvetle ilgili, nef-
sanî arzularla ilgili.
taklit etmek: bir kimseye
benzemeye çal›flmak.
takva: Allah korkusuyla dinin
yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma.
temayülât: temayüller, me-
yiller, e¤ilimler.
tesettür: örtünme.
veyl: yaz›klar olsun!.
zevce: nikâhl› kad›n, han›m,
efl.
zevç: koca, efl.



k›rar. Fakat bacaklar gibi fler’an mahremlere de göster-
mesi caiz olmayan yerlerini aç›k saç›k b›rakmak, süflî ne-
fislere göre, gayet çirkin bir hissin uyanmas›na sebebiyet
verebilir. Çünkü mahremin simas› mahremiyetten haber
verir ve namahreme benzemez. Fakat meselâ aç›k ba-
cak, mahremin gayri ile müsavidir. Mahremiyeti haber
verecek bir alâmet-i farikas› olmad›¤›ndan, hayvanî bir
nazar-› hevesi, bir k›s›m süflî mahremlerde uyand›rmak
mümkündür. Böyle nazar ise, tüyleri ürpertecek bir su-
kut-› insaniyettir!

DÖRDÜNCÜ H‹KMET

Malûmdur ki, kesret-i nesil, herkesçe matlûptur. Hiç-
bir millet ve hükümet yoktur ki, kesret-i tenasüle taraftar
olmas›n. Hatta Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm

ferman etmifl:
1 nºneo’rG oºoµpH »/gÉnHoG uÊpÉna GhoônKÉnµnJ GƒoëncÉnænJ (ev

kemâ kàl). Yani, “‹zdivaç ediniz, ço¤al›n›z. Ben k›yamet-
te sizin kesretinizle iftihar edece¤im.”

Hâlbuki tesettürün ref’i, izdivac› teksir etmeyip çok
azalt›yor. Çünkü, en serseri ve asrî bir genç dahi refika-i
hayat›n› namuslu ister. Kendi gibi asrî, yani aç›k saç›k ol-
mas›n› istemedi¤inden bekâr kal›r, belki de fuhfla sülûk
eder.

Kad›n öyle de¤il; o derece kocas›n› inhisar alt›na ala-
maz. Çünkü kad›n›n —aile hayat›nda müdîr-i dahilî ol-
mak haysiyetiyle kocas›n›n bütün mal›na, evlâd›na ve
her fleyine muhafaza memuru oldu¤undan— en esasl› 
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kesret: çokluk.
kesret-i nesil: neslin çoklu¤u,
neslin ço¤almas›.
kesret-i tenasül: neslin ço¤alma-
s›.
k›yamet: kâinat›n y›k›l›p son bul-
mas›, bütün canl›lar›n ölmesi ve
sonra
mahrem: nikâh düflmeyen, evle-
nilmesi yasak olan.
mahremiyet: mahremlik, nikâh
düflmeme özelli¤i, yasak olan.
malûm: bilinen.
matlûp: talep edilen, istenilen.
meselâ: örne¤in.
muhafaza: koruma.
müdîr-i dahilî: iç iflleri idare
eden, dahilî müdür.
müsavi: eflit, denk.
namahrem: mahrem, yasak ol-
mayan, nikâh düflen, evlenmeleri
fler’an mümkün olan.
namuslu: ahlâk kurallar›na uy-
gun olarak davranan, de¤er tafl›-
yan özelliklere gere¤i gibi uyan.
nazar: bak›fl.
nazar-› heves: his ve hevesle
bakmak.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
refika-i hayat: hayat arkadafl›,
efl.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
sebebiyet: sebep olma, gerektir-
me.
sima: yüz, çehre.
sukut-› insaniyet: insanl›¤›n yok
olmas›, alçalmas›.
süflî: afla¤›l›k, alçak.
fler’an: dine göre, fleriat bak›m›n-
dan.
teksir etme: ço¤altma, artt›rma.
tesettürün ref’i: örtünmenin or-
tadan kald›r›lmas›.

1. Aclûni, Keflfü’l-Hafa, 1:318; Münavi, Feyzü’l-Kadîr, 3:269, hadis no: 3366.

alâmet-i farika: farkl›l›k belir-
tisi.
aleyhissalâtü vesselâm: “Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun,” anlam›nda Peygamberi-
mize dua. ferman: emir, buy-
ruk.
asrî: modern, son ça¤da ya-
flayan.
caiz olmayan: dince izin ve-
rilmeyen, yap›lmas› sak›nca

olan.
esas: as›l, temel.
ev kemâ kàl: veya söyledi¤i
gibi.
evlât: veletler, çocuklar.
fuhfla sülûk etme: helâl da-
iresini terk edip haram yola
girme.
gayet: son derece, çok.
gayri: baflkas›, di¤eri, yaban-
c›.

haysiyetiyle: “bak›m›ndan,
dolay›, say›lmak üzere” anla-
m›nda bir söz.
hayvanî: hayvanca.
hikmet: ‹lâhî gaye, fayda,
yüksek bilgi, ince s›r.
hükûmet: devlet, yönetim.
iftihar etme: övünme.
inhisar: hasredilme, tahsis
olunma.
izdivaç: evlilik, nikâh.



hasleti sadâkattir, emniyettir. Aç›k saç›kl›k ise, bu sadâ-
kati k›rar, kocas› nazar›nda emniyeti kaybeder, ona vic-
dan azab› çektirir. Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan
cesaret ve sahavet kad›nlarda bulunsa, bu emniyete ve
sadâkate zarar oldu¤u için, ahlâk-› seyyiedendir, kötü
haslet say›l›rlar. Fakat kocas›n›n vazifesi, ona hazinedar-
l›k ve sadâkat de¤il, belki himayet ve merhamet ve hür-
mettir. Onun için, o erkek inhisar alt›na al›nmaz, baflka
kad›nlar› da nikâh edebilir.

Memleketimiz Avrupa’ya k›yas edilmez. Çünkü orada,
düello gibi çok fliddetli vas›talarla, aç›k saç›kl›k içinde na-
mus bir derece muhafaza edilir. ‹zzet-i nefis sahibi birisi-
nin kar›s›na pis nazarla bakan, boynuna kefenini takar,
sonra bakar. Hem memalik-i bâride olan Avrupa’daki ta-
biatlar, o memleket gibi bârid ve camittirler. Bu Asya, ya-
ni âlem-i ‹slâm k›t’as›, ona nispeten memalik-i harredir.
Malûmdur ki, muhitin, insan›n ahlâk› üzerinde tesiri var-
d›r. O bârid memlekette, so¤uk insanlarda hevesat-› hay-
vaniyeyi tahrik etmek ve ifltihay› açmak için aç›k saç›kl›k
belki çok sû-i istimalâta ve israfata medar olmaz. Fakat
seriütteessür ve hassas olan memalik-i harredeki insan-
lar›n hevesat-› nefsaniyesini mütemadiyen tehyiç edecek
aç›k saç›kl›k, elbette çok sû-i istimalâta ve israfata ve
neslin zaafiyetine ve sukut-› kuvvete sebeptir. Bir ayda
veya yirmi günde ihtiyac-› f›trîye mukabil, her birkaç
günde kendini bir israfa mecbur zanneder. O vakit, her
ayda on befl gün kadar hay›z gibi ar›zalar münasebetiyle 

ahlâk: huylar, tabiatlar.
ahlâk-› seyyie: çirkin ahlâk, kötü
huylar.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
ar›za: aksama, aksakl›k.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
bârid: so¤uk.
camit: ruhsuz, sert, kat›.
düello: iki kifli aras›nda flahitler
yan›nda olan çarp›flma, kavga.
emniyet: eminlik, inanma, gü-
venme.
haslet: insan›n yarat›l›fl›ndan ge-
len huy ve karakter, do¤ufltan
gelen özellik, mizaç.
hassas: duyarl›, içli.
hay›z: kad›nlara ait özel ay hâli,
âdet.
hazinedar: mal› muhafazaya me-
mur olan.
hevesat-› hayvaniye: hayvanca
arzular, hayvanî his ve arzular.
hevesat-› nefsaniye: nefse ait is-
tekler, nefsin gelip geçici olan çir-
kin arzu ve istekleri.
himayet: koruma.
hürmet: riayet, ihtiram.
ihtiyac-› f›trîye: do¤ufltan gelen
bir duygu ve ihtiyaç.
inhisar alt›na almak: tekeline al-
mak, özel olarak s›n›rland›rmak.
israf: ihtiyaçtan fazlas›n› harca-
ma.
israfat: israflar, lüzumsuz yere
harcamalar.
ifltiha: fazla istek, arzu.
izzet-i nefis: flahsiyet, flerefli, na-
muslu, ahlâkl› kimselerin karak-
terinde bulunan tavizsiz duygu.
k›t’a: arazî, memleket, ülke.
k›yas etme: karfl›laflt›rma.
malûm: bilinen.
mecbur: zorunluluk.
medar: sebep, vesile.
memalik-i bâride: so¤uk iklimli
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memleketler.
memalik-i harre: s›cak mem-
leketler.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak.
muhafaza: koruma.
muhit: çevre.
mukabil: karfl›l›k.
münasebet: vesile.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
namus: edep, hayâ, ahlâk,
do¤ruluk gibi faziletlerin so-
nucu olan ve yüksek de¤er

tafl›yan özellik.
nazar: bak›fl, niyet.
nesil: soy-sop, zürriyet.
nikâh etme: evlenme.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
sadakat: ba¤l›l›k.
sahavet: el aç›kl›¤›, cömertlik.
seriütteessür: çabuk tesir
gören, çabuk üzülen.
sû-i istimalât: kötüye kullan-
malar.
sukut-› kuvvet: kuvvetten
düflme.

tabiat: huy, karakter, mizaç.
tahrik etmek: hareketlendir-
me, duygular›, uyand›rma,
k›flk›rtma.
tehyiç etme: heyecana getir-
me.
tesir: etki; iz b›rakma.
vas›ta: arac›l›k.
vazife: görev.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük.
zan: sanma.



kad›ndan tecennüp etmeye mecbur oldu¤undan, nefsine
ma¤lûp ise fuhfliyata da meyleder.

fiehirliler, köylülere, bedevîlere bak›p tesettürü kald›-
ramaz. Çünkü köylerde, bedevîlerde, derd-i maiflet mefl-
galesiyle ve bedenen çal›flmak ve yorulmak münasebe-
tiyle, hem flehirlilere nispeten nazar-› dikkati az celp
eden, masume iflçi ve bir derece kaba kad›nlar›n k›smen
aç›k olmalar›, hevesat-› nefsaniyeyi tehyice medar olma-
d›¤› gibi, serseri ve iflsiz adamlar az bulundu¤undan, fle-
hirdeki mefasidin onda biri onlarda bulunmaz Öyle ise
onlara k›yas edilmez.

®
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meyletmek: bir tarafa do¤ru e¤il-
me, yönelme.
muhavere: konuflma.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu.
münasebetiyle: dolay›s›yla, se-
bebiyle.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
suret: biçim, tarz.
taife: tak›m.
taife-i nisâ: kad›nlar toplulu¤u.
tecennüp etme: çekinme, sak›n-
ma.
tehyiç: heyecana getirme.
tenzih etmek: Allah’›n bütün ku-
surlardan uzak oldu¤una inan-
mak.
tesettür: örtünme.
vaaz: dini meseleleri konuflup hi-
tap etme.
vecih: yön, cihet.
vilâyet: il.
ziyade: çok, fazla.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâka: ilgi, ba¤.
bedevî: göçebe, çölde yafla-
yan.
celp etmek: çekmek, kendi
taraf›na çekmek.
derd-i maiflet: geçim s›k›nt›s›.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
fuhfliyat: fuhufllar, çok çirkin,
helâl olmayan ifller.
güya: sanki.

hâlbuki: oysa ki.
hararet: coflkunluk, heyecan-
l›l›k.
hevesat-› nefsaniye: nefse
ait istekler, nefsin gelip geçici
olan çirkin arzu ve istekleri.
itimat: güvenme.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
k›yas: karfl›laflt›rma.
ma¤lûp: yenilmifl, yenilen
kimse.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.

masume: masum, suçsuz ve
günahs›z olan.
medar olmak: dayanak ol-
mak, sebep, vesile olmak.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n Do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
mefasit: fesatl›klar, bozgun-
culuklar.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflguli-
yet.



Birinci Mektubun 
Dördüncü Suali

Mahbuplara olan aflk-› mecazî aflk-› hakikîye ink›lâp
etti¤i gibi, acaba ekser nâsta bulunan dünyaya karfl› olan
aflk-› mecazî dahi bir aflk-› hakikîye ink›lâp edebilir mi?

Elcevap: Evet. Dünyan›n fânî yüzüne karfl› olan aflk-›
mecazî, e¤er o âfl›k, o yüzün üstündeki zeval ve fenâ çir-
kinli¤ini görüp ondan yüzünü çevirse, bâkî bir mahbup
arasa, dünyan›n pek güzel ve âyine-i esma-i ‹lâhiye ve
mezraa-i ahiret olan iki di¤er yüzüne bakmaya muvaffak
olursa, o gayrimeflru mecazî aflk, o vakit aflk-› hakikîye
ink›lâba yüz tutar. Fakat bir flart ile ki, kendinin zail ve
hayat›yla ba¤l› karars›z dünyas›n›, haricî dünyaya iltibas
etmemektir. E¤er ehl-i dalâlet ve gaflet gibi kendini unu-
tup, afaka dal›p, umumî dünyay› hususî dünyas› zanne-
dip ona âfl›k olsa, tabiat batakl›¤›na düfler, bo¤ulur. Me-
¤er ki, harika olarak bir dest-i inayet onu kurtars›n. fiu
hakikati tenvir için flu temsile bak:

Meselâ, flu güzel, ziynetli odan›n dört duvar›nda,
dördümüze ait dört endam âyinesi bulunsa, o vakit befl
oda olur: biri hakikî ve umumî, dördü misalî ve hususî. 

afak: dünya, gözle görülen âlem.
âfl›k: birine, bir fleye tutkun, çok
afl›r› seven.
aflk-› hakikî: gerçek aflk; ‹lâhî
aflk; Allah aflk›.
aflk-› mecazî: mecazî, dünyevî
aflk; dünyaya karfl› gösterilen afl›-
r› arzu, istek.
âyine-i esma-i ‹lâhiye: Cenab-›
Allah’›n isimlerinin aynas›.
bâkî: ebedî, sonsuz; yok olma-
yan, sürekli ve kal›c›.
dest-i inayet: yard›m eli.
ehl-i dalâlet ve gaflet: azg›n,
sapk›n ve nefsinin arzular›na
uyan kimseler.
ekser: pek çok.
endam âyinesi: boy aynas›.
fânî: ölümlü, geçici.
fenâ: yok olma, ölümlülük.
gayet: son derece, çok.
gayrimeflru: helâl olmayan, dine
ayk›r› olan.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
haricî: d›flar›daki.
havz: havuz.
hususî: özel.
iltibas etmek: kar›flt›rmak.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hale geç-
me de¤iflim, dönüflme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
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kah›r: üstün gelerek mahvet-
me; Allah’›n fliddetli ve azap
verici vas›flar›n›n tecellisi.
kat’î: kesin.
mahbup: sevgili.
mahsulât: elde edilen ürün.
mahzen: içinde eflya saklana-
cak yer, yer alt›, bodrum, de-
po.
mecazî aflk: geçici ve kay-
bolup giden fleylere duyulan
aflk; nefis ve flehvet arzusuna
dayal› aflk.
me¤er: ancak, yaln›z.

meselâ: örnek olarak.
mezraa-i ahiret: ahiretin tar-
las›.
misal: benzer, örnek.
muvaffak: baflar›l›.
nâs: insanlar.
netice: sonuç.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, flefkat gösterme.
silsile: zincir, birbirini takip
eden fleylerin meydana getir-
di¤i s›ra.
sual: soru.
suret: flekil, tarz, biçim.

tabiat: maddî âlem; kâinat,
âlem ve içindekiler.
tecelligâh: ‹lâhî kudret ve
azametin göründü¤ü yer.
temsil: örnek, benzetme.
tenvir: ayd›nlatma.
umumî: herkese ait, genel.
vücut: var olma, varl›k.
yakîn: kesin flüpheden s›yr›-
larak bilme; kesin ve sa¤lam
bilgi.
zail: sona eren, yok olan.
zeval: sona erme, yok olma.
ziynet: süs.

* Birinci Mektup, Barla’da
1929’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.



Her birimiz kendi âyinemiz vas›tas›yla, hususî odam›z›n
fleklini, hey’etini, rengini de¤ifltirebiliriz. K›rm›z› boya
vursak, k›rm›z›; yeflil boyasak, yeflil gösterir. Ve hakeza,
âyinede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz. Çirkinlefltirir,
güzellefltirir, çok flekillere koyabiliriz. Fakat haricî ve
umumî oday› ise kolayl›kla tasarruf ve ta¤yir edemeyiz.
Hususî oda ile umumî oda hakikatte birbirinin ayn› iken,
ahkâmda ayr›d›rlar. Sen bir parmakla odan› harap ede-
bilirsin; ötekinin bir tafl›n› bile k›m›ldatamazs›n.

‹flte, dünya süslü bir menzildir. Her birimizin hayat› bir
endam âyinesidir. fiu dünyadan her birimize birer dünya
var, birer âlemimiz var. Fakat dire¤i, merkezi, kap›s› ha-
yat›m›zd›r. Belki o hususî dünyam›z ve âlemimiz, bir sa-
hifedir, hayat›m›z bir kalem—onunla sahife-i a’malimize
geçecek çok fleyler yaz›l›yor.

E¤er dünyam›z› sevdikse, sonra gördük ki, dünyam›z,
hayat›m›z üstünde bina edildi¤i için, hayat›m›z gibi zail,
fânî, karars›zd›r, hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz,
o hususî dünyam›z âyine oldu¤u ve temsil etti¤i güzel nu-
kufl-i esma-i ‹lâhiyeye döner, ondan cilve-i esmaya intikal
eder.

Hem o hususî dünyam›z, ahiret ve Cennetin muvak-
kat bir fidanl›¤› oldu¤unu derk edip, ona karfl› fledit h›rs
ve talep ve muhabbet gibi hissiyat›m›z› onun neticesi ve
semeresi ve sümbülü olan uhrevî fevaidine çevirsek, o
vakit o mecazî aflk hakikî aflka ink›lâp eder.
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yapt›¤›m›z iyi veya kötü ifllerin
yaz›ld›¤› sayfa.
semere: meyve.
sümbül: salk›m çiçekli bir bitki.
fledit: fliddetli.
ta¤yir etmek: bozmak, baflkalafl-
t›rmak.
talep: istek.
tasarruf: kullanma; de¤ifliklikler
yapma.
temsil etmek: bir fleyin sembolü
olmak.
uhrevî: ahirete ait.
umumî: genele ait.
vas›ta: arac›.
vaziyet: flekil.
zail: yok olan, sona eren.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
ahkâm: hükümler, kararlar;
yönetmeler.
âlem: dünya.
âyine: ayna.
bina etmek: yapmak, kur-
mak.
cilve-i esma: Allah’›n isimleri-
nin tecellisi, cilvesinin görün-
mesi.
derk etmek: anlamak.
endam âyinesi: boy aynas›.
fânî: ölümlü, geçici.

fevaid: menfaatler, faydalar.
hakeza: bunun gibi, benzeri.
hakikatte: gerçekte.
hakikî aflk: gerçek aflk, ‹lâhî
aflk, Allah aflk›.
harap etmek: alt üst etmek,
bozmak, y›kmak.
haricî: d›flar›ya ait.
hey’et: görünüfl.
hissiyat: hisler, duygular.
hususî: özel.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hale
geçme, de¤iflim, dönüflüm.
intikal etmek: geçmek, bir

meseleden di¤er bir hususu
veya neticeyi anlamak.
mecazî aflk: mecazî, dünyevî
aflk; dünyaya karfl› gösterilen
afl›r› arzu, istek.
menzil: yer.
muhabbet: sevgi.
muvakkat: geçici.
netice: sonuç.
nukufl-i esma-i ‹lâhiye: Ce-
nab-› Allah’›n isimlerinin na-
k›fllar›.
sahife: sayfa.
sahife-i a’mal: amellerin,



Yoksa, 
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s›rr›na mazhar olup, nefsini unutup, hayat›n zevalini dü-
flünmeyerek hususî, karars›z dünyas›n› ayn› umumî dün-
ya gibi sabit bilip kendini lâyemut farz ederek dünyaya
saplansa, fledit hissiyat ile ona sar›lsa, onda bo¤ulur gi-
der. O muhabbet onun için hadsiz belâ ve azapt›r. Çün-
kü, o muhabbetten yetimâne bir flefkat, me’yusâne bir
rikkat tevellüt eder. Bütün zîhayatlara ac›r, hatta güzel ve
zevale maruz bütün mahlûkata bir rikkat ve bir firkat his-
seder; elinden bir fley gelmez, ye’s-i mutlak içinde elem
çeker.

Fakat gafletten kurtulan evvelki adam, o fledit flefkatin
elemine karfl› ulvî bir tiryak bulur ki, ac›d›¤› bütün zîha-
yatlar›n mevt ve zevalinde bir Zat-› Bâkî’nin bâkî esma-
s›n›n daimî cilvelerini temsil eden âyine-i ervahlar› bâkî
görür; flefkati bir sürura ink›lâp eder. Hem zeval ve fenâ-
ya maruz bütün güzel mahlûkat›n arkas›nda bir cemal-i
münezzeh ve hüsnümukaddes ihsas eden bir nak›fl ve
tahsin ve sanat ve tezyin ve ihsan ve tenvir-i daimîyi gö-
rür. O zeval ve fenây›, tezyid-i hüsün ve tecdid-i lezzet ve
teflhir-i sanat için bir tazelendirmek fleklinde görüp, lez-
zetini ve flevkini ve hayretini ziyadelefltirir.

2≈/bÉnÑrdG nƒog ≈/bÉnÑrdnG

Said Nurs î

.,

âyine-i ervah: ruhlar aynas›.
azap: s›k›nt›, ›zt›rap.
bâkî: ebedî, sonsuz, sürekli ve
kal›c›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cemal-i münezzeh: her türlü ku-
sur ve çirkinlikten uzak ve mü-
nezzeh olan ‹lâhî güzellik.
cilve: Allah’›n isimlerinin tecellisi
eflya ve insanda, ‹lâhî kudret
eserlerinin belirip görünmesi.
daimî: sürekli, devaml›.
elem: üzüntü, tasa, kayg›, ac›.
esma: isimler.
evvelki: önceki.
farz etmek: varsaymak.
fenâ: yok olma, son bulma.
firkat: ayr›l›k.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
hadsiz: s›n›rs›z.
hayret: hayranl›k
hissiyat: hisler, duygular.
hususî: özel.
hüsnümukaddes: tertemiz ve
takdis edilmifl olan ‹lâhî güzellik.
ihsan: iyilik etme, lütuf.
ihsas etmek: hissettirmek.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflme.
lâyemut: ölmez, ölümsüz.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar, yarat›klar.
maruz: u¤ram›fl.
mazhar olmak: bir fleyin görün-
dü¤ü yer olmak.
mevt: ölüm.
me’yusâne: ümitsizce.
muhabbet: sevgi.
nak›fl: süs, iflleme.
rikkat: merhamet etme, ac›ma.
sanat: bir fleyi yapmada gösteri-
len ustal›k, hüner.
sürur: sevinç.
fledit: fliddetli.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek; ke-
yif nefle.
tahsin: süsleme, güzellefltirme.

tecdid-i lezzet: lezzet yeni-
lenmesi.
temsil eden: sembolü olan.
tenvir-i daimî: sürekli nur-
land›rma, ayd›nlatma.
teflhir-i sanat: sanat›n sergi-
lenmesi.
tevellüt etmek: do¤mak.
tezyid-i hüsün: güzelli¤in ar-

t›r›lmas›, ço¤alt›lmas›.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
tiryak: çare, ilâç.
ulvî: yüksek, yüce.
umumî: genel, herkese ait.
ye’s-i mutlak: tam ümitsizlik.
yetimâne: yetimler gibi.
Zat-› Bâkî: yok olmayan, sü-

rekli ve kal›c› olan, bütün var-
l›klar yok olurken yok olma-
yan ve bütün varl›klar yok ol-
duktan sonra da zat›yla var
olacak tek varl›k olan Allah’›n
zat›.
zeval: sona erme, yok olma.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
ziyadeleflme: artt›rma.

1. Allah’› unutanlar gibi olmay›n ki, Allah da onlara kendi ak›betlerini unutturmufltur. Onlar,
yoldan ç›km›fl kimselerdir. (Haflir Suresi: 19.)

2. Bâkî olan yaln›z Allah’t›r.
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Dokuzuncu Mektubun Üçüncü K›sm›
Sa l i sen : Görüyorum ki, flu dünya hayat›nda en bah-

tiyar odur ki, dünyay› bir misafirhane-i askerî telâkki et-
sin ve öyle de iz’an etsin ve ona göre hareket etsin. Ve
o telâkki ile, en büyük mertebe olan mertebe-i r›zay› ça-
buk elde edebilir. K›r›lacak flifle pahas›na, daimî bir elma-
s›n fiyat›n› vermez; istikamet ve lezzetle hayat›n› geçirir.

Evet, dünyaya ait ifller, k›r›lmaya mahkûm flifleler hük-
mündedir. Bâkî umur-i uhreviye ise, gayet sa¤lam elmas-
lar k›ymetindedir. ‹nsan›n f›trat›ndaki fliddetli merak ve
hararetli muhabbet ve dehfletli h›rs ve inatl› talep ve ha-
keza fledit hissiyatlar, umur-i uhreviyeyi kazanmak için
verilmifltir. O hissiyat› fliddetli bir surette fânî umur-i dün-
yeviyeye tevcih etmek, fânî ve k›r›lacak fliflelere bâkî el-
mas fiyatlar›n› vermek demektir. fiu münasebetle bir
nokta hat›ra gelmifl; söyleyece¤im. fiöyle ki:

Aflk, fliddetli bir muhabbettir. Fânî mahbuplara müte-
veccih oldu¤u vakit, ya o aflk kendi sahibini daimî bir
azap ve elemde b›rak›r, veyahut o mecazî mahbup, o flid-
detli muhabbetin fiyat›na de¤medi¤i için, bâkî bir mah-
bubu aratt›r›r; aflk-› mecazî aflk-› hakikîye ink›lâp eder.

‹flte, insanda binlerle hissiyat var. Her birisinin, aflk gi-
bi, iki mertebesi var: biri mecazî, biri hakikî.
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recesi.
misafirhane-i askerî: askerlere
ait misafirhane.
muhabbet: sevgi.
muvaffak›yet: baflar›l› olma.
nefis: kiflinin kendisi.
nefsine: kendine, flahs›na.
nev: çeflit, tür.
nispet etmek: ba¤lamak.
paha: k›ymet, de¤er.
salisen: üçüncü olarak.
selâmet: eminlik, tehlikeden,
korktuklar›ndan ve kötülüklerin-
den kurtulma; kurtulufl, eminlik.
suret: biçim, flekil.
fledit: fliddetli.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, teflekkür
etme.
tahdis-i nimet: Cenab-› Hakka
karfl› flükrünü eda etme maksa-
d›yla, kavufltu¤u nimetin sevinci-
ni anlatma.
tahrik: harekete geçirme.
talep: istek.
telâkki: anlama, kabul etme.
tevcih etmek: yöneltmek.
umur-i dünyeviye: dünyaya ait
ifller, emirler.
umur-i uhreviye: ahirete ait ifller.
zahiren: görünüflte, görünürdeki.

âlî: yüksek.
bahtiyar: mutlu, mes’ut.
bahusus: özellikle, hususiyet-
le .
bâkî: sonsuz, sürekli, yok ol-
mayan.
daimî: sürekli, devaml›.
damar: huy, his, mizaç.
dehfletli: çok fazla, son dere-
ce.
fahir: övünme, gurur.
fânî: ölümlü, geçici.
f›trat: yarat›l›fl.
gayet: son derece.

hakeza: böylece, bunun gibi.
hararetli: s›cak, yo¤un, kuv-
vetli, fliddetli.
h›rs: aç gözlülük.
hissiyat: hisler, duygular.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihsanat-› ‹lâhî: Allah’›n ihsan-
lar›, lütuflar›, iyilikleri.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
isnat etme: dayand›rma.
istikamet: do¤ruluk, dürüst-
lük, inanç, düflünce ve niyet-
le, tutum ve davran›flta Al-

lah’›n r›zas›na uygun dürüst-
lük.
iz’an: anlama, kavrama.
izhar: aç›¤a vurma, gösterme.
kasten: bile bile, isteyerek.
keramet: Allah’›n ihsan›yla
velîlerin gösterdikleri âdet d›-
fl› ola¤anüstü hâller.
k›ymet: de¤er.
kisb: çal›flma, kazanma.
mahkûm: mecbur, çaresiz.
medhal: girifl, kar›flma, katk›.
mertebe-i r›za: Allah’›n r›za-
s›na erenlerin mertebesi, de-

* Dokuzuncu Mektup, Bar-
la’da 1930’da Türkçe ola-
rak telif edilmifltir.



• Meselâ, endifle-i istikbal hissi herkeste var. fiiddetli
bir surette endifle etti¤i vakit, bakar ki, o endifle etti¤i is-
tikbale yetiflmek için elinde senet yok. Hem, r›z›k cihe-
tinde bir taahhüt alt›nda ve k›sa olan bir istikbal, o flid-
detli endifleye de¤miyor. Ondan yüzünü çevirip, kabir-
den sonra hakikî ve uzun ve gafiller hakk›nda taahhüt al-
t›na al›nmam›fl bir istikbale teveccüh eder.

• Hem, mala ve câha karfl› fliddetli bir h›rs gösterir.
Bakar ki, muvakkaten onun nezaretine verilmifl o fânî
mal ve afetli flöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan câh,
o fliddetli h›rsa de¤miyor. Ondan, hakikî câh olan mera-
tib-i maneviyeye ve derecat-› kurbiyeye ve zâd-› ahirete
ve hakikî mal olan a’mal-i salihaya teveccüh eder. Fena
haslet olan h›rs-› mecazî ise, âlî bir haslet olan h›rs-› ha-
kikîye ink›lâp eder.

• Hem meselâ, fliddetli bir inat ile, ehemmiyetsiz, za-
il, fânî umurlara karfl› hissiyat›n› sarf eder. Bakar ki, bir
dakika inada de¤meyen bir fleye bir sene inat ediyor.
Hem, zararl›, zehirli bir fleye, inat nam›na sebat eder.
Bakar ki, bu kuvvetli his, böyle fleyler için verilmemifl.
Onu onlara sarf etmek, hikmet ve hakikate münafidir. O
fliddetli inad›, o lüzumsuz umur-i zaileye vermeyip, âlî ve
bâkî olan hakaik-› imaniyeye ve esasat-› ‹slâmiyeye ve
hidemat-› uhreviyeye sarf eder. O haslet-i rezile olan
inad-› mecazî, güzel ve âlî bir haslet olan hakikî inada,
yani hakta fliddetli sebata ink›lâp eder.

afet: belâ, musibet.
âlî: yüce, yüksek.
a’mal-i saliha: salih ameller, Al-
lah r›zas› için yap›lan iyi ve güzel
fleyler.
aflk: fliddetli sevgi.
aflk-› hakikî: gerçek, her fleyin
gerçek sahibine duyulan sevgi,
Allah sevgisi.
aflk-› mecazî: mecazî aflk, gerçek
sevgiliye de¤il geçici ve s›n›rl› bir
güzelli¤e karfl› duyulan sevgi.
azap: ceza, s›k›nt›.
bâkî: ebedî, devaml›, yok olma-
yan.
câh: itibar, makam; mevki.
cihet: yön.
daimî: sürekli, devaml›.
derecat-› kurbiye: Allah’a mane-
vî yak›nl›k mertebeleri.
ehemmiyet: önemli olma.
elem: dert, üzüntü.
endifle: kayg›, düflünce.
endifle-i istikbal: gelecek kayg›s›.
fânî: geçici, ölümlü.
fena: kötü, çirkin.
gafil: gaflette bulunan, duyars›z,
sorumsuz, ahiretten ve Allah’›n
emirlerinden habersiz davranan.
hakikî: gerçek, do¤ru.
haslet: yarat›l›fltan gelen huy ve
karakter.
hat›r: zihin, fikir.
h›rs: aç gözlülük, afl›r› isteklilik.
h›rs-› hakikî: Allah r›zas› ve ahi-
ret için gösterilen ve hedefine yö-
nelen h›rs.
h›rs-› mecazî: gelip geçici olan
fleylere karfl› gösterilen h›rs.

hissiyat: hisler, duygular.
ink›lâp etme: de¤iflme, dö-
nüflme.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
istikbal: gelecek.
kabir: mezar.
mahbup: sevgili.
mecazî: gerçek olmayan,
kendi manas› d›fl›nda baflka
bir manay› gösteren.
medar: sebep, dayanak, vesi-
le.
meratib-i maneviye: manevî
makam ve mertebeler, dere-

celer.
mertebe: derece.
meselâ: örnek olarak.
muhabbet: sevgi.
muvakkaten: geçici olarak.
münasebet: ba¤lant›, iliflki,
vesile.
müteveccih: yönelik, yöne-
len.
nezaret: idare, gözetim.
r›z›k: yiyecek, içecek fley.
riya: iki yüzlülük, yalandan
gösterifl.
sarf etmek: harcamak.

senet: dayan›lan belge, tapu.
suret: biçim, flekil.
flöhret: ün, san.
taahhüt: garanti alt›na alma.
teveccüh: yönelme.
umur: ifller.
umur-i zaile: kaybolan geçici
ve fânî ifller.
veyahut: ya da.
zâd-› ahiret: Ahiret az›¤›, ahi-
ret yolculu¤unda lâz›m olan
iman ve ibadetler.
zail: sona eren, devaml› ol-
mayan.
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‹flte, flu üç misal gibi, insanlar, insana verilen cihazat-›
maneviyeyi, e¤er nefsin ve dünyan›n hesab›yla istimal
etse ve dünyada ebedî kalacak gibi gafilâne davransa,
ahlâk-› rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. E¤er
hafiflerini dünya umuruna ve fliddetlilerini vezaif-i uhrevi-
yeye ve maneviyeye sarf etse, ahlâk-› hamideye menfle’,
hikmet ve hakikate muvaf›k olarak saadet-i dâreyne me-
dar olur.

‹flte, tahmin ederim ki, nasihlerin nasihatleri flu za-
manda tesirsiz kald›¤›n›n bir sebebi fludur ki: Ahlâks›z in-
sanlara derler: “Haset etme, h›rs gösterme, adavet et-
me, inat etme, dünyay› sevme!” Yani, “F›trat›n› de¤ifltir”
gibi, zahiren onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar.
E¤er deseler ki, “Bunlar›n yüzlerini hay›rl› fleylere çeviri-
niz, mecralar›n› de¤ifltiriniz”; hem nasihat tesir eder,
hem daire-i ihtiyarlar›nda bir emr-i teklif olur.

Rab ian : Ulema-i ‹slâm ortas›nda ‹slâm ve iman'›n
farklar› çok medar-› bahis olmufl. Bir k›sm› “‹kisi birdir,”
di¤er k›sm› “‹kisi bir de¤il, fakat birbirsiz olmaz” demifl-
ler ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmifller.

Ben flöyle bir fark anlad›m ki: ‹slâmiyet iltizamd›r;
iman iz’and›r. Tabir-i di¤erle, ‹slâmiyet hakka tarafgirlik
ve teslim ve ink›yatt›r; iman ise, hakk› kabul ve tasdiktir.

Eskide baz› dinsizleri gördüm ki, ahkâm-› Kur’âniyeye
fliddetli tarafgirlik gösteriyorlard›. Demek, o dinsiz, bir ci-
hette hakk›n iltizam›yla ‹slâmiyete mazhard›; dinsiz bir
Müslüman denilirdi. Sonra baz› mü’minleri gördüm ki, 
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yerli yerinde olmas›.
iman: inanmak, itikat.
inad-› mecazî: gereksiz, hedefsiz
ve faydas›z inat.
ink›lâp etme: de¤iflme, dönüfl-
me.
‹slâm: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
kendisine gelen vahiy ile tebli¤
buyurdu¤u din.
israfat: israflar, savurganl›klar.
istimal: kullanma.
lüzumsuz: gereksiz
mâlâyutak: güç yetirilmez, zor.
mecra: gidifl yolu, kanal, yön.
medar: sebep, vesile, kaynak.
medar-› bahis: söz konusu.
menfle’: esas, kök.
misal: örnek.
muvaf›k: uygun.
münafi: z›t, ters.
nam: ad.
nasih: nasihat eden, ö¤üt veren.
nasihat: ö¤üt.
nefis: insan›n kendisi, flehvet, ga-
zap, fazilet gibi fleylerin kayna¤›
olan ve kötülü¤e sevk eden kuv-
vet.
Rabian: dördüncü olarak.
saadet-i dâreyn: iki cihan saade-
ti, dünya ve ahiret mutlulu¤u.
sarf etmek: harcamak.
sebat: kararl› olma.
tesir: etki.
tesirsiz: etkisiz.
ulema-i ‹slâm: ‹slâm âlimleri.
umur: ifller.
umur-i zaile: kaybolan geçici ve
fânî ifller.
vezaif-i uhreviye ve maneviye:
ahirete ait manevî görevler.
zahiren: görünüflte, d›fl görünüfl
bak›m›ndan.

abesiyet: faydas›z ve bofl ol-
ma, gayesiz.
adavet: düflmanl›k.
ahlâk-› hamide: be¤enilen ve
övülen güzel ahlâk.
ahlâk-› rezile: kötü ahlâk.
âlî: yüce, yüksek.
bâkî: ebedî, devaml›, yok ol-
mayan.
cihazat-› maneviye: manevî
duygular ve hisler.
daire-i ihtiyarlar›nda: yap›la-
bilecek ve tercih edilebilecek
s›n›rlar içinde.

ebedî: sonsuz, daimî.
emr-i teklif: birini bir fleyle
görev yükümlü k›lma ifli, biri-
ni bir fleyle sorumlu tutan
emir.
esasat-› ‹slâmiye: ‹slâm esas-
lar›, flartlar›.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç.
gafilâne: sorumsuzca, körü
körüne, umursamaz bir flekil-
de.
hak: do¤ru, gerçek..
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.

hakikat: gerçek, do¤ru, bir
fleyin asl› ve esas›.
hakikî: gerçek, do¤ru.
haset etmek: k›skanmak.
haslet: yarat›l›fl›ndan gelen
huy ve karakter.
haslet-i rezile: kötü ve pis
huy.
h›rs: aç gözlülük.
hidemat-› uhreviye: Ahiretle
ilgili hizmetler.
hikmet: ‹lâhî gaye, her fleyin
belirli gayelere yönelik ola-
rak, manal›, faydal› ve tam



ahkâm-› Kur’âniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam
etmiyorlar; gayrimüslim bir mü’min tabirine mazhar olu-
yorlar.

Acaba, ‹slâmiyetsiz iman, medar-› necat olabilir mi?

E lcevap : ‹mans›z ‹slâmiyet sebeb-i necat olmad›¤›
gibi, ‹slâmiyetsiz iman da medar-› necat olamaz. Felillâ-
hilhamdü velminnetü, Kur’ân’›n i’caz-› manevîsinin fey-
ziyle, Risale-i Nur mizanlar›, din-i ‹slâm›n ve hakaik-›
Kur’âniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda
göstermifllerdir ki, dinsiz dahi onlar› anlasa, taraftar ol-
mamak kabil de¤il. Hem, iman ve ‹slâm›n delil ve bür-
hanlar›n› o derece kuvvetli göstermifllerdir ki, gayrimüs-
lim dahi anlasa, herhâlde tasdik edecektir; gayrimüslim
kald›¤› hâlde iman eder.

Evet, Sözler, Tuba-i Cennetin meyveleri gibi tatl› ve
güzel olan iman ve ‹slâmiyetin meyvelerini ve saadet-i
dâreynin mehasini gibi hofl ve flirin öyle neticelerini
göstermifller ki, görenlere ve tan›yanlara nihayetsiz bir
tarafgirlik ve iltizam ve teslim hissini verir. Ve silsile-i
mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve ‹s-
lâm›n bürhanlar›n› göstermifller ki, nihayetsiz bir iz’an ve
kuvvet-i iman verirler. Hatta, baz› defa Evrad-› fiah-›
Nakflibendîde flahadet getirdi¤im vakit, 

1 GkónZ oån©rÑof p¬r«n∏nYnh oäƒoªnf p¬r«n∏nYnh »'«rënf n∂pd'P '¤nY
dedi¤im zaman, nihayetsiz bir tarafgirlik hissediyorum.
E¤er bütün dünya bana verilse, bir hakikat-i imaniyeyi
feda edemiyorum. Bir hakikatin bir dakika aksini farz 

ahkâm-› Kur’âniye: Kur’ân’›n hü-
kümleri, emirleri.
beyan etme: aç›klama, izah et-
me
bürhan: kan›t, ispat, do¤ruyu
yanl›fltan ay›ran delil.
cihet: yön, taraf.
delil: k›lavuz, do¤ru yolu göste-
ren bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan.
din-i ‹slâm: ‹slâm dinî.
Felillâhilhamdü velminnetü:
hamd ve minnet sadece Allah’a
aittir.
feyiz: bereket, ilham, ikram.
fikir: düflünce.
gayrimüslim: Müslüman olma-
yan.
hak: do¤ruluk, gerçek.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan gerçekler.
i’caz-› manevî: manevî mu’cize-
lik.
iltizam: kendisi için gerekli gör-
me, taraftar olma; taraftarl›k.
iman: inanmak, itikat.
ink›yat: boyun e¤me, itaat etme.
‹slâm: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
kendisine gelen vahiy ile tebli¤
buyurdu¤u din.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
iz’an: gönülden inanma, flüphe-
den uzak kesin bir flekilde inan-
ma.
kabil: mümkün.
mazhar olmak: eriflmek, kavufl-
mak.
mazhar: nail olma, eriflme, fleref-
lenme.
medar-› necat: kurtulufl vesilesi.

medar-› necat: kurtulufl vesi-
lesi.
mehasin: güzellikler, hüsün-
ler.
mizan: ölçü.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mü’min: iman eden, inanan.
Müslüman: ‹slâm dinine gir-
mifl olan.
netice: sonuç.

nihayetsiz: sonsuz.
Risale-i Nur: Nur Risalesi.
saadet-i dâreyn: iki dünya
saadeti, dünya ve ahiret mut-
lulu¤u.
sebeb-i necat: kurtulufl sebe-
bi.
tabir: ifade, söz.
tabir-i di¤er: baflka bir ifa-
deyle.

tarafgirlik: taraftarl›k.

tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme.

teslim: do¤rulama, hükmü
alt›na girme, boyun e¤me;
kendini emrine b›rakma,
verme.

Tuba-i Cennet: Cennetteki
tuba a¤ac›.

238 | ‹MAN VE KÜFÜR MUVAZENELER‹DOKUZUNCU MEKTUP

1. Biz bu inanç üzere yafl›yoruz, bunun üzerinde ölürüz ve yar›n yine bunun üzerine diriltile-
ce¤iz. (Ahmed Ziyaeddin Gümüflhanevî, Mecmuatü’l-Ahzab, Evrad-› Nakflibendî, 1:7.)



etmek bana gayet elîm geliyor. Bütün dünya benim olsa,
bir tek hakaik-› imaniyenin vücut bulmas›na bilâtereddüt
vermesine nefsim itaat ediyor.

røpe nârdnõrfnG BÉ ǹªpH Ésæ`ne'Gnh m∫ƒo°SnQ røpe nâr∏°nSrQnG BÉ`nªpH Ésæne'Gnh
1 Énærbsó°nUnh mÜÉnà`pc

dedi¤im vakit, nihayetsiz bir kuvvet-i iman hissediyorum.
Hakaik-› imaniyenin her birisinin aksini aklen muhal te-
lâkki ediyorum. Ehl-i dalâleti nihayetsiz ebleh ve divane
görüyorum.

Senin valideynine pek çok selâm ve arz-› hürmet ede-
rim. Onlar da bana dua etsinler. Sen benim kardeflim ol-
du¤un için, onlar da benim peder ve validem hükmünde-
dirler. Hem köyünüze, hususan senden Sözleri iflitenlere
umumen selâm ediyorum.

2≈/bÉnÑrdG nƒog ≈/bÉnÑrdnG
Said Nurs î

®
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hakaik-› imaniye: iman hakikat-
leri.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›
esas›.
hakikat-i imaniye: imana ait ha-
kikat, iman hakikati.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
iltizam: kendisi için gerekli gör-
me, taraftarl›k.
iman: inanmak, inanç, itikat.
inanç: iman etme.
‹slâm: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
kendisine gelen vahiy ile tebli¤
buyurdu¤u din.
itaat: boyun e¤me, uyma.
iz’an: feraset, anlay›fl.
kesretli: çoklu¤u olan, çoklukla.
kuvvet-i iman: iman kuvveti.
muhal: imkâns›z.
nefis: kiflinin kendisi.
nihayetsiz: sonsuz.
peder: baba.
peygamber: Allah’›n elçisi.
selâm: selâmet, esenlik.
silsile-i mevcudat: yarat›lm›fllar
silsilesi, varl›klar›n zincirleme
ba¤lant›s›.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tarafgirlik: taraftarl›k.
telâkki etme: anlama, kabul et-
me.
umumen: herkese.
vakit: zaman
valide: anne.
valideyn: anne-baba.
vücut bulma: var olma.
zerrat: zerreler.

aklen: ak›l yolu ile, mant›kça.
aksi: ters, z›t.
arz-› hürmet: hürmet etme,
sayg› gösterme.
Bâkî: sürekli ve kal›c› olan,
bütün varl›klar yok olurken
yok olmayan ve bütün varl›k-
lar, yok olduktan sonra da za-
t›yla var olacak olan Allah.

bilâtereddüt: tereddütsüz,
ikilemde kalmaks›z›n.
bürhan: delil, kan›t, flahit.
divane: deli.
ebleh: ahmak, aptal.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli,
do¤ru ve hak yol olan ‹slâm-
dan uzaklaflan azg›n ve sap-
k›n kimseler.

elîm: ac› verici.
Evrad-› fiah-› Nakflibendî: bü-
yük ‹slâm mutasavv›f› fiah-›
Nakflibendî’nin okudu¤u virt-
ler, dualar.
farz etmek: var saymak, öyle
kabul etmek.
feda etmek: gözden ç›karma.
gayet: son derece.

1. Gönderdi¤in her peygambere iman ettik, indirdi¤in her kitaba inand›k ve hepsini do¤rula-
d›k. (Ahmed Ziyaeddin Gümüflhanevî, Mecmuatü’l-Ahzab, Evrad-› Nakflibendî, 1:8.)

2. Bâkî olan yaln›z Allah’t›r.



Yirmi Dokuzuncu Mektuptan
Beflinci Risale olan Beflinci K›s›m

1 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG oQƒof *nG @ W
ayet-i pürenvar›n›n çok envar-› esrar›ndan bir nurunu,
Ramazan-› fierifte bir hâlet-i ruhaniyede hissettim, hayal
meyal gördüm. fiöyle ki:

Üveys-i Karanî’nin,

o¥ƒo∏rînŸrG ÉnfnGnh o≥pdÉnÿrG nârfnGnh oórÑn©rdG ÉnfnGnh »pqHnQ nârfnG »/¡'dpG
2 ïdG ...o¥hoRrônŸrG ÉnfnGnh o¥GsRsôdG nârfnGnh

münacat-› meflhuresi nev’inden, bütün mevcudat-› zevil-
hayat, Cenab-› Hakka karfl› ayn› münacat› ettiklerini; ve
on sekiz bin âlemin her birinin ›fl›¤› birer ism-i ‹lâhî oldu-
¤unu bana kanaat verecek bir vak›a-i kalbiye-i hayaliye-
yi gördüm. fiöyle ki:

Birbirine sar›l› çok yaprakl› bir gül goncas› gibi, flu
âlem binler perde perde içinde sar›l›, birbiri alt›nda sakl›
âlemleri bu âlem içinde gördüm. Her bir perde aç›ld›kça
di¤er bir âlemi görüyordum. O âlem ise, ayet-i Nur’un
arkas›ndaki, 

/¬pbrƒna røpe lêrƒne /¬pbrƒna røpe lêrƒne o¬«'°ûr¨nj mq»pqéod môrënH ≈/a mäÉnªo∏o¶`nc rhnG
Én¡j'ônj rónµnj rºnd o√nónj nênôrNnG BGnPpG ¢m†r©nH n¥rƒna Én¡o°†r©nH läÉnªo∏oX lÜÉnën°S

3 @ mQƒof røpe o¬nd Énªna GkQƒof o¬nd *G pπn©rénj rºnd rønenh

âlem: dünya, varl›k s›n›flar›ndan
her biri, bütün yarat›lm›fllar, ev-
ren.
ayet-i Nur: Nur ayeti.
ayet-i pürenvar: nurla dolu, nur-
lu ayet.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
pek yüce, sayg›n, fleref ve aza-
met sahibi hazret–i Allah.
envar-› esrar: s›rlar›n nurlar›, ›fl›k-
lar›.
hâlet-i ruhaniye: ruhen girilen
hâller.
Hâl›k: yoktan yaratan, Allah.
hayal: hülya.
ilâahir: sonuna kadar.
ism-i ‹lâhî: Cenab-› Hakka ait
isim.
kanaat: inanç, düflünce.
k›s›m: bölüm.
kul: Allah’›n yaratt›¤› mahlûk.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl.
mevcudat-› zevilhayat: hayat
sahibi, canl› olan varl›klar.
münacat: Allah’a dua etme.
münacat-› meflhure: meflhur
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dua.
nev: tür.
nur: par›lt›, ›fl›k.
perde: örtü.
Rab: yaratan, büyüten, terbi-

ye eden Allah.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
Rezzak: r›zk› veren Allah.
r›z›k: yiyecek, içecek fley.

risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap.
vak›a-i kalbiye-i hayaliye:
kalp ile ba¤lant›l› hayali vak’a,
olay.

1. Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nur Suresi: 35.)
2. Allah’›m! Sen benim Rabbimsin; ben ise Senin kulun. Sen her fleyi yaratan Hâl›k’s›n; ben

ise Senin mahlûkun. Sen r›z›k veren Rezzak’s›n; ben ise senin r›zk›nla beslenen... ‹lâahir.
3. Yahut onlar›n amelleri, derin bir denizin karanl›klar›na benzer ki, o denizi üst üste dalga-

lar kaplam›fl, dalgalar› da bulutlar örtmüfltür. Karanl›klar birbiri üstüne öylesine bast›rm›fl-
t›r ki, elini uzatsa onu dahi göremez olur. ‹flte, Allah’›n nur vermedi¤i kimsenin nurdan hiç-
bir nasibi yoktur. (Nur Suresi: 40.)

 



ayeti tasvir etti¤i gibi, bir zulümat, bir vahflet, bir dehflet
karanl›¤› içinde bana görünüyordu. Birden, bir ism-i ‹lâ-
hînin cilvesi bir nur-i azîm gibi görünüp ›fl›kland›r›yordu.
Hangi perde akla karfl› aç›lm›flsa, hayale karfl› baflka bir
âlem fakat gafletle, karanl›kl› bir âlem görünüyorken, gü-
nefl gibi bir ism-i ‹lâhî tecelli eder, bafltan bafla o âlemi
tenvir eder. Ve hakeza, bu seyr-i kalbî ve seyahat-i haya-
liye çok devam etti. Ezcümle:

Hayvanat âlemini gördü¤üm vakit, hadsiz ihtiyacat ve
fliddetli açl›klar›yla beraber zaaf ve aczleri, o âlemi bana
çok karanl›kl› ve hazin gösterdi. Birden, Rahman ismi
Rezzak burcunda (yani manas›nda) bir flems-i tâbân gibi
tulû etti, o âlemi bafltan bafla rahmet ziyas›yla yald›zlad›.

Sonra, o âlem-i hayvanat içinde, etfal ve yavrular›n
zaaf ve acz ve ihtiyaç içinde ç›rp›nd›klar›, hazin ve her-
kesi rikkate getirecek bir karanl›k içinde di¤er bir âlemi
gördüm. Birden, Rahîm ismi flefkat burcunda tulû etti. O
kadar güzel ve flirin bir surette o âlemi ›fl›kland›rd› ki,
flekva ve rikkat ve hüzünden gelen yafl damlalar›n›, ferah
ve sürura ve flükrün lezzetinden gelen damlalara çevirdi.

Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha aç›ld›;
âlem-i insanî bana göründü. O âlemi o kadar karanl›kl›,
o kadar zulümatl›, dehfletli gördüm ki, dehfletimden fer-
yat ettim, “Eyvah!” dedim. Çünkü, gördüm ki, insanlar-
daki ebede uzan›p giden arzular›, emelleri ve kâinat› iha-
ta eden tasavvurat ve efkârlar› ve ebedî beka ve saadet-i
ebediyeyi ve Cenneti gayet ciddî isteyen himmetleri ve 
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hüzün: üzüntü.
ihata: kuflatma.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
ism-i ‹lâhî: Cenab-› Hakka ait
isim.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar,
evren.
mana: anlam.
nur: par›lt›, ›fl›k.
nur-i azîm: muazzam, büyük nur.
perde: örtü.
Rahîm: rahmeti bir varl›kta tecel-
li eden sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
rahmet: merhamet etme, flefkat
gösterme, iyilik etme.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
rikkat: merhamet, ac›ma, flefkat.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
seyahat-› hayaliye: hayali gezin-
ti, seyahat.
seyr-i kalbi: kalben yap›lan gezi,
kalbin duygular›n›n gezip dolafl-
mas›.
suret: biçim, görünüfl.
sürur: sevinç, mutluluk.
flefkat: ac›ma duygusu, içten ve
karfl›l›ks›z merhamet.
flekva: flikâyet.
flems-i taban: ›fl›kl›, parlak günefl.
flirin: tatl›.
flükür: minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
tasavvurat: tasavvurlar, düflün-
celer.
tasvir etmek: bir fleyi çeflitli ifade
tarzlar›yla anlatmak, canland›ra-
rak anlatmak.
tecelli: ortaya ç›kma, ayd›nlan-
ma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma.
tulû: do¤ma.
vahflet: vahflîlik, korku verici yal-
n›zl›k.
vakit: zaman.
yald›z: parlatma, süsleme.
zaaf: zay›fl›k.
ziya: ›fl›k.
zulümat: karanl›klar.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem: dünya, bütün yarat›l-
m›fllar, evren; varl›k s›n›flar›n-
dan her biri.
âlem-i hayvanat: hayvanlar
âlemi, dünyas›.
âlem-i insanî: insana ait
âlem, insanl›k dünyas›.
amel: fiil.
arzu: istek.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
beka: ebedîlik, devaml›l›k.
burç: yörünge, kuflak, y›ld›z

ve gezegenlerin duraklar›.
ciddî: gerçek, hakikat.
cilve: tecelli, yans›ma, görün-
me.
dehflet: büyük korku hâli.
ebed: sonu olmayan gelecek
zaman, sonsuz.
ebedî: sonu olmayan, daimî.
efkâr: düflünceler, fikirler.
emel: ümit.
etfal: t›f›llar, yavrular.(hay-
vanlar için oldu¤undan)
ezcümle: bu cümleden ola-
rak, özetle.

ferah: iç aç›c›, sevinç.
feryat: yard›m istemek için
yüksek sesle ba¤›rma, ça¤›r-
ma.
gaflet: gafillik, umursamazl›k,
dalg›n.
gayet: son derece, çok.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hayal: zihinde tasarlanan gö-
rüntü, düflünce.
hayvanat: hayvanlar.
hazin: hüzün veren, ac›kl›.
himmet: çal›flma.



istidatlar› ve hadsiz makas›da ve metalibe müteveccih
fakr ve ihtiyacatlar› ve zaaf ve acziyle beraber, hücuma
maruz kald›klar› hadsiz musibet ve a’dâlar›yla beraber,
gayet k›sa bir ömür, gayet da¤da¤al› bir hayat, gayet pe-
riflan bir maiflet içinde, kalbe en elîm ve en müthifl halet
olan mütemadî zeval ve firak belâs› içinde, ehl-i gaflet
için zulümat-› ebedî kap›s› suretinde görülen kabre ve
mezaristana bak›yorlar, birer birer ve taife taife o zulü-
mat kuyusuna at›l›yorlar.

‹flte bu âlemi bu zulümat içinde gördü¤üm anda, kalp
ve ruh ve akl›mla beraber bütün letaif-i insaniyem, belki
bütün zerrat-› vücudum feryat ile a¤lamaya haz›r iken,
birden Cenab-› Hakk›n Adil ismi Hakîm burcunda, Rah-
man ismi Kerîm burcunda, Rahîm ismi Gafur burcunda
(yani manas›nda), Bâis ismi Vâris burcunda, Muhyî ismi
Muhsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda tulû ettiler;
o âlem-i insanî içindeki çok âlemleri tenvir ettiler, ›fl›klan-
d›rd›lar ve nuranî ahiret âleminden pencereler aç›p o ka-
ranl›kl› insan dünyas›na nurlar serptiler.

Sonra muazzam bir perde daha aç›ld›, âlem-i arz gö-
ründü. Felsefenin karanl›kl› kavanin-i ilmiyeleri, hayale
dehfletli bir âlem gösterdi. Yetmifl defa top güllesinden
daha sür’atli bir hareketle, yirmi befl bin sene mesafeyi
bir senede devreden ve her vakit da¤›lmaya ve parçalan-
maya müstait ve içi zelzeleli, ihtiyar ve çok yafll› küre-i
arz içinde, âlemin hadsiz fezas›nda seyahat eden bîçare
nev-i insan vaziyeti, bana vahfletli bir karanl›k içinde gö-
ründü; bafl›m döndü, gözüm karard›.

a’dâ: düflmanl›k eden, düflman.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
Adil: adaletle ifl gören, sonsuz
adalet sahibi Allah.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlem: dünya, bütün yarat›lm›fllar,
evren; varl›k s›n›flar›ndan her biri.
âlem-i arz: dünya âlemi, yeryü-
zü.
âlem-i insanî: insana ait âlem.
Bais: yeniden yaratan, tekrar di-
rilten Allah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
burç: yörünge, kuflak, y›ld›z ve
gezegenlerin duraklar›.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
pek yüce, sayg›n, fleref ve aza-
met sahibi hazret–i Allah.
da¤da¤a: gürültü, pat›rt›.
dehflet: büyük korku hâli.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan,
dalg›n, dikkatsiz davranan.
elîm: çok ac› verici, hüzünlü.
fakr: fakirlik.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›nda inceleyen
ilim.
feryat: yard›m istemek için yük-
sek sesle ba¤›rma.
feza: uzay.
firak: ayr›l›k.
Gafur: merhamet eden, günahla-
r› ba¤›fllayan Allah.
gayet: son derece, çok.
gülle: top mermisi.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hakîm: her fleyi bir maksat ve
gayeye uygun yaratan, hikmet
sahibi Allah.
hâlet: hâl.
hücum: sald›rma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kavanin-i ilmiye: ilmi kanunlar,
prensipler.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan
Allah.
küre-i arz: dünya, yer küre.
letaif-i insaniye: insan›n manevî
duygular›.
maiflet: yaflay›fl, geçinme.
makas›d: maksatlar, gayeler.
Malik: her fleyin hakikî sahibi
olan Allah.
maruz kalmak: u¤ramak, bir fle-
yin tesiri alt›nda kalmak.
metalip: istekler, arzular.
mezaristan: mezarl›k.
muazzam: çok büyük.
Muhsin: sonsuz iyilik ve ihsanda
bulunan Allah.
Muhyî: ölüleri dirilten, hayat ve-
ren Allah.
musibet: felâket, belâ, s›k›nt›.
müstait: kabil, mümkün, olabilir-
lik.
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mütemadî: sürekli, devaml›.
müteveccih: yönelen.
müthifl: dehfletli, korkunç.
nev-i insan: insan cinsi, türü.
nur: par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›k saçan.
perde: örtü.
periflan: da¤›n›k, ac›nacak
hâlde bulunan.
Rab: yaratan, büyüten, terbi-
ye eden Allah.
Rahîm: sonsuz merhamet sa-
hibi olan Allah.
Rahman: rahmeti bütün her-

kese yay›lan ve bütün yarat›l-
m›fllar›n r›z›klar›n› ve geçim
flekillerini içine alan rahmetin
sahibi Allah.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan manevî varl›k.
seyahat: yolculuk.
suret: biçim, görünüfl.
sür’at: çabukluk, h›z.
taife: tak›m, grup.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma.
tulû etmek: do¤mak.
vahflet: vahflîlik, korku veren.

Vâris: her fleyin kendisine
dönece¤i, her fleyin gerçek
sahibi ve mülkü kudret elin-
de tutan, vârislerin en hay›rl›-
s› Allah.
vaziyet: durum.
zaaf: zay›fl›k.
zelzele: sars›nt›.
zerrat-› vücut: vücudun zer-
releri.
zeval: sona erme, yok olma.
zulümat: karanl›klar.
zulümat-› ebedî: sonsuz ka-
ranl›k. Cehennem.



Birden, Hâl›k-› Arz ve Semavat’›n Kadîr, Alîm, Rab,
Allah ve Rabbüssemavati Velard ve Musahhirüflflemsi
Velkamer isimleri rahmet, azamet, rububiyet burcunda
tulû ettiler. O âlemi öyle nurland›rd›lar ki, o hâlette bana
küre-i arz gayet muntazam, musahhar, mükemmel, hofl,
emniyetli bir seyahat gemisi, tenezzüh ve keyif ve ticaret
için müheyya edilmifl bir flekilde gördüm.

Elhâs›l, bin bir ism-i ‹lâhînin, kâinata müteveccih olan
o esmadan her biri, bir âlemi ve o âlem içindeki âlemle-
ri tenvir eden bir günefl hükmünde ve s›rr-› ehadiyet ci-
hetiyle her bir ismin cilvesi içinde sair isimlerin cilveleri
dahi bir derece görünüyordu.

Sonra, kalp her zulümat arkas›nda ayr› ayr› bir nuru
gördü¤ü için, seyahate ifltihas› aç›l›yordu. Hayale binip
semaya ç›kmak istedi. O vakit gayet genifl bir perde da-
ha aç›ld›. Kalp, semavat âlemine girdi. Gördü ki, o nu-
ranî, tebessüm eden suretinde görülen y›ld›zlar, küre-i
arzdan daha büyük ve ondan daha sür’atli bir surette bir-
biri içinde geziyorlar, dönüyorlar. Bir dakika birisi yolunu
flafl›rtsa, baflkas›yla müsademe edecek; öyle bir patlak
verecek ki, kâinat›n ödü patlay›p âlemi da¤›tacak. Nur
de¤il, atefl saçarlar; tebessümle de¤il, vahfletle bana bak-
t›lar. Hadsiz büyük, genifl, hâlî, bofl, dehflet, hayret zulü-
mat› içinde semavat› gördüm. Geldi¤ime bin piflman ol-
dum.
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günefli ve ay› kendine boyun e¤-
diren Allah.
müheyya edilmek: haz›rlanm›fl
olmak, haz›rlanmak.
mükemmel: kemale erdirilmifl,
kusursuz.
müsademe: çarp›flma.
müteveccih: yönelen.
nur: par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›k saçan.
ödü patlamak: korkunç bir s›k›n-
t›ya düflmek.
perde: örtü.
Rab: yaratan, besleyen, yetiflti-
ren, terbiye eden Allah.
Rabbüssemavati Velard: yerle-
rin ve göklerin Rabbi olan Allah.
rahmet: merhamet etme, flefkat
gösterme.
rububiyet: rabl›k, ilâhl›k.
sair: di¤er, öteki.
sema: gökyüzü.
semavat: gökler.
seyahat: yolculuk.
s›rr-› ehadiyet: Allah’›n her bir
varl›kta görülen birlik tecellisinin
s›rr›.
suret: biçim, görünüfl.
sür’at: çabukluk, h›z.
tebessüm: gülümseyifl.
tenezzüh: gezinti, seyir.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma.
tulû etmek: do¤mak.
vahflet: yabanîlik, vahflîlik, korku.
vakit: zaman.
zulümat: karanl›klar.

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri, dünya, evren.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
azamet: büyüklük.
burç: yörünge, kuflak, y›ld›z
ve gezegenlerin duraklar›.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görünme, yans›-
ma.
dehflet: korkunç, ürküntü ve
heyecan verici.
derece: miktar.
elhâs›l: netice itibar›yla, özet-

le.
emniyet: eminlik, güvenlik.
esma: isimler.
gayet: son derece, çok.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâlet: hâl.
Hâl›k-› Arz: yeryüzünün ya-
rat›c›s›, Allah.
hâli: bofl, ›ss›z.
hayal: zihinde tasarlanan gö-
rüntü, düflünce.
hayret: flaflk›nl›k.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.

ism-i ‹lâhî: Cenab-› Hakka ait
isim.
ifltiha: fazla istek, arzu.
Kadir: sonsuz kudret sahibi
olan ve her fleye gücü yeten
Allah.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar, evren.
küre-i arz: dünya, yer küre.
muntazam: intizaml›, düz-
gün.
musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren.
Musahhirüflflemsi Velkamer:



Birden, 
2 pìhtôdGnh pánµpÄ'=`∏nŸrG tÜnQ 1@¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG tÜnQ ’un

Esma-i Hüsnas›,
4 nônªn≤rdGnh ¢nùrªs°ûdG nôsîn°Snh 3@ ní«/HÉn°ünªpH Én«`rftódG nABÉnª°sùdG És`æs`jnR rón≤ndnh
burcunda cilveleriyle zuhur ettiler. O mana cihetiyle, ka-
ranl›k üstüne çökmüfl olan y›ld›zlar, o envar-› azîmeden
birer lem’a al›p, y›ld›zlar adedince elektrik lâmbalar› ya-
k›lm›fl gibi, o âlem-i semavat nurland›. O bofl ve hâlî te-
vehhüm edilen semavat dahi melâikelerle, ruhanîlerle
doldu, flenlendi. Sultan-› Ezel ve Ebed’in hadsiz ordula-
r›ndan bir ordu hükmünde hareket eden günefller ve y›l-
d›zlar, bir manevra-i ulvî yap›yorlar tarz›nda, o Sultan-›
Zülcelâl’in haflmetini ve flaflaa-i rububiyetini gösteriyorlar
gibi gördüm. Bütün kuvvetimle ve mümkün olsayd› bü-
tün zerrat›mla ve beni dinleselerdi bütün mahlûkat›n li-
sanlar›yla diyecektim; hem umum onlar›n nam›na dedim:

lìÉnÑ°rüpe Én¡«/a mIƒ'µ°rûpªnc /√pQƒof oπnãne ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG oQƒof *nG
røpe oónbƒoj w…pqQoO lÖncrƒnc Én¡sfnÉnc oánLÉnLtõdnG mánLÉnLoR ≈/a oìÉnÑ°rüpªrdnG
oA∆=/†oj Én¡oàrjnR oOÉnµnj más«pHrônZ n’nh más«pbrôn°Tn’ mánfƒoàrjnR máncnQÉnÑoe mInôné°nT

5 oABÉ°nûnj røne /√pQƒoæpd *G …pór¡nj mQƒof '¤nY lQƒof lQÉnf o¬r°ùn°ùrªnJ rºnd rƒndnh
ayetini okudum, döndüm, indim, ay›ld›m.
6 p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒof '¤nY ! oórªnërdnG dedim.

{}

adet: say›.
âlem-i semavat: gökler âlemi.
and: yemin.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
burç: kule, (manas›nda).
cihet: yön.
cilve: tecelli, görünme, yans›ma.
envar-› azîme: büyük, muazzam
nurlar.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fanus: cam kapak.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâli: bofl, ›ss›z.
hamd: methetme, övme.
haflmet: ihtiflam, heybet, gör-
kem.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
iman: inanma, itikat.
kabiliyet: yetenek, iktidar, güç.
kandil: ayd›nlatma arac›, lâmba.
lem’a: par›lt›.
lisan: dil.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
mana: anlam.
manevra-i ulvî: yüce, yüksek
manevra, tatbikat.
melâike: melekler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
Allah’›n emirlerine tam itaat eden
mahlûk.
misal: örnek.
musahhar: boyun e¤en, itaat
eden.
nam›na: ad›na, yerine.
nur: par›lt›, ›fl›k.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye
eden Allah.
ruh: insan ve hayvanlarda dirilik
ve hayat›n kayna¤›, temeli, yara-
t›l›fl.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan varl›klar.
semavat: gökler.
Sultan-› Ezel ve Ebed: zamanla
kay›tl› olmad›¤› hâlde bütün za-
manlar ve mekânlar tasarrufu al-
t›nda olan Allah.
Sultan-› Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi sultan, Allah.
flaflaa-i rububiyet: Allah’›n idare
ve terbiye edicili¤inin parlakl›¤›,
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bütün varl›k âlemini kuflatan
rabl›¤›n büyüklü¤ü, haflmeti.
flen: nefleli.

tarz: biçim, suret.
tevehhüm etme: zannetme,
sanma.

umum: cümle, herkes.
zerrat: zerreler.
zuhur: görünme.

1. Göklerin ve yerin Rabbi. (Ra'd Suresi: 16.)
2. Meleklerin ve ruhun Rabbi.
3. And olsun ki, Biz en yak›n olan gö¤ü kandillerle donatt›k. (Mülk Süresi: 5.)
4. Günefli ve ay› musahhar k›lm›flt›r. (Ra’d Suresi: 2.)
5. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, bir lâmba yuvas› gibidir ki, onda bir

kandil vard›r. Kandil de cam fanus içindedir. Cam fanus ise, inci gibi parlayan bir y›ld›za
benzer ki, ne do¤uya, ne de bat›ya ait olmayan mübarek bir a¤ac›n yak›t›ndan tutuflturu-
lur. Onun yak›t›, kendisine atefl dokunmasa bile ›fl›k verecek kabiliyettedir. (Nur Suresi: 35.)

6. ‹man›n ve Kur’ân’›n nurundan dolay› Allah’a hamd olsun.



Gençlik Rehberi'nden
‹bretli Bir Hâdise

Bir zaman Eskiflehir hapishanesinin penceresinde
oturmufltum. Karfl›s›nda bulunan lise mektebinin büyük
k›zlar› onun avlusunda gülerek raks ederken, onlar› o
dünya cennetinde Cehennem hûrileri hükmünde gör-
düm. Fakat, birden elli sene sonraki vaziyetleri bana gö-
ründü. Onlar›n gülmeleri, elîm a¤lamalar› suretini ald›.
Ondan bu gelen hakikat inkiflaf etti. Yani, elli sene son-
raki hallerini manevî ve hayalî bir sinema ile gördüm ki,
o gülen altm›fl k›zdan ellisi, kabirde azap çekiyorlar; top-
rak olmufllar. Ve on tanesi, yetmifl yafl›nda, çirkinleflmifl,
herkesin nazar-› nefretini celbediyorlar. Ben de onlara
a¤lad›m.

Fitne-i ahir zaman›n mahiyeti bana göründü ki, o fit-
nenin en dehfletlisi ve cazibedar›, kad›nlar›n yüzsüz yü-
zünden ç›k›yor. ‹htiyar› selbedip, pervane gibi, sefahat
atefline at›yor. Ve bir dakika hayat-› dünyeviyeyi, seneler-
le hayat-› bâkiyeye tercih ettiriyor.

Ben, bir gün soka¤a bakarken, o fitnenin tesirli bir nu-
munesini hissettim. Gençlere çok ac›d›m. Dedim: “Bu
bîçareler kendilerini bu m›knat›s gibi cezbedici fitnenin 
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ibaret oldu¤u, nitelik.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu, ilim ve irfan ö¤renilen yer,
okul.
nümune: örnek, misal, örnek ola-
rak gösterilen.
pervane: f›r›ldak, f›r›ldak çark›.
raks: oynama, dans etme, s›çra-
yarak oynama, dans.
sefahet: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük, sefihlik.
selbetme: kapma, zorla alma, r›-
zas›z alma.
suret: flekil.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
tesir: etki.
vaziyet: durum, hal.

azap: büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cazibedar: çekici, cazibeli,
al›ml›, cezp edici.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cezp: kendine do¤ru çekme,
çekilme.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
elîm: çok dert ve keder ve-
ren, çok ac› verici, ac›kl›.
fitne: azd›rma, bafltan ç›kar-

ma.
Fitne-i ahirzaman: ahirza-
man fitnesi.
Hâdise: olay.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hâl: durum, vaziyet.
hayalî: hayale ait, hayalle ilgi-
li, hayale mensup.
hayat-› bak›ye: bâkî olan,
bitmeyen sonsuz hayat.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.

hûrî: çok güzel kad›n.
ibret: bir olaydan, kötü bir
durumdan ders alma, ders ç›-
karma.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma,
görülme, aç›¤a ç›kma, mey-
dana ç›kma.
kabir: ölüleri defnetmek için
kaz›lan çukur, mezar, sin,
merkad. büyük, ulu.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
hakikat›, iç yüzü, bir fleyi ta-
yin eden aslî unsur, neden



ateflinden kurtaramazlar” diye düflünürken, birden o fit-
neyi atefllendiren ve talim eden irtidatkâr bir flahs-› ma-
nevî önümde tecessüm etti. Ben de ona ve ondan ders
alan mülhitlere dedim:

Ey Cehennem hûrileri ile zevklenmek yolunda dinini
feda eden ve sefihâne dalâleti severek irtikâp eden ve
hevesat-› nefsiye lezzeti yolunda dinsizli¤i ve ilhad› kabul
eden ve hayat› perestifl edip ölümden fliddetli korkan ve
kabri hat›r›na getirmek istemeyen ve irtidada yüz tutan
bedbaht! Kat’iyen bil ki:

Dinsizlik cihetiyle, senin bu koca dünyan, bu saatten
evvel ve bu dakikadan sonra, bilumum senin bu kâinat›n
ve mazi ve müstakbelin ve geçmifl nev’in ve cinsin ve ge-
lecek mahlûklar ve nesiller ve gitmifl dünyalar ve millet-
ler ve gelen insanlar ve taifeler, tamamen madum ve ölü-
dürler. ‹flte, insaniyet ve ak›l cihetiyle, alâkadar oldu¤un
bütün o seyyar dünyalar ve seyyal kâinatlar, mütemadi-
yen, senin dalâletin suretiyle, senin bafl›na dünya dolusu
dehfletli ve hadsiz ölümlerin fliddetli elemlerini ya¤d›r›-
yor. Senin fluurun varsa, kalbini yak›yor; ruhun varsa,
yand›r›yor; akl›n sönmemifl ise, gamlar içinde bo¤uyor.
E¤er bir saatçik sarhoflça sefahatin ve pis lezzetin, bu ni-
hayetsiz gamlara, hüzünlere, elemlere mukabil gelebilir-
se, o sefahatte kal. Yoksa, akl›n› bafl›na al! O manevî Ce-
hennemden kurtulmak ve iman›n bu dünyada dahi temin
etti¤i bir manevî Cennete girmek ve saadet-i hayatiyeyi
tatmak için, Kur’ân’›n dersini dinle; cüz’î, fânî bir dakika 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
bedbaht: mutsuz, üzüntülü, za-
vall›.
bilumum: bütün, tamam›, hep,
genel olarak.
cihet: yan, yön, taraf.
cüz’î: az.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
fânî: geçiçi, ölümlü.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
fitne: azd›rma, bafltan ç›karma.
gam: s›k›nt›, keder.
had: s›n›r, son.
hûrî: çok güzel kad›n.
hüzün: keder, tasa, gam.
ilhad: islâm inanc›ndan dönme,
Allah’›n varl›¤›na ve birli¤ine inan-
may›fl.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar.
irtidâ: dinin yasak etti¤i fleyleri
yapmama, dinin yasaklad›klar›n-
dan geri durma, yasaklardan çe-
kinme. örtünme, bürünme.
irtidatkâr: irtidat edici, dinden ç›-
kan, dini terk eden.
irtikap: yapmak, ifllemek.
kabir: mezar.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
Kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
madum: yok olan, mevcut olma-
yan, bulunmayan.
mahlûk: halk edilmifl, yarat›lm›fl,
yarat›k, Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
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mazi: geçmifl zaman, yaflan›-
landan önceki zaman.
millet: benzer özellikleri olan
topluluk.
mukabil: karfl›l›k olarak, kar-
fl›l›¤›nda.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›-
lan, Allah’a ve dine inanma-
yan, Allah’› inkâr eden, dinsiz,
imans›z, münkir.
müstakbel: gelecek zaman,
istikbal.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml› olarak, aral›ks›z

flekilde, muttas›l, devaml›.
nesil: kuflak, soy.
nihayet: son.
saadet-i hayatiye: hayattaki
mutluluk.
sefahet: zevk, e¤lence ve ya-
sak fleylere düflkünlük, sefih-
lik.
sefihâne: sefih olan kimseye
yak›fl›r yolda, sefihçe.
seyyal: ak›c›, akan.
seyyar: gezici; gezen, dola-
flan.
suret: biçim, görünüfl.

flahs-› manevî: manevî flah›s;
belli bir flah›s olmay›p, kendi-
sine bir flah›s gibi muamele
edilen flirket, cemaat, cemi-
yet gibi ortakl›klar; belli bir ki-
fli olmay›p bir cemaatten
meydana gelen manevî flah›s.
fluur: bilinç, ak›l.
taife: topluluk.
talim: ö¤retme, yetifltirme.
tecessüm: görünme, belirme.
temîn: güvenlik, emniyet his-
si verme, flüphe ve korkuyu
giderme.



lezzeti, küllî, bâkî, daimî, imanî (HAfi‹YE) lezzetler ile müba-
dele et.

Hem deme ki: “Ben hayvan gibi hayat›m› geçirece-
¤im.” Çünkü, hayvana nispeten mazi, müstakbel gayp
hükmündedir. Cenab-› Hakîm-i Rahîm, o gayb› onlara
bildirmemekle, onlar› hadsiz elemlerden kurtarm›fl. Hat-
ta kesilmek için yat›r›lan bir tavuk hiçbir elem ve hüzün
hissetmez. B›çak kesti¤i vakit hissetmek ister. Fakat, his
gider; o elemden de kurtulur. Demek Cenab-› Hakk›n
gayet büyük ve mükemmel bir rahmeti, re’feti ve flefka-
ti, gayb› bildirmemektedir; bilhassa masum hayvanlar
hakk›nda daha tamd›r. Demek, sefihâne lezzette sen
hayvanlara yetiflemezsin; binler derece afla¤› düflersin.
Çünkü, hayvana nispeten gaybî olan fleyleri senin akl›n
görüyor, elemini al›yor. Setr-i gaypta bulunan istirahat-i
tammeden bilkülliye mahrumsun.
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ca.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mazi: geçmifl zaman, yaflan›lan-
dan önceki zaman.
mehasin: güzellikler, hüsünler,
iyilikler.
mezaristan: mezarl›k.
mübadele: de¤ifl-tokufl, karfl›l›kl›
olarak de¤ifltirme, trampa etme.
müstakbel: gelecek zaman, istik-
bal.
nihayet: son.
nispeten: nispet olarak, nispetle,
k›yaslayarak, öncekine göre, bir
dereceye kadar.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
re’fet: esirgeme, koruma, ac›ma,
merhamet, flefkat etme.
sürur: sevinç, mutluluk, nefle.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet, karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme.
visal: sevgiliye kavuflma, vuslat.
zat: kifli, flah›s, fert.

HAfi‹YE: Evet, iman bu dünyada dahi Cennet lezaizini manen verebilir.
Yüzer lezzetli ›fl›klar›ndan, bu tek faydas›na bak:

Nas›l ki, senin gayet sevdi¤in bir zat›, bir tehlikede ölüyorken gördü¤ün
dakikas›nda, Hekim-i Lokman ve H›z›r gibi bir doktor geldi. Birden diril-
di;ne kadar sevinç hissediyorsun! Öyle de, sen sevdi¤in ve alakadar
oldu¤un ölmüfllerin adedince sevinçleri, sürurlar›, iman veriyor. Çünkü,
mazi mezaristan›nda milyonlarca sence mahbup zatlar, mahvdan ve
ölümden, birden, iman nuruyla, senin karfl›nda diriliyorlar; “Biz
ölmemifliz ve ölmeyece¤iz” deyip hayat buluyorlar. O hadsiz firaklardan
gelen hadsiz elemler yerine, visal ve hayat bulmalar›ndan nihayetsiz
lezzetler ve sevinçler, iman noktas›ndan, bu dünyada dahi geldi¤ini gös-
teriyor ki “‹man öyle bir çekirdektir ki, ehl-i imana Cenneti bütün lezaiz
ve mehasiniyle sünmbül veriyor ve verecektir.”

bâkî: sürekli kal›c› olan.
bilhassa: her fleyden önce,
baflta, hele, en çok, hususen,
hususî olarak, özellikle, mah-
sus.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
Cenab-› Hakîm-i Rahim: son-
suz merhamet edeni ve her
fleyi hikmetli yapan, fleref ve
azamet sahibi Allah.
daimî: sürekli, devaml›.

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.
elem: dert, üzüntü, kayg›, ta-
sa.
firak: ayr›l›k, ayr›lma, hicran.
gayp: görünmeyen, fakat
varl›¤› kesin olan ve mahiyeti
Allah taraf›ndan bilinen baflka
âlemler; manevî âlem.
had: s›n›r, son.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›-
n›n kenar›na veya alt›na yaz›-
lan aç›klay›c› yaz›, derkenar.

his: anlama, sezme, idrak.
hüzn: keder, tasa, gam.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
imanî: imana ait olan, imana
dair olan, imanla ilgili.
küllî: çok, büyük, çok miktar-
da.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
mahv: batma, bitme, yok ol-
ma.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe,
ruhça, mana itibariyle, mana-



Hem, senin medar-› fahr›n olan uhuvvet ve hürmet ve
hamiyet gibi güzel hasletlerin, incecik bir zamana, büyük
bir sahradan bir parmak kadar yere inhisar ve hadsiz za-
manda yaln›z haz›r saate mahsus oldu¤undan, sun’î ve
muvakkat ve sahtekâr ve as›ls›z ve gayet cüz’î olup, se-
nin insaniyetin ve kemalât›n o nispette küçülür, hiçe
iner. Fakat iman ehlinin uhuvveti ve hürmeti ve muhab-
beti ve hamiyeti, iman cihetiyle mevcut bulunan mazi ve
müstakbeli ihata etti¤inden, insaniyeti ve kemalât› o nis-
pette teâlî eder.

Hem, senin dünyaca muvaffak›yetin, elmasç› ve diva-
ne olmufl bir Yahudînin cam parçalar›n› elmas fiyat›yla
ald›¤› gibi, sen de küçücük, k›sac›k bir zamana, bir haya-
ta uzun ve daimî ve genifl bir hayat›n fiyat›n› verdi¤in
için, elbette o had dairesinde galebe edersin. Bir dakika-
ya bir sene kadar fliddetli h›rs, muhabbet, intikam gibi
hissiyatla müteveccih oldu¤un için, ehl-i diyanete muvak-
katen tefevvuk edersin.

Hem, senin akl›n, ruhun, kalbin, duygular›n ulvî vazi-
felerini b›rak›p süflî nefsin ve pis hevesin rezil ifllerine ifl-
tirak ve yard›m ettiklerinden, ehl-i imana dünyada gale-
be edersin ve zahirde daha sevimli görünürsün. Çünkü,
senin ak›l ve kalp ve ruhun gayet derecede tedenni ve te-
reddi ve sukut edip, pis heves ve rezil nefse ink›lâp et-
mifller, mesholmufllar. Elbette, bu cihette, sana Cehen-
nemi ve mazlum ehl-i imana Cenneti kazand›ran bir mu-
vakkat galeben olacak.

* * *
cihet: yan, yön, taraf.
daimî: sürekli, devaml›.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
galebe: galip gelme, yenme, üs-
tünlük.
had: yetki.
heves: nefsin arzu ve istekleri.
h›rs: afl›r› istek, fliddetli arzu, faz-
la isteme.
hissiyat: hisler, duygular.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hâle geç-
me, hâl de¤ifltirme, de¤iflim, dö-
nüflüm.
intikam: öç alma, kendisine, bu-
lundu¤u toplulu¤a veya benim-
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sedi¤i bir fleye karfl› yap›lan
tecavüze, kötülü¤e karfl›l›k
verme, misillemede bulun-
ma.
ifltirak: ortak olma, ortakl›k
etme.
mazlum: zulüm görmüfl, zul-
me u¤ram›fl.
mesholma: fleklini de¤ifltire-
rek çirkin hâle gelme.
muhabbet: ülfet, sevgi, sev-
me, dostluk.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçi-

ci.
muvakkaten: geçici olarak,
az bir zaman için.
müteveccih: teveccüh eden,
bir tarafa, bir cihete dönen,
yönelen.
nefs: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü-
¤e sevk eden, flehevî istekleri
kamç›lay›p hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
rezil: alçak, baya¤›, soysuz,
hayas›z, utanmaz, ahlâks›z,
adî, afla¤›l›k.

süflî: afla¤›l›k, alçak, baya¤›,
adî.
sükût: düflme, düflüfl, afla¤›
inme.
tedenni: afla¤› düflme, daha
kötü bir dereceye düflme, al-
çalma, gerileme.
tefevvuk: üstün olma, üstün-
lük.
tereddi: gerileme, kötüleflme,
kötü yönde geliflme.
ulvî: yüksek, yüce.
vazife: görev.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.



Birden ‹htar Edilen
Bir Mesele-i Mühimme

Ahir zaman›n fitnesinde en dehfletli rolü oynayan, ta-
ife-i nisâiye ve onlar›n fitnesi oldu¤u, hadisin rivayetle-
rinden anlafl›l›yor.

Evet, nas›l ki tarihlerde, eski zamanlarda Amazonlar
nam›nda gayet silâhflör kad›nlardan mürekkep bir taife-i
askeriye olarak harika harpler yapt›klar› naklediliyor. Ay-
nen öyle de, bu zamanda, z›nd›ka dalâleti, ‹slâmiyete
karfl› muharebesinde, nefs-i emmarenin plân›yla, fleytan
kumandas›na verilen f›rkalardan en dehfletlisi, yar›m ç›p-
lak han›mlard›r ki, aç›k baca¤›yla, dehfletli b›çaklarla ehl-i
îmâna taarruz edip sald›r›yorlar. Nikâh yolunu kapama-
ya, fuhuflhâne yolunu genifllettirmeye çal›flarak, çoklar›n
nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlar›n› kebâir ile ya-
ral›yorlar. Belki o kalblerden bir k›sm›n› öldürüyorlar.
Birkaç sene nâmahrem hevesat›na göstermenin tam ce-
zas› olarak, o b›çakl› bacaklar, Cehennemin odunlar›
olup en evvel o bacaklar yanacaklar›n› ve dünyada em-
niyet ve sadâkati kaybetti¤i için, hilkaten çok istedi¤i ve
f›traten çok muhtaç oldu¤u münasip kocay› daha bula-
maz. Bulsa da bafl›na belâ bulur. Hatta bu hâlin neticesi
olarak, o ahir zamanda, baz› yerlerde nikâha ra¤betsiz-
lik ve riayetsizlik yüzünden, k›rk kad›na bir erkek nezaret 
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hevesat: hevesler.
hilkaten: yarat›l›fltan, do¤ufltan,
f›traten.
‹htar: dikkatini çekme, tenbih,
uyarma, uyar›.
‹slâmiyet: Müslümanl›k, semavî
dinlerin sonuncusu.
kebair: büyük günahlar, cezas›
büyük olan günahlar.
kumanda: emir verme gücü
amirlik, hüküm.
Mesele-i Mühimme: mühim,
önemli mesele.
muharebe: savaflma, savafl, cenk,
harp.
münasip: uygun, yerinde.
mürekkep: terkip edilmifl, iki ve-
ya daha çok fleyin kar›flmas›ndan
meydana gelen, birleflmifl, birle-
flik.
nakl: anlatma, söyleme.
nam: ad, isim.
namahrem: mahrem olmayan.
nefs: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis, insana kötü ve
günah olan ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
netice: sonuç.
nezaret: idare.
nikâh: ‹slâm hukukunda, tarafla-
r›n ve flahitlerin kat›lmalar› ile
meydana gelen, icap ve kabulden
ibaret iki sözle akdedilen bir akit;
fleriata uygun flekilde evlenme.
plân: bir fleyin, bir eserin düzeni,
tertibi, program›.
ra¤bet: itibar etme, de¤er verme.
riayet: uygun davran›fl.
rivayet: bir haber, söz veya olay›
nakletme.
sadakat: do¤ruluk.
silâhflör: çok iyi silâh kullanan
kimse, savaflç›, cengâver.
fleytan: Hz. Âdem’in üstünlü¤ü-
nün kabulü anlam›nda ona secde
edilmesi ile ilgili ‹lâhî emre uyma-
d›¤› için semadan kovulan ve o
zamandan beri Âdem o¤ullar›n›
do¤ru yoldan ç›kartmaktan geri
durmayan lânetlenmifl varl›k, ib-
lis.
taarruz: bir fleyin ve kimsenin
üzerine fliddetle sald›rma.
taife-i askeriye: askerler grubu,
asker s›n›f›.
taife-i nisaiye: kad›nlar taifesi,
kad›nlar grubu, kad›n cinsi, bütün
kad›nlar.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.

Amazon: Milâttan önceki de-
virlerde sadece kad›nlardan
teflekkül eden savaflç› bir
topluluk. ‹zmir kentinin kuru-
cusu kabul edilen savaflç› ka-
d›nlar›n kabilesi.

dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-
nelme.

dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.
emniyet: eminlik, güvenlik,
korkusuzluk.
esir: kul, köle.
f›rka: insan kalabal›¤›, insan
toplulu¤u, grubu.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibariyle.
fitne: arabozan, fesat, kar›flt›-
r›c›.

hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.

hâl: durum, vaziyet.

hârika: her zaman rastlan-
mayan, ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran, âdet ve tabiat d›-
fl›nda olan fley.

harp: savafl, cenk, devletler
aras›nda meydana gelen kan-
l› ve silahl› kavga.



edecek derecede ehemmiyetsiz, sahipsiz, k›ymetsiz bir
surete girece¤i, hadisin rivayetinden anlafl›l›yor.

Madem hakikat budur. Ve madem her güzel güzelli¤i-
ni sever ve elinden geldi¤i kadar muhafaza etmek ister
ve bozulmas›n› istemez. Ve madem güzellik bir nimettir,
nimete flükredilse manen ziyadeleflir, flükredilmezse de¤i-
flir, çirkinleflir. Elbette akl› varsa, hüsün ve cemalini, gü-
nahlar› kazanmak ve kazand›rmak ve çirkin ve zehirli
yapmak; ve o nimeti küfran ile medar-› azap bir surete
çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak. Ve o fânî befl on
senelik cemali, bâkîlefltirmek için meflru bir tarzda isti-
mal ile, o nimete flükredecek. Yoksa ihtiyarl›kta uzun za-
man istiskale maruz kal›p, me’yusâne a¤layacak.

E¤er terbiye-i ‹slâmiye dairesinde, âdâb-› Kur’âniye
ziynetiyle o cemal güzellefltirilse, o fânî hüsün, manen
bâkî kalaca¤› ve Cennette hûrilerin cemalinden daha fli-
rin ve daha parlak bir tarzda kendine verilece¤i hadiste
kat’iyetle sabittir.

E¤er o güzelin zerre miktar akl› varsa, bu güzel ve par-
lak ve ebedî neticeyi elinden kaç›rmayacak.

®
âdâb-› Kur’âniye: Kur’ân’›n verdi-
¤i terbiye, güzel ahlâk.
bâkî: yok olmayan, sürekli ve ka-
l›c› olan, bütün varl›klar yok olur-
ken yok olmayan ve bütün var-
l›klar yok olduktan sonra da za-
t›yla var olacak tek varl›k; Allah.
cemal: güzellik.
ebedî: ebede mensup, zevalsiz,
sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
ehemmiyet: önem.
fânî: geçiçi, ölümlü.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
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gamberin onaylad›¤› baflkas›-
na ait söz, ifl veya davran›fl.
hakikat: gerçek.
hûrî: Cennet k›z›, Cennet gü-
zeli.
hüsün: güzellik.
istimâl: kullanma.
istiskal: yüz vermeme, ko-
varcas›na muamele etme,
dolay›s›yla kovma.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
k›ymet: de¤er.
küfran: iyilik bilmeme, görü-
len iyili¤i unutma, nankörlük.

manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe,
ruhça, mana itibariyle, mana-
ca.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda,
tesiri alt›nda bulunan ve
önünde engel ve siper bulun-
mayan.
medar-› azap: azap sebebi.
meflru: fleriata uygun, fler’an
caiz, fleriat›n müsaade etti¤i
fley.
me’yusâne: ümitsizce, ümit-
sizlikle, ümitsiz bir flekilde.

muhafaza: koruma, saklama.
rivayet: bir haber, söz veya
olay› nakletme.
suret: flekil.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk
ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî ter-
biye.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça, çok küçük parça.
ziyade: Artma, ço¤alma.
ziynet: süs, bezek.



(MEYVE R‹SALES‹NDEN)

‹kinci Meselenin Hülâsas›
R‹SALE-‹ NUR’dan Gençlik Rehberi’nin güzelce izah

etti¤i gibi, ölüm o kadar kat’î ve zahirdir ki, bu günün ge-
cesi ve bu güzün k›fl› gelmesi gibi ölüm bafl›m›za gelecek.

Bu hapishane, nas›l ki mütemadiyen ç›kanlar ve giren-
ler için muvakkat bir misafirhanedir. Öyle de, bu zemin
yüzü dahi, acele hareket eden kafilelerin yollar›nda bir
gecelik konmak ve göçmek için bir hand›r. Her bir fleh-
ri yüz defa mezaristana boflaltan ölüm, elbette hayattan
ziyade bir istedi¤i var. ‹flte bu dehfletli hakikatin muam-
mas›n› Risale-i Nur hâl ve keflfetmifl. Bir k›sac›k hülâsas›
fludur:

Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kap›s› kapanm›-
yor; elbette bu ecel cellâd›n›n elinden ve kabir haps-i
münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insan›n en büyük
ve her fleyin fevkinde bir endiflesi, bir meselesidir. Evet,
çaresi var ve Risale-i Nur Kur’ân’›n s›rr›yla o çareyi iki
kere iki dört eder derecesinde kat’î ispat etmifl. K›sac›k
hülâsas› fludur ki:

Ölüm ya idam-› ebedîdir, hem o insan›, hem bütün ah-
bab›n› ve akaribini asacak bir dara¤ac›d›r, veyahut baflka
bir bâkî âleme gitmek ve iman vesikas›yla saadet saray›na
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hiy yoluyla Hz. Muhammed’e in-
dirilmifl, semavî kitaplar›n sonun-
cusu.
madem: ... -den dolay›, böyle ise.
mezaristan: mezarl›k.
misafirhane: misafirlerin kald›¤›
ev, geçici bekleme yeri.
muamma: anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl, anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
söz.
muvakkat: geçici.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
saadet: mutluluk.
s›r: gizli hakikat.
vesika: inan›lacak, dayan›lacak,
güvenilecek sa¤lam delil, hüccet,
belge.
zahir: aç›k, aflikâr.
zemin: yer.
ziyade: çok, fazla.

ahbap: dostlar.
akarip: akrabalar, yak›nlar.
âlem: dünya, cihan.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
cellât: idama mahkûm olan-
lar›n hükümlerini infaz etme-
ye vazifeli olan adam.
dara¤ac›: idama mahkûm
olanlar›n as›ld›klar› sehpa,
dâr.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm

vakti.
endifle: kayg›.
fevkinde: üstünde.
hakikat: gerçek, esas.
hal: çözme, kar›fl›k bir mese-
leyi flüphe edilmeyecek dere-
cede aç›klama.
han: yolcular›n misafir olarak
kald›¤› yer.
haps-i münferit: ehl-i dalâlet
için ölüm ve kabir.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
idam-› ebedî: dirilmemek

üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
iman: inanma, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
izah: aç›kça ortaya koyma,
bir konuyu ayr›nt›lar›yla, ek-
siksiz anlatma.
kabir: mezar.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-

* Meyvenin ‹kinci Mesele-
si, Denizli’de 1943-44'te
Türkçe olarak telif edil-
mifltir.



girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabir ise ya karan-
l›kl› bir haps-i münferit ve dipsiz bir kuyudur, veyahut bu
zindan-› dünyadan bâkî ve nuranî bir ziyafetgâh ve ba¤is-
tana aç›lan bir kap›d›r. Bu hakikati Gençlik Rehberi bir
temsil ile ispat etmifl.

Meselâ, bu hapsin bahçesinde, asmak için dara¤açla-
r› konulmufl ve onlar›n dayand›klar› duvar›n arkas›nda
gayet büyük ve umum dünya ifltirak etmifl bir piyango
dairesi kurulmufl. Biz bu hapisteki befl yüz kifli, her hâl-
de hiç müstesnas› yok ve kurtulmak mümkün de¤il, bizi
birer birer o meydana ça¤›racaklar. Ya “Gel, idam ilân›-
n› al, dara¤ac›na ç›k!” veya “Daimî haps-i münferit pu-
sulas›n› tut, bu aç›k kap›ya gir!” veyahut “Sana müjde!
Milyonlar alt›n bileti sana ç›km›fl; gel, al!” diye her taraf-
ta ilânatlar yap›l›yor. Biz de gözümüzle görüyoruz ki, bir-
biri arkas›nda o dara¤açlar›na ç›k›yorlar. Bir k›sm›n as›l-
d›klar›n› müflahede ediyoruz. Bir k›sm› da dara¤açlar›n›
basamak yap›p, o duvar›n arkas›ndaki piyango dairesine
girdiklerini, orada, büyük ve ciddî memurlar›n kat’î ha-
berleri ile görür gibi bildi¤imiz bir s›rada, bu hapishane-
mize iki heyet girdi.

Bir kafile, ellerinde çalg›lar, flaraplar, zahirde gayet tat-
l› helvalar, baklavalar var; bizlere yedirmeye çal›flt›lar. Fa-
kat, o tatl›lar zehirlidir. ‹nsî fleytanlar içine zehir atm›fllar.

‹kinci cemaat ve heyet, ellerinde terbiyenameler ve
helâl yemekler ve mübarek flerbetler var; bize hediye 

ba¤istan: ba¤l›k, bahçelik, büyük
bahçe.
cemaat: topluluk, bir yere top-
lanm›fl insanlar, tak›m, bölük.
ciddî: mühim, önemli.
daimî: sürekli, devaml›.
gayet: son derece.
heyet: bir toplulu¤u meydana
getiren kiflilerin bütünü, komite.
idam: yok olma.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ilânat: ilânlar.
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insî: insan cinsinden.
ifltirak: ortakl›k etme, kat›l-
ma.
meselâ: örne¤in.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müjde: sevindirici haber,
mufltu.
müstesna: kaide d›fl›, kural
d›fl›.
müflahede: bir fleyi gözle gör-

me, seyretme.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
pusula: k›sa mektup.
fleytan: zeki, kurnaz olan, bu
zekili¤ini kötülük yapmakta
kullanan kimse.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.
terbiyename: terbiye yaz›s›.

terhis: izin verme, serbest b›-
rakma.

tezkere: belge, pusula.

umum: bütün.

zindan-› dünya: dünya zin-
dan›, dünyan›n ehl-i iman için
Cennete nispeten zindan
hükmündeki hayat›.

ziyafetgâh: ziyafet verilen
yer.



veriyorlar ve bilittifak beraber, pek ciddî ve kat’î diyorlar
ki: “E¤er o evvelki heyetin sizi tecrübe için verilen hedi-
yelerini alsan›z, yeseniz, bu gözümüz önündeki flu dara-
¤açlarda, baflka gördükleriniz gibi as›lacaks›n›z. E¤er bi-
zim, bu memleket hâkiminin ferman›yla getirdi¤imiz he-
diyeleri evvelkinin yerine kabul edip ve terbiyenameler-
deki dualar› ve evratlar› okusan›z, o as›lmaktan kurtula-
caks›n›z. O piyango dairesinde, ihsan-› flahane olarak,
her biriniz milyon alt›n biletini alaca¤›n›z›, görür gibi ve
gündüz gibi inan›n›z. E¤er o haram ve flüpheli ve zehirli
tatl›lar› yeseniz, as›lmaya gitti¤iniz zamana kadar dahi o
zehirin sanc›s›n› çekece¤inizi, bu fermanlar ve bizler
müttefikan size kat’î haber veriyoruz” diyorlar.

‹flte bu temsil gibi, her vakit gördü¤ümüz ecel dara¤a-
c›n›n arkas›nda mukadderat-› nev-i befler piyangosundan
ehl-i iman ve taat için, hüsn-i hatime flart›yla, ebedî ve
tükenmez bir hazinenin bileti ç›kaca¤›n›; yüzde yüz ihti-
mal ile, sefahat ve haram ve itikats›zl›k ve f›skta devam
edenler, tevbe etmemek flart›yla, ya idam-› ebedî —ahi-
rete inanmayanlara— veya daimî ve karanl›k haps-i
münferit —beka-i ruha inanan ve sefahatte gidenlere—
ve flekavet-i ebediye ilâm›n› alacaklar›n› yüzde doksan
dokuz ihtimal ile kat’î haber veren, baflta ellerinde nifla-
ne-i tasdik olan hadsiz mu’cizeler bulunan yüz yirmi dört
bin peygamberler 1 ve onlar›n verdikleri haberlerin izleri-
ni ve sinemada gibi gölgelerini keflif ile, zevk ile görüp
tasdik ederek imza basan yüz yirmi dört milyondan
ziyade evliyalar (kaddesallahü esrarehüm) ve o iki k›s›m 
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lundan ç›kma, Allah’a karfl› isyan
etme.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâkim: memleketi idare eden,
hükümdar.
haps-i münferit: ehl-i dalâlet için
ölüm ve kabir.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
hüsn-i hatime: iman ile ahirete
gitmek, Kelime-i fiahadet söyle-
yerek ölmek.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
ihsan-› flahane: padiflah›n ihsan›,
padiflah›n lütfu, padiflah›n ikram›,
padiflah›n hediyesi.
ihtimal: olabilirlik.
ilâm: belge, bildiri.
itikat: kesin inanma, iman.
kaddesallahü esrarehüm: s›rlar›,
hakikatleri muazzez ve müflerref
olsun.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keflif: Allah taraf›ndan ilham edil-
me, kalp gözüyle görme.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mukadderat-› nev-i befler: insa-
no¤lunun mukadderat›, insano¤-
lunun önceden takdir edilmifl ba-
fl›na gelecekler.
müttefikan: ittifak ederek, hep
beraber, birlikte.
niflane-i tasdik: do¤rulu¤unu, ka-
bul edilirli¤ini gösteren alâmet,
belirti.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lâhî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bî.
sefahat: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük, sefihlik.
flekavet-i ebediye: ebedî, sonsuz
s›k›nt› ve iflkence, bitmeyen azap.
taat: itaat etme, boyun e¤me,
emre uyma.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
temsil: misal getirme, özellikle
ö¤üt al›ns›n diye mesel anlatma.
tevbe: ifllenmifl bir günahtan pifl-
manl›k duyup bir daha iflleme-
mek üzere söz verme.
ziyade: çok, fazla,

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
beka-i ruh: ruhun ebedîli¤i,
sonsuzlu¤u, ölümsüzlü¤ü.
bilittifak: ittifakla, beraberce,
el birli¤iyle.
daimî: sürekli, devaml›.

dara¤ac›: idama mahkûm
olanlar›n as›ld›klar› sehpa,
dâr.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm

vakti.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
evrat: virtler, okunmas› âdet
olan dinî dualar.
ferman: emir, buyruk.
f›sk: hak yoldan veya hak yo-

1. Müsned, 5:178, 179, 246; Zâdü’l-Meâd, 1:43-44.



meflahir-i insaniyenin haberlerini aklen kat’î bürhanlarla
ve kuvvetli hüccetlerle —fikren ve mant›ken— yakinî bir
surette ispat ederek tasdik edip imza basan milyarlar ge-
len geçen muhakkikler, (HAfi‹YE) müçtehitler ve s›dd›kînler,
bilicma mütevatiren nev-i insan›n güneflleri, kamerleri,
y›ld›zlar› olan bu üç cemaat-i azîme ve bu üç taife-i ehl-i
hakikat ve beflerin kudsî kumandanlar› olan bu üç büyük
ve âlî heyetlerin fermanlar› ile verdikleri haberleri dinle-
meyen ve saadet-i ebediyeye giden onlar›n gösterdikleri
yol olan s›rat-› müstakimde gitmeyenler, yüzde doksan
dokuz dehfletli tehlike ihtimalini nazara almayan ve bir
tek muhbirin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu b›ra-
kan, baflka uzun yolda hareket eden bir adam, elbette ve
elbette vaziyeti fludur ki:

‹ki yolun, hadsiz muhbirlerin kat’î ihbarlar›yla en k›sa
ve kolay› ve yüzde yüz Cennet ve saadet-i ebediyeyi ka-
zand›ran› b›rak›p, en da¤da¤al› ve uzun ve s›k›nt›l› ve
yüzde doksan dokuz Cehennem hapsini ve flekavet-i da-
imeyi netice veren yolunu ihtiyar etti¤i hâlde, dünyada
iki yolun, bir tek muhbirin yalan olabilir haberiyle, yüzde
bir tek ihtimal tehlike ve bir ay hapis imkân› bulunan k›-
sa yolu b›rak›p, menfaatsiz —yaln›z zarars›z oldu¤u
için— uzun yolu ihtiyar eden bedbaht, sarhofl divaneler
gibi dehfletli ve uzakta görünen ve ona musallat olan ej-
derhalara ehemmiyet vermez. Sineklerle u¤rafl›yor,

HAfi‹YE: O muhakkiklerden tek birisi Risale-i Nur’dur. Yirmi senedir en
muannit feylesoflar› ve mütemerrid z›nd›klar› susturan eczalar› meydan-
dad›r. Herkes okuyabilir ve kimse itiraz etmez.

aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile, ak›l
gere¤ince.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, zavall›.
befler: insanl›k.
bilicma: icma ile, birden, ittifakla,
fikir birli¤iyle.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cemaat-i azîme: büyük ve kala-
bal›k cemaat, topluluk.
da¤da¤a: gürültü, beyhude telâfl
ve ›zt›rap.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan, budala, al›k.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ejderha: korkunç ve hayalî bir
hayvan.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
hafliye: dipnot.
heyet: bir toplulu¤u meydana
getiren kiflilerin bütünü, komite.
hüccet: delil.
ihbar: haber verme, bildirme, an-
latma, duyurma.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kamer: ay.
kudsî: mukaddes, yüce.
kumandan: komutan.
menfaat: fayda.
meflahir-i insaniye: insanlar›n
meflhurlar›.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›r›p bulan, bir fleyin iç yüzü-
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nü inceleyerek vak›f olan.
muhbir: haber veren, haber-
ci.
musallat: çok rahats›zl›k ve-
ren, afl›r› derecede sataflan.
müçtehit: ayet ve hadisler-
den fler’î hükümler ç›karabi-
len, gerekli bütün ehillik flart-
lar›na sahip olan, genifl ve de-
rin bilgili din âlimi.
mütevatiren: yalan üzerinde
birleflmeleri aklen mümkün

olmayan bir toplulu¤un nak-
letti¤i haber tarz›nda, tevatür
yoluyla.
nazar: bak›fl, dikkat.
nev-i insan: insan türü, insa-
no¤lu.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
s›dd›kîn: s›dd›klar, do¤ru söz-
lü olanlar, samimiyetle iman
etmifl olan ve bunun gere¤i-
ne tam olarak uyanlar.

s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.

suret: biçim, tarz, görünüfl.

flekavet-i daime: sürekli
bedbahtl›k, sonsuz s›k›nt›.

taife-i ehl-i hakikat: hakikat
yolunda olanlar, gerçek yo-
lunda olanlar grubu.

vaziyet: durum.

yakinî: flüphe edilemeyecek
derecede kesin bir flekilde.



yaln›z onlara ehemmiyet verir derecede akl›n›, kalbini,
ruhunu, insaniyetini kaybetmifl oluyor.

Madem hakikat-i hâl budur; biz mahpuslar, bu hapis
musibetinden intikam›m›z› tam almak için o mübarek
ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani, nas›l ki
bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki sa-
at sefahat lezzetleriyle, bu musibet, bizi on befl ve befl ve
on ve iki üç sene bu hapse soktu, dünyam›z› bize zindan
eyledi. Biz dahi bu musibetin ra¤m›na ve inad›na, bir iki
saat müddet-i hapsi bir iki gün ibadete ve iki üç sene ce-
zam›z› —mübarek kafilenin hediyeleriyle— yirmi otuz
sene bâkî bir ömre ve on ve yirmi sene hapiste cezam›-
z› milyonlar sene Cehennem hapsinden aff›m›za vesile
edip, fânî dünyam›z›n a¤lamas›na mukabil, bâkî hayat›-
m›z› güldürerek, bu musibetten tam intikam›m›z› almal›-
y›z. Hapishaneyi terbiyehane gösterip, vatan›m›za ve
milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam ol-
maya çal›flmal›y›z. Ve hapishane memurlar› ve müdürle-
ri ve müdebbirleri dahi, cani ve eflk›ya ve serseri ve katil
ve sefahatçi ve vatana muz›r zannettikleri adamlar› bir
mübarek dershanede çal›flan talebeler görsünler ve müf-
tehirâne Allah’a flükretsinler.

@
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birli, her fleyi önceden düflünen.
müftehirâne: iftiharla, iftihar
ederek, övünerek, gururlu bir fle-
kilde.
ra¤m›na: ona ra¤men, inad›na,
z›dd›na.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
talebe: talep eden, ö¤renci.
terbiye: e¤itim; iyi ahlâk, sayg› ve
edep ö¤renme.
terbiyehane: terbiye yeri.
vesile: arac›, vas›ta.
zindan: hapishane.

bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
cani: ac›mas›z, gaddar.
emniyet: eminlik, güvenlik,
korkusuzluk.
eflk›ya: da¤ h›rs›zlar›, haydut-
lar, yol kesiciler.
fânî: ölümlü, geçici.
hakikat-i hâl: durumun ger-
çek yönü, iflin asl›.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini
yerine getirme, Allah’a karfl›

kulluk vazifesini yapma.
inat: bir konuda ›srarl› olma,
sözünde ayak direme.
insaniyet: insanl›k mahiyeti.
intikam: öç alma, kendisine,
bulundu¤u toplulu¤a veya
benimsedi¤i bir fleye karfl›
yap›lan tecavüze, kötülü¤e
karfl›l›k verme, misillemede
bulunma.
kafile: birlikte yolculuk eden
topluluk; zümre, f›rka.

katil: katleden, öldüren.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahpus: hapsedilmifl olan,
mevkuf.
mukabil: karfl›l›k.
musibet: felâket, belâ.
muz›r: zararl›, zarar veren.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müddet-i hapis: hapis süresi.
müdebbir: tedbir alan, ted-



Üçüncü Mesele
GENÇL‹K REHBER‹’nde izah› bulunan ibretli bir hâdi-

senin hülâsas› fludur:
Bir zaman, Eskiflehir hapishanesinin penceresinde,

bir Cumhuriyet Bayram›nda oturmufltum. Karfl›s›ndaki
lise mektebinin büyük k›zlar›, onun avlusunda gülerek
raks ediyorlard›. Birden, manevî bir sinema ile, elli sene
sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki, o elli
altm›fl k›zlardan ve talebelerden k›rk ellisi, kabirde toprak
oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve on tanesi, yetmifl seksen
yafl›nda, çirkinleflmifl, gençli¤inde iffetini muhafaza et-
medi¤inden, sevmek bekledi¤i nazarlardan nefret görü-
yorlar. Kat’î müflahede ettim, onlar›n o ac›nacak hâlleri-
ne a¤lad›m. Hapishanedeki bir k›s›m arkadafllar a¤lad›¤›-
m› iflittiler. Geldiler, sordular; ben dedim: “fiimdi beni
kendi hâlime b›rak›n›z, gidiniz.”

Evet, gördü¤üm hakikattir, hayal de¤il. Nas›l ki bu yaz
ve güzün ahiri k›flt›r; öyle de, gençlik yaz› ve ihtiyarl›k gü-
zünün arkas› kabir ve berzah k›fl›d›r. Geçmifl zaman›n el-
li sene evvelki hâdisat› sinema ile hâl-i haz›rda gösterildi-
¤i gibi, gelecek zaman›n elli sene sonraki istikbal hâdisa-
t›n› gösteren bir sinema bulunsa, ehl-i dalâlet ve sefaha-
tin elli altm›fl sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilse
idi, flimdiki güldüklerine ve gayrimeflru keyiflerine nefret-
ler ve teellümlerle a¤layacaklard›.

ahir: son.
azap: günahlara karfl› kabirde ve
ahirette çekilecek ceza.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i sefahat: sefihler, nefsî zevk
ve lezzetleri çok masraf yapanlar.
evvel: önce.
gayrimeflru: meflru olmayan, di-
ne ayk›r›, kanunsuz.
güz: sonbahar.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
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hâdise: olay.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hâl-i hâz›r: flimdiki durum.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
ibret: bir olaydan, kötü bir
durumdan ders alma, ders ç›-
karma.
iffet: namus, ›rz.
istikbal: gelecek zaman.

izah: aç›kça ortaya koyma,
bir konuyu ayr›nt›lar›yla, ek-
siksiz anlatma.
kabir: mezar.
Kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mektep: eski dönemde ilk ve
orta tahsilin yap›ld›¤› e¤itim
kurumu.
mesele: önemli konu.

muhafaza: koruma.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefret: bir fleyden veya kim-
seden i¤renme, tiksinme, ik-
rah.
raks: oynama, dans etme.
teellüm: elemlenme, tasalan-
ma, dertlenme, üzüntü duy-
ma.
vaziyet: durum.

* Meyvenin Üçüncü Me-
selesi, Denizli’de 1943-
44'te Türkçe olarak telif
edilmifltir.



Ben, o Eskiflehir Hapishanesindeki müflahede ile mefl-
gul iken sefahat ve dalâleti terviç eden bir flahs-› mane-
vî, insî bir fleytan gibi karfl›ma dikildi ve dedi:

“Biz hayat›n her bir çeflit lezzetini ve keyiflerini tatmak
ve tatt›rmak istiyoruz; bize kar›flma.”

Ben de cevaben dedim:

“Madem lezzet ve zevk için ölümü hat›ra getirmeyip
dalâlet ve sefahate at›l›yorsun, kat’iyen bil ki, senin dalâ-
letin hükmüyle, bütün geçmifl zaman-› mazi ölmüfl ve
madumdur ve içinde cenazeleri çürümüfl bir vahfletli me-
zaristand›r. ‹nsaniyet alâkadarl›¤›yla ve dalâlet yoluyla se-
nin bafl›na ve varsa ve ölmemifl ise kalbine, o hadsiz fi-
raklardan ve o nihayetsiz dostlar›n›n ebedî ölümlerinden
gelen elemler, senin flimdiki sarhoflça pek k›sa bir za-
mandaki cüz’î lezzetini imha etti¤i gibi; gelecek istikbal
zaman› dahi, itikats›zl›¤›n cihetiyle yine madum ve ka-
ranl›kl› ve ölü ve dehfletli bir vahfletgâht›r. Ve oradan ge-
len ve bafl›n› vücuda ç›karan ve zaman-› hâz›ra u¤rayan
bîçarelerin bafllar› ecel cellâd›n›n sat›r›yla kesilip hiçli¤e
at›ld›¤›ndan, mütemadiyen ak›l alâkadarl›¤›yla senin
imans›z bafl›na hadsiz elim endifleler ya¤d›r›yor. Senin
sefihâne cüz’î lezzetini zirüzeber eder.

E¤er dalâleti ve sefahati b›rak›p iman-› tahkikî ve
istikamet dairesine girsen, iman nuruyla göreceksin ki:
O geçmifl zaman-› mazi madum ve her fleyi çürüten bir
mezaristan de¤il, belki mevcut ve istikbale ink›lâp eden
nuranî bir âlem ve bâkî ruhlar›n istikbaldeki saadet 
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flahs-› manevî: manevî flah›s;
belli bir flah›s olmay›p, kendisine
bir flah›s gibi muamele edilen flir-
ket, cemaat, cemiyet gibi ortak-
l›klar; belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatten meydana gelen manevî
flah›s.
fleytan: zeki, kurnaz olan, bu ze-
kili¤ini kötülük yapmakta kulla-
nan kimse.
terviç: revaç verme, k›ymet ve
de¤erini artt›rma.
zaman-› mazi: geçmifl zaman.

âlem: dünya, cihan.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-
nelme.
hüküm: hâkimiyet, hâkim ol-
ma.
ink›lâp: bir hâlden baflka bir

hale geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.
insî: insan cinsinden.
istikbal: gelecek zaman.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
madem: ... -den dolay›, böyle
ise.
madum: yok olan, mevcut ol-
mayan, bulunmayan.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ifl
görmekte olan kimse.

mevcut: var olan, bulunan,
olan.
mezaristan: mezarl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saadet: mutluluk.
sefahat: zevk, e¤lence ve ya-
sak fleylere düflkünlük, sefih-
lik.



saraylar›na girmelerine bir intizar salonu görünmesi hay-
siyetiyle, de¤il elem, belki iman›n kuvvetine göre Cenne-
tin bir nevi manevî lezzetini dünyada dahi tatt›rd›¤› gibi;
gelecek istikbal zaman›, de¤il vahfletgâh ve karanl›k, bel-
ki iman gözüyle görünür ki, saadet-i ebediye saraylar›n-
da hadsiz rahmeti ve keremi bulunan ve her bahar ve ya-
z› birer sofra yapan ve nimetlerle dolduran bir Rahman-›
Rahîm-i Zülcelâli ve’l-‹kram’›n ziyafetleri kurulmufl ve ih-
sanlar›n›n sergileri aç›lm›fl, oraya sevkiyat var, diye iman
sinemas›yla müflahede etti¤inden, derecesine göre bâkî
âlemin bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek, hakikî ve
elemsiz lezzet yaln›z imanda ve iman ile olabilir.

‹man›n bu dünyada dahi verdi¤i binler fayda ve netice-
lerinden yaln›z bir tek fayda ve lezzetini; bu mezkûr bah-
simiz münasebetiyle, Gençlik Rehberi’nde bir hafliye ola-
rak yaz›lan bir temsille beyan edece¤iz. fiöyle ki:

Meselâ, senin gayet sevdi¤in bir tek evlâd›n sekeratta
ölmek üzere iken ve me’yusâne elim ebedî firak›n› düflü-
nürken, birden Hazret-i H›z›r ve Hakîm-i Lokman gibi
bir doktor geldi, tiryak gibi bir macun içirdi; o sevimli ve
güzel evlâd›n gözünü açt›, ölümden kurtuldu. Ne kadar
sevinç ve ferah veriyor, anlars›n.

‹flte o çocuk gibi, sevdi¤in ve ciddî alâkadar oldu¤un
milyonlar sence mahbup insanlar, o mazi mezaristan›n-
da, senin nazar›nda, çürüyüp mahvolmak üzere iken,
birden hakikat-i iman, Hakîm-i Lokman gibi o büyük 

bahis: konu.
beyan etmek: aç›klamak, bildir-
mek, izah etmek.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
evlât: veletler, çocuklar.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
firak: ayr›l›k, hicran.
gayet: son derece.
hakikat-i iman: iman hakikati.
hakikî: gerçek.
Hakîm-i Lokman: Kur’ân’da ad›
geçen, peygamber olup olmad›¤›
kesin olmayan, ö¤ütleri, ahlâkî ve
t›bbî sözleri ile tan›nan büyük bir
zat. Hz. Lokman (a.s.), Hz. Davud’a
(a.s.) yetiflmifl ve ondan ilim ö¤-
renmifltir. Halk aras›nda daha
çok, bir hekim (doktor) olarak ta-
n›nd›¤› için Hekim-i Lokman ola-
rak yâd edilmifltir. Hekim oldu¤u
hususunda âlimler ittifak etmek-
tedirler.
hafliye: dipnot.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
Hazret-i H›z›r: ikinci tabaka-i ha-
yat mertebesinde yaflayan ve
Kur’ân-› Kerîm’de ismi geçen
meflhur peygamber.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
intizar: bekleme, gözleme.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kuvvet: güç, kudret.
macun: hamur k›vam›na getiril-
mifl ilâç.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.
mahvolma: yok olma, ortadan
kalkma, batma.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazi: geçmifl zaman.
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meselâ: örne¤in.
me’yusâne: ümitsizce, ümit-
sizlikle, ümitsiz bir flekilde.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
münasebet: iliflki, alâka.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.
nazar: bak›fl, dikkat.
nevi: çeflit, tür.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Rahman-› Rahîm-i Zülcelâl’i

Ve’l-‹kram: sonsuz ikram,
haflmet, flefkat, merhamet
sahibi olan ve bütün varl›kla-
r›n r›zk›n› veren; Allah.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sekerat: ölmek üzere olan bir
kiflinin kendinden geçmesi.
sevkiyat: sevk ifli, gönderme
ifli.

temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.

tiryak: panzehir olarak kulla-
n›lan, zehirlenme veya hasta-
l›klardan flifa bulmaya vesile
olan ilâç.

vahfletgâh: yaln›zl›k yeri, kor-
ku veren yer, ›ss›z yeri.

ziyafet: ikram için verilen ye-
mek, yemekli davet, flölen.



idamhane tevehhüm edilen mezaristana kalp pencere-
sinden bir ›fl›k verdi. Onunla bafltan bafla bütün ölüler di-
rildiler. Ve, “Biz ölmemifliz ve ölmeyece¤iz, yine sizinle
görüflece¤iz” lisan-› hâl ile dediklerinden ald›¤›n hadsiz
sevinçler ve ferahlar›, iman, bu dünyada dahi vermesiy-
le ispat eder ki, “‹man hakikati öyle bir çekirdektir ki,
e¤er tecessüm etse, bir Cennet-i hususiye ondan ç›kar, o
çekirde¤in fiecere-i Tuba’s› olur” dedim.

O muannit döndü, dedi:

“Hiç olmazsa hayvan gibi hayat›m›z› keyif ve lezzetle
geçirmek için sefahat ve e¤lencelerle bu ince fleyleri dü-
flünmeyerek yaflayaca¤›z.”

Cevaben dedim:

“Hayvan gibi olamazs›n. Çünkü, hayvan›n mazi ve
müstakbeli yok. Ne geçmiflten elemler ve teessüfler al›r
ve ne de gelecekten endifleler ve korkular gelir. Lezzeti-
ni tam al›r, rahatla yaflar, yatar, Hâl›k’›na flükreder. Hat-
ta, kesilmek için yat›r›lan bir hayvan, bir fley hissetmez.
Yaln›z b›çak kesti¤i vakit hissetmek ister. Fakat, o his da-
hi gider; o elemden de kurtulur. Demek, en büyük bir
rahmet, bir flefkat-i ‹lâhiye, gayb› bildirmemektedir ve
bafla gelen fleyleri setretmektedir. Hususan masum hay-
vanlar hakk›nda daha mükemmeldir.

“Fakat, ey insan! Senin mazi ve müstakbelin ak›l cihe-
tiyle bir derece gaybîlikten ç›kmas›yla, setr-i gayptan
hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun. Geç-
miflten ç›kan teessüfler, elim firaklar ve gelecekten gelen 
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flecere-i Tuba: Cennetteki Tuba
a¤ac›.
flefkat-i ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
merhameti ve flefkati.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
tecessüm: cisimleflme, cisim hâli-
ne gelme.
teessüf: üzülme, eseflenme, bir
fleyin tesirini hissetme, ac› duy-
ma.
tevehhüm: vehimlenme, kurun-
tuya kap›lma; gerçekte var olma-
yan› var kabul etme, yok olan›
var zannetmekle ümitsizli¤e ve
korkuya düflme.

Cennet -i hususiye: hususî,
özel Cennet; Cennet içinde
Cennet.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
cihet: yön, sebep, vesile.
gaybî: gaypla ilgili, görünme-
yenlere ait.
gayp: his ve akl›n ötesinde
kalan, insan taraf›ndan kavra-
namayan.
hakikat: gerçek, esas.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hususan: bilhassa, özellikle.
idamhane: yok etme yeri,
imha yeri.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir

mana ifade etmesi.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
masum: saf, temiz.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
müstakbel: gelecek zaman.
setretmek: örtmek, kapat-
mak, gizlemek.
setr-i gayp: gayp perdesi, giz-
lilik perdesi; bafla gelecek
fleylerin bilinememesi.



korkular ve endifleler, senin cüz’î lezzetini hiçe indirir,
lezzet cihetinde yüz derece hayvandan afla¤› düflürür.
Madem hakikat budur. Ya akl›n› ç›kar at, hayvan ol kur-
tul; veya akl›n› imanla bafl›na al, Kur’ân’› dinle, yüz de-
rece hayvandan ziyade bu fânî dünyada dahi safî lezzet-
leri kazan” diyerek onu ilzam ettim.

Yine o mütemerrit flah›s döndü, dedi:

“Hiç olmazsa ecnebi dinsizleri gibi yaflar›z.”

Cevaben dedim:

“Ecnebi dinsizleri gibi de olamazs›n. Çünkü onlar, bir
peygamberi inkâr etse, di¤erlerine inanabilirler. Pey-
gamberleri bilmese de, Allah’a inanabilir. Bunu da bilme-
se, kemalâta medar baz› seciyeleri bulunabilir. Fakat, bir
Müslüman, en ahir ve en büyük ve dini ve daveti umumî
olan Ahir Zaman Peygamberi Aleyhissalâtü Vesselâm›
inkâr etse ve zincirinden ç›ksa, daha hiçbir peygamberi,
hatta Allah’› kabul etmez. Çünkü bütün peygamberleri
ve Allah’› ve kemalât› onunla bilmifl. Onlar, onsuz kalbin-
de kalmaz. Bunun içindir ki, eskiden beri her dinden ‹s-
lâmiyete giriyorlar; ve hiçbir Müslüman, hakikî Yahudî
veya Mecusî veya Nasranî olmaz, belki dinsiz olur. Seci-
yeleri bozulur; vatana, millete muz›r bir hâlete girer.”

‹spat ettim; o muannit ve mütemerrit flahs›n daha tu-
tunacak bir yeri kalmad›. Kayboldu, Cehenneme gitti.

ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
ahir: son.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
davet: ça¤r›.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
fânî: ölümlü, geçici.
hakikî: gerçek.
hâlet: hâl, durum.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
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‹slâmiyet: Müslümanl›k, se-
mavî dinlerin sonuncusu.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kemalât: faziletler, kemaller,
olgunluklar, mükemmellikler.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.

Mecusî: atefle tapan, Zerdüflt
dinini benimseyen, bu dinle
ilgili olan, Zerdüfltî.
medar: sebep, vesile.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
muz›r: zararl›, zarar veren.
Müslüman: ‹slâm dinine ba¤-
l›, dindar, mütedeyyin.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.
Nasranî: ‹sevî, Hristiyan.

peygamber: Allah taraf›ndan
haber getirerek ‹lâhî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, nebî.
safî: saf olan, kat›fl›ks›z, duru.
seciye: iyi huy, karakter.
flah›s: kifli, kimse, fert.
umumî: herkese ait, genel.
Yahudî: Hz. Yakup’un o¤lu
Yahuda’ya mensup olanlar,
‹srailo¤ullar›.
ziyade: çok, fazla.



‹flte ey bu medrese-i Yusufiyede benim ders arkadaflla-
r›m! Madem hakikat budur; ve bu hakikati Risale-i Nur o
derece kat’î ve günefl gibi ispat etmifl ki, yirmi senedir
mütemerritlerin inatlar›n› k›r›p imana getiriyor. Biz dahi
hem dünyam›za, hem istikbalimize, hem ahiretimize,
hem vatan›m›za, hem milletimize tam menfaatli ve kolay
ve selâmetli olan iman ve istikamet yolunu takip edip,
bofl vaktimizi s›k›nt›l› hülyalar yerinde Kur’ân’dan bildi¤i-
miz sureleri okumak ve manalar›n› bildiren arkadafllar-
dan ö¤renmek ve kazaya kalm›fl farz namazlar›m›z› kaza
etmek ve birbirinin güzel huylar›ndan istifade edip, bu
hapishaneyi güzel seciyeli fidanlar yetifltiren bir mübarek
bahçeye çevirmek gibi a’mal-i saliha ile, hapishane mü-
dür ve alâkadarlar› cani ve katillerin bafllar›nda zebani gi-
bi azap memurlar› de¤il, belki medrese-i Yusufiyede
Cennete adam yetifltirmek ve onlar›n terbiyesine nezaret
etmek vazifesiyle memur birer müstakim üstat ve birer
flefkatli rehber olmalar›na çal›flmal›y›z.

@
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ise.
Medrese-i Yusufiye: Yusuf’un
medresesi, Hz. Yusuf’un (a.s.) ifti-
ra, haks›zl›k ve zulüm ile hapiste
kalmas›ndan kinaye olarak, iman
ve Kur’ân’a hizmetinden dolay›
tevkif edilenlerin hapsedildi¤i yer
manas›nda, hapishane.
menfaat: fayda.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müstakim: do¤ru.
nezaret: gözetme, bakma, kont-
rol etme.
rehber: yol gösteren, k›lavuz.
selâmet: salimlik, eminlik; s›k›nt›,
korku ve endifleden uzak olma.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
terbiye: e¤itim; iyi ahlâk, sayg› ve
edep ö¤renme.
üstat: bir ilim ve sanatta üstün
olan kimse, ö¤retmen.
vazife: görev.
zebani: Cehennemlikleri Cehen-
neme atmakla vazifeli melekler.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
a’mal-i saliha: salih ameller,
Allah’›n r›zas›na uygun yap›l-
m›fl iyi ve hay›rl› ifller.
azap: günahlara karfl› kabirde
ve ahirette çekilecek ceza.
cani: cinayet ifllemifl kimse,
ac›mas›z, gaddar.

farz: kesin yap›lmas› gerekli
olan; ‹slâmiyette kesin olarak
yap›lmas› gereken emir.
hakikat: gerçek, esas.
huy: yarat›l›fltan olan karak-
ter, mizaç.
hülya: hayal.
iman: inanma, itikat.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istikamet: inanç, düflünce ve
niyette, tutum ve davran›flta

Allah’›n r›zas›na uygun dü-
rüstlük.
istikbal: gelecek.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
katil: adam öldüren, insan öl-
düren kimse, cani.
kaza: vakit ç›kt›ktan sonra
namaz›n k›l›nmas› veya za-
man›nda yap›lmayan ibadet-
lerin yerine getirilmesi.
madem: ... -den dolay›, böyle



Dördüncü Mesele
Y ‹NE Gençlik Rehberi’nde izah› var. Bir zaman ba-

na hizmet eden kardefllerim taraf›ndan sual edildi ki:
“Küre-i arz› hercümerce getiren ve ‹slâm mukadderat›y-
la alâkadar olan bu dehfletli Harb-i Umumîden elli gün-
dür (flimdi yedi seneden geçti ayn› hâl) (HAfi‹YE) hiç sormu-
yorsun ve merak etmiyorsun? Hâlbuki bir k›s›m müte-
deyyin ve âlim insanlar, cemaati ve camii b›rak›p radyo
dinlemeye kofluyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hâ-
dise mi var? Veya onunla meflgul olman›n zarar› m›
var?” dediler.

Cevaben dedim ki:

Ömür sermayesi pek azd›r; lüzumlu ifller pek çoktur.
Birbiri içinde mütedahil daireler gibi, her insan›n kalp ve
mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle
ve flehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden
ve küre-i arz ve nev-i befler dairesinden tut, tâ zîhayat ve
dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir
dairede, her bir insan›n bir nevi vazifesi bulunabilir.
Fakat en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve da-
imî vazife var; ve en büyük dairede, en küçük ve muvak-
kat, ara s›ra vazife bulunabilir. Bu k›yas ile, küçüklük ve 

HAfi‹YE: Parantez içindeki not 1946 senesine aittir.
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âlim: çok okumufl, bilen, bil-
gili, bilgin.
cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u.
ceset: vücut, beden.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
daimî: sürekli, devaml›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
hâdise: olay.
Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-

lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
hafliye: dipnot.
hercümerç: karmakar›fl›k ol-
ma, alt üst olma.
izah: aç›kça ortaya koyma,
bir konuyu ayr›nt›lar›yla, ek-
siksiz anlatma.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mesele: önemli konu.
mukadderat: Allah taraf›n-
dan ezelde takdir olunmufl
fleyler, ileride meydana gele-
cek hâller ve olaylar, al›n ya-

z›s›.
muvakkat: geçici.
mütedâhil: tedahül eden, bir-
biri içine geçen.
mütedeyyin: dinin emirlerini
eksiksiz yerine getiren, din-
dar, dine ba¤l›.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nevi: çeflit, tür.
sermaye: varl›k, servet.
sual: soru.
vazife: görev.
zîhayat: hayat sahibi.

* Meyvenin Dördüncü
Meselesi, Denizli’de
1943-44'te Türkçe ola-
rak telif edilmifltir.



büyüklük makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Fa-
kat, büyük dairenin cazibedarl›¤› cihetiyle, küçük daire-
deki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti b›rakt›r›p, lüzum-
suz, malâyani ve afakî ifllerle meflgul eder. Sermaye-i ha-
yat›n› bofl yerde imha eder, o k›ymettar ömrünü k›ymet-
siz fleylerde öldürür. Ve bazen bu harp bo¤uflmalar›n›
merak ile takip eden, bir tarafa kalben taraftar olur,
onun zulümlerini hofl görür, zulmüne flerik olur.

Birinci noktaya cevap ise:

Evet, bu Cihan Harbinden daha büyük bir hâdise ve
bu zemin yüzündeki hâkimiyet-i amme davas›ndan daha
ehemmiyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanla-
r›n bafl›na öyle bir hâdise ve öyle bir dava aç›lm›fl ki, her
adam, e¤er Alman ve ‹ngiliz kadar kuvveti ve serveti ol-
sa ve akl› da varsa, o tek davay› kazanmak için, bilâte-
reddüt sarf edecek. ‹flte o dava ise, yüz bin meflahir-i in-
saniyenin ve hadsiz nev-i beflerin y›ld›zlar› ve mürflitleri-
nin müttefikan, kâinat Sahibinin ve Mutasarr›f›n›n binler
vaat ve ahitlerine istinaden haber verdikleri ve bir k›sm›
gözleriyle gördükleri flu ki: Herkesin —iman mukabilin-
de— bu zemin yüzü kadar ba¤lar ve kas›rlar ile müzey-
yen ve bâkî ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya
kaybetmek davas› bafl›na aç›lm›fl. E¤er iman vesikas›n›
sa¤lam elde etmezse, kaybedecek. Ve bu as›rda, maddiy-
yunluk taunuyla çoklar o davas›n› kaybediyor. Hatta bir
ehl-i keflif ve tahkik, bir yerde, k›rk vefiyattan yaln›z
birkaç tanesi kazand›¤›n› sekeratta müflahede etmifl; 
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fleyi madde ile de¤erlendiren, sa-
dece maddeye istinat eden, ru-
haniyat› ve maneviyat› inkâr
edenlerin mesle¤i, materyalistlik.
makusen: aksine, ters olarak,
z›dd›na olarak.
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl
(fley).
meflahir-i insaniye: insanlar›n
meflhurlar›.
mukabil: karfl›l›k.
mutasarr›f: tasarruf eden, tasar-
ruf sahibi olan, her fleyin sahibi
olan, malik.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan her fley.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
mütenasip: orant›l›, nispetli.
müttefikan: ittifak ederek, hep
beraber, birlikte.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
sarf: harcama.
sekerat: ölmek üzere olan bir ki-
flinin kendinden geçmesi.
sermaye-i hayat: hayat serma-
yesi.
flerik: ortak.
taraftar: tarafl›, birinin veya bir
grubun taraf›n› tutan, bir taraf›
destekleyen.
taun: veba.
vaat: Allah’›n kullar›na muhak-
kak gerçekleflece¤ini bildirdi¤i
ahiret hayat›nda, amellerinin kar-
fl›l›¤› ve Allah’›n lütfu olarak veri-
lecek mükâfat, ahiret mükâfat›.
vazife: görev.
vefiyat: ölümler, vefatlar.
vesika: inan›lacak, dayan›lacak,
güvenilecek sa¤lam delil, hüccet,
belge.
zemin: yer.
zulüm: haks›zl›k.

afakî: havaî, gereksiz, lüzum-
suz ve de¤ersiz.
ahit: yemin, and.
asr: yüzy›l, as›r.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
bilâtereddüt: tereddütsüz.
bilhassa: özellikle.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cihet: yön, sebep, vesile.
dava: takip edilen fikir, iddia.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i keflif: baz› s›rlar›, bilin-
meyen hakikatleri, Cenab-›

Hakk›n lütuf ve ihsan› ile bi-
len velîler.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar, gerçe¤in peflinden gi-
denler.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâkimiyet-i amme: umuma
hâkim olma, genel hâkimiyet.
harp: savafl, cenk, devletler
aras›nda meydana gelen kan-
l› ve silâhl› kavga.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
istinaden: istinat ederek, da-

yanarak, güvenerek, delil ka-
bul ederek.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›, bütün âlemler,
varl›klar.
kalben: kalp ile, kalpten.
kas›r: saray, köflk.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranla-
ma.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kuvvet: güç, kudret.
maddiyyunluk: maddiyyun-
lar›n mesle¤i, maddecilik; her



ötekiler kaybetmifller. Acaba bu kaybetti¤i davan›n yeri-
ni, bütün dünya saltanat› o adama verilse doldurabilir
mi?

‹flte, o davay› kazand›racak olan hizmetleri ve yüzde
doksan›na o davay› kaybettirmeyen harika bir dava veki-
lini o iflte çal›flt›ran vazifeleri b›rak›p, ebedî dünyada ka-
lacak gibi afakî malâyaniyat ile ifltigal etmek tam bir ak›l-
s›zl›k bildi¤imizden, biz Risale-i Nur fiakirtleri, her birimi-
zin yüz derece akl›m›z ziyade olsa da, ancak bu vazifeye
sarf etmek lâz›md›r, diye kanaatimiz var.

Ey hapis musibetinde benim yeni kardefllerim! Sizler,
benim ile beraber gelen eski kardefllerim gibi, Risale-i
Nur’u görmemiflsiniz. Ben onlar› ve onlar gibi binler fla-
kirtleri flahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat
etmiflim ki: O büyük davay› yüzde doksan›na kazand›ran
ve yirmi senede yirmi bin adama o davan›n kazanc›n›n
vesikas› ve senedi ve berat› olan iman-› tahkikîyi eline ve-
ren ve Kur’ân-› Hakîm’in mu’cize-i maneviyesinden
nefl’et edip ç›kan ve bu zaman›n birinci bir dava vekili
bulunan Risale-i Nur’dur. Bu on sekiz senedir, benim
düflmanlar›m ve z›nd›klar ve maddiyyunlar, aleyhimde
gayet gaddarâne desiselerle hükümetin baz› erkânlar›n›
i¤fal ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapis-
lere, zindanlara soktuklar› hâlde, Risale-i Nur’un çelik
kal’as›nda, yüz otuz parça cihazat›ndan ancak iki üç par-
ças›na iliflebilmifller. Demek, avukat tutmak isteyen onu
elde etse yeter.

afakî: havaî, gereksiz, lüzumsuz
ve de¤ersiz.
aleyh: karfl›, karfl›t.
berat: niflan, rütbe ve imtiyaz için
verilen belge, kurtulufl belgesi.
cihazat: cihazlar, kendilerine ihti-
yaç duyulan maddî manevî alet-
ler.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
erkân: reisler, ileri gelenler.
gaddarâne: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
gayet: son derece.
harika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ifltigal: bir ifl iflleme, bir iflle u¤-
raflmak, bir ifl üzerinde çal›flma,
meflgul olma.
kal’a: büyük hisar.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
malâyaniyat: faydas›z, bofl fley-
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ler veya sözler.
mu’cize-i manevîye: tesiri
manevî olan mu’cize.
musibet: felâket, belâ.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.

sarf: harcama.
senet: dayan›lacak ve güve-
nilecek fley, kuvvetli delil ola-
bilecek söz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
vazife: görev.
vekil: baflkas›n›n yerine ve
ad›na hareket eden, konuflan.

vesika: inan›lacak, dayan›la-
cak, güvenilecek sa¤lam delil,
hüccet, belge.
zindan: hapishane.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
ziyade: çok, fazla.



Hem, korkmay›n›z! Risale-i Nur yasak olmaz. Hükû-
met-i cumhuriyenin mebuslar› ve erkânlar›n›n ellerinde
mühim risaleleri, iki üçü müstesna olarak, serbest gezi-
yorlard›. ‹nflaallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ›s-
lahhane yapmak için, bahtiyar müdürler ve memurlar, o
Nurlar› mahpuslara ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.

®
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bahtiyar: bahtl›, tâli’li, mes’-
ut, mutlu.
Hükûmet-i Cumhuriye: cum-
huriyet hükûmeti; cumhuri-
yet idaresi.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
›slahhane: ›slah evi, suçlu ço-

cuklar› ›slah ve e¤itme ve ge-
rekirse cezaland›rma maksa-
d›yla çal›flan kurum.

mahpus: hapsedilmifl olan,
mevkuf.

mebus: halk taraf›ndan seçi-
lerek meclise gönderilen, mil-
letvekili.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müstesna: kaide d›fl›, kural
d›fl›.
tevzi: da¤›tma, herkese pay›-
n› verme.



Sekizinci Meselenin
Hülâsas›

YED‹NC‹DE haflri çok makamattan soracakt›k; fa-

kat, Hâl›k’›m›z›n isimleri ile verdi¤i cevap o derece kuv-
vetli yakin ve kanaat verdi ki, daha baflka sorgulara ihti-
yaç b›rakmad›¤›ndan, orada k›sa kestik. fiimdi, bu Mese-
lede, ahiret iman›n›n hem ahiretin saadetine, hem dün-
ya saadetine dair temin etti¤i faydalar ve neticelerinden
yüzden biri hülâsa edilecek. Saadet-i uhreviyeye ait k›s-
m›, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n izahat› daha hiçbir beyana
ihtiyaç b›rakmam›fl, onu ona havale ederek ve saadet-i
dünyeviyeye ait k›sm› izah cihetini Risale-i Nur’a b›rak›p,
yaln›z k›sa bir hülâsa ile insan›n hayat-› flahsiye ve ha-
yat-› içtimaiyesine ait yüzer neticelerinden üç dört tane-
sini beyan ederiz.

• Birincisi: ‹nsan, sair hayvanata muhalif olarak, ha-
nesiyle alâkadar oldu¤u misillü, dünya ile alâkadard›r; ve
akaribiyle münasebettar oldu¤u gibi, nev-i befler ile de
ciddî ve f›trî münasebettard›r; ve dünyada muvakkat
bekas›n› arzulad›¤› gibi, bir dâr-› ebedîde bekas›n› aflk de-
recesinde arzuluyor; ve midesinin g›da ihtiyac›n› temin
etmeye çal›flt›¤› gibi, dünya kadar genifl, belki ebede
kadar uzanan sofralar› ve g›dalar›, ak›l ve kalp ve ruh ve

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
akarip: akrabalar, yak›nlar.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
aflk: fliddetli sevgi, sevda, gönül
verme.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
beyan etmek: aç›klamak, bildir-
mek, izah etmek.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
cihet: yön.
dair: alâkal›, ilgili.
dâr-› ebedî: sonsuz diyar, sonu
olmayan âlem, ahiret.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
faide: fayda.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do¤ufltan
olan.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hane: ev, mesken, dünya.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
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hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hayat-› flahsiye: flahsa ait ha-
yat, özel yaflama biçimi.
hayvanat: hayvanlar.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
iman: inanma, itikat.
izah: aç›kça ortaya koyma,
bir konuyu ayr›nt›lar›yla, ek-
siksiz anlatma.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:

aç›klamalar›yla ak›llar› benze-
rini yapmaktan âciz b›rakan
Kur’ân-› Kerîm.
makamat: makamlar.
mesele: önemli konu.
misillü: gibi, benzeri.
muhalif: z›t, karfl›t.
muvakkat: geçici.
münasebettar: ilgili, alâkal›,
bir fleye uygun ve yak›n olan.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
saadet-i dünyeviye: dünya
ile ilgili saadet, dünya haya-
t›ndaki mutluluk, dünya sa-
adeti.
saadet-i uhreviye: ahiretle il-
gili saadet, ahiretteki mutlu-
luk.
sair: di¤er, baflka, öteki.
temîn: sa¤lama.
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme.

* Meyvenin Sekizinci Me-
selesi, Denizli’de 1943-
44'te Türkçe olarak telif
edilmifltir.



insaniyet mideleri için tedarik etmeye f›traten mecbur-
dur, çabal›yor; ve öyle arzular› ve matlâplar› var ki, ebe-
dî saadetten baflka hiçbir fley onlar› tatmin etmiyor. Hat-
ta “Onuncu Söz”de iflaret edildi¤i gibi, bir zaman —kü-
çüklü¤ümde— hayalimden sordum: “Sana bir milyon se-
ne ömür ve dünya saltanat› verilmesini, fakat sonra ade-
me ve hiçli¤e düflmesini mi istersin? Yoksa, bâkî, fakat
adî ve meflakkatli bir vücudu mu istersin?” dedim. Bak-
t›m, ikincisini arzulay›p birincisinden “Ah!” çekti, “Ce-
hennem de olsa beka isterim” dedi.

‹flte, madem mahiyet-i insaniyenin bir hizmetkâr› olan
kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor; el-
bette gayet cami mahiyet-i insaniye, ebediyetle f›traten
alâkadard›r.

‹flte bu hadsiz arzu ve emellere ba¤l› oldu¤u hâlde, ser-
mayesi bir cüz’î cüz-i ihtiyarî ve fakr-› mutlak bir insana,
ahirete iman ne derece kuvvetli ve kâfi ve vâfi bir hazi-
ne, bir medar-› saadet ve lezzet, bir medar-› istimdat, bir
merci ve dünyan›n hadsiz gamlar›na karfl› bir medar-› te-
selli oldu¤u, öyle bir meyve ve faydad›r ki, onu kazan-
mak yolunda dünya hayat›n› feda etse yine ucuzdur.

• ‹kinci meyvesi ve hayat-› flahsiyeye bakan bir
faydas›: “Üçüncü Mesele”de izah edilen ve Gençlik
Rehberi’nde bir hafliye bulunan çok ehemmiyetli bir ne-
ticedir.
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hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
iman: inanma, itikat.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar.
izah: aç›kça ortaya koyma, bir
konuyu ayr›nt›lar›yla, eksiksiz an-
latma.
kâfi: yeter, kâfi gelir.
kuvve-i hayaliye: hayal duygu-
su, hayal gücü.
madem: ... -den dolay›, böyle ise.
mahiyet-i insaniye: insan›n esa-
s›, iç yüzü, vasf›, asl›, hakikati.
matlâp: arzu, istek.
mecbur: zorunda kalma.
medar-› istimdat: yard›m isteme,
medet umma sebebi.
medar-› saadet: mutluluk vesile-
si, ferahl›k sebebi.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,
teselli kayna¤›.
merci: dönülecek, s›¤›n›lacak yer.
mesele: önemli konu.
meflakkat: zahmet verici ifl.
saadet: mutluluk.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
sermaye: varl›k, servet.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n› karfl›-
lama.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
vâfi: yeterli, tam.
vücut: beden, varl›k.

adem: yokluk.
adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
cami: cem eden, toplayan,

içine alan.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.
cüz’î: küçük, az.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ebediyet: sonsuzluk.
ehemmiyetli: önemli.
emel: fliddet arzu, ümit.
faide: fayda.
fakr-› mutlak: sonsuz fakirlik,

tam muhtaçl›k, mutlak çare-
sizlik, yoksulluk.
feda: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibar›yla.
gam: keder, üzüntü.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hafliye: dipnot.
hayat-› flahsiye: flahsa ait ha-
yat, özel yaflama biçimi.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.



Evet, her insan›n her zaman düflündü¤ü en ehemmi-
yetli endiflesi, mezaristana giren kendi dostlar› ve akra-
balar› gibi, o idamhaneye girmek keyfiyetidir. Bir tek
dostu için ruhunu feda eden o bîçare insan›n binler, bel-
ki milyonlar, milyarlar dostlar› ebedî bir müfarakat içinde
idam olmalar›n› tevehhüm edip, Cehennem azab›ndan
beter bir elem —o düflünmek ucundan— göründü¤ü va-
kit, ahirete iman geldi, gözünü açt›rd› ve perdeyi kald›r-
d›. “Bak!” dedi. O imanla bakt›, Cennet lezzetinden ha-
ber veren bir lezzet-i ruhaniyeyi, o dostlar› ebedî ölüm-
lerden ve çürümelerden kurtulup, mesrurâne, bir nuranî
âlemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müflahedesiyle al-
d›. Risale-i Nur’da, bu netice hüccetlerle izah›na iktifaen
k›sa kesiyoruz.

• Hayat-› flahsiyeye ait üçüncü bir faydas›: ‹nsan›n
sair zîhayatlar üstündeki tefevvuku ve rütbesi ise, yüksek
seciyeleri ve cemiyetli istidatlar› ve küllî ubudiyetleri ve
genifl vücudî daireleri itibar›ylad›r. Hâlbuki, o insan, hem
madum, hem ölü, hem karanl›k olan geçmifl ve gelecek
zamanlar›n ortas›nda s›k›flm›fl bir k›sa zaman olan haz›r
vaktin mikyas›yla, ölçüsüyle hamiyeti, muhabbeti, kar-
deflli¤i, insaniyeti gibi seciyeler al›r.

Meselâ, eskiden tan›mad›¤› ve ayr›l›ktan sonra da hiç
göremeyece¤i babas›n›, kardeflini, kar›s›n›, milletini ve
vatan›n› sever, hizmet eder. Ve tam sadâkate ve ihlâsa
pek nadir muvaffak olabilir; o nispette kemalât› ve seci-
yeleri küçülür. De¤il hayvanlar›n en ulvîsi, belki bafl afla-
¤›, ak›l cihetiyle en bîçaresi ve afla¤›s› olmak vaziyetine 

âlem: dünya, cihan.
azap: günahlara karfl› ahirette çe-
kilecek ceza.
beter: daha fena, daha kötü.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cemiyetli: bir çok fleyi bir arada
bulunduran, pek çok özellikleri
içine alan, kapsaml›.
cihet: yön, sebep, vesile.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
endifle: kayg›.
faide: fayda.
hamiyet: gayret.
hayat-› flahsiye: flahsa ait hayat,
özel yaflama biçimi.
hüccet: delil.
idam: yok olma.
idamhane: yok etme yeri, imha
yeri.
ihlâs: samimiyet, dürüstlük, do¤-
ruluk.
iktifaen: yeterli görerek.
insaniyet: insanl›k mahiyeti, in-
san olma hâli, insana yak›fl›r dav-
ran›fl.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itibar: de¤er.
izah: aç›kça ortaya koyma, bir
konuyu ayr›nt›lar›yla, eksiksiz an-
latma.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar, mükemmellikler.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
küllî: umumî, genel.
lezzet-i ruhaniye: ruhanî lezzet
ve zevk, cismanî olmayan lezzet.

268 | ‹MAN VE KÜFÜR MUVAZENELER‹MEYVE R‹SALES‹

madum: yok olan, mevcut ol-
mayan, bulunmayan.
meselâ: örne¤in.
mesrurâne: sevinçli bir flekil-
de, sevinerek, memnun ola-
rak.
mezaristan: mezarl›k.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
muhabbet: sevgi, sevme.
muvaffak: beceren, neticeye
varan, sonuç alan.
müfarakat: uzaklaflma, ayr›-
l›k.
müflahede: bir fleyi gözle gör-

me, seyretme.
nadir: seyrek, az, ender bulu-
nan.
nispet: oran, de¤er.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
rütbe: s›ra, derece, mertebe,
paye.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sair: di¤er, baflka, öteki.
seciye: iyi huy, karakter.

tefevvuk: üstün olma, üstün-
lük.
tevehhüm: vehimlenme, ku-
runtuya kap›lma; gerçekte
var olmayan› var kabul etme,
yok olan› var zannetmekle
ümitsizli¤e ve korkuya düfl-
me.
ubudiyet: kulluk.
ulvî: yüksek, yüce.
vaziyet: durum.
vücudî: varl›kla ilgili, varl›¤a
dair.
zîhayat: hayat sahibi.



düflece¤i s›rada, ahirete iman imdada yetiflir. Mezar gibi
dar zaman›n›, geçmifl ve gelecek zamanlar› içine alan
pek genifl bir zamana çevirir. Ve dünya kadar, belki ezel-
den ebede kadar bir daire-i vücut gösterir. Babas›n› dâr-›
saadette ve âlem-i ervahta dahi pederlik münasebetiyle
ve kardeflini tâ ebede kadar uhuvvetini düflünmesiyle ve
kar›s›n› Cennette dahi en güzel bir refika-i hayat› oldu¤u-
nu bilmesi haysiyetiyle sever, hürmet eder, merhamet
eder, yard›m eder. Ve o büyük ve genifl daire-i hayatta ve
vücuttaki münasebetler için olan ehemmiyetli hizmetleri
dünyan›n k›ymetsiz ifllerine ve cüz’î garazlar›na ve men-
faatlerine alet etmez. Ciddî sadâkate ve samimî ihlâsa
muvaffak olarak, kemalât› ve hasletleri o nispette, dere-
cesine göre yükselmeye bafllar, insaniyeti teâlî eder. Ha-
yat lezzetinde serçe kufluna yetiflmeyen o insan, bütün
hayvanat üstünde, kâinat›n en müntehap ve bahtiyar bir
misafiri ve Sahib-i Kâinat’›n en mahbup ve makbul bir
abdi olmas›d›r. Bu netice dahi Risale-i Nur’da hüccetler-
le izah›na iktifaen k›sa kesildi.

• Dördüncü bir faydas› ki, insan›n hayat-› içtimaiye-
sine bak›yor. Risale-i Nur’dan “Dokuzuncu fiua”da be-
yan edilen o neticenin bir hülâsas› fludur:

Nev-i insan›n dörtten birini teflkil eden çocuklar, ahiret
iman›yla insanca yaflayabilirler ve insaniyetin istidatlar›n›
tafl›yabilirler. Yoksa, elim endifleler içinde kendini uyut-
turmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklar›yla hay-
laz bir hayatla yaflayacak. Çünkü, her vakit, etraf›nda
onun gibi çocuklar›n ölmesiyle, onun nazik dima¤›nda 
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makbul: geçerli, muteber.
menfaat: fayda.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
münasebet: iliflki, alâka.
müntehap: seçkin, güzide, müm-
taz.
nazik: narin, ince.
nev-i insan: insan türü, insano¤-
lu.
peder: baba, ata.
refika-i hayat: hayat arkadafl›.
Sahib-i Kâinat: kâinat›n sahibi
olan Allah.
samimî: içten, candan, gönülden,
kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
teâlî: yükselme, yücelme, çok
yüce olma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
uhuvvet: kardefllik.

abd: kul.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
bahtiyar: bahtl›, tâli’li, mes’ut
, mutlu.
beyan etmek: aç›klamak, bil-
dirmek, izah etmek.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
daire-i hayat: hayat dairesi.
daire-i vücut: varl›k dairesi.
dâr-› saadet: saadet, mutlu-

luk yeri, Cennet.
dima¤: ak›l, fluur.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
haylaz: düzensiz ve yarars›z
hareket eden, bofl yere öm-

rünü geçiren.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hayvanat: hayvanlar.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
hürmet: riayet, ihtiram.
iman: inanma, itikat.
imdat: yard›m.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›, bütün âlemler,
varl›klar.
k›ymet: de¤er.
mahbup: sevgili, sevilen, mu-
habbet edilen.



ve ileride uzun arzular› tafl›yan zay›f kalbinde ve mukave-
metsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki, hayat› ve akl›, o
bîçareye alet-i azap ve iflkence edece¤i zamanda, ahiret
iman›n›n dersiyle, görmemek için oyuncaklar alt›nda on-
lardan sakland›¤› o endifleler yerinde bir sevinç ve genifl-
lik hissederek, der: “Bu kardeflim veya arkadafl›m öldü,
Cennetin bir kuflu oldu. Bizden daha iyi keyfeder, gezer.
Ve validem öldü, fakat rahmet-i ‹lâhiyeye gitti. Yine be-
ni Cennette kuca¤›na al›p sevecek. Ve ben de o flefkatli
anneci¤imi görece¤im” diye insaniyete lây›k bir tarzda
yaflayabilir.

Hem insan›n bir rub’unu teflkil eden ihtiyarlar, yak›n-
da hayatlar›n›n sönmesine ve topra¤a girmelerine ve gü-
zel ve sevimli dünyalar›n›n kapanmas›na karfl›, teselliyi
ancak ve ancak ahiret iman›nda bulabilirler. Yoksa, o
merhametli muhterem babalar ve fedakâr flefkatli analar
öyle bir vaveylâ-i ruhî ve bir da¤da¤a-i kalbî çekecekler-
di ki, dünya onlara me’yusâne bir zindan ve hayat iflken-
celi bir azap olurdu. Fakat ahiret iman› onlara der: “Me-
rak etmeyiniz! Sizin ebedî bir gençli¤iniz var, gelecek. Ve
parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve
zayi etti¤iniz evlât ve akrabalar›n›zla sevinçlerle görüfle-
ceksiniz. Ve etti¤iniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmifl;
mükâfatlar›n› göreceksiniz” diye, iman-› ahiret onlara
öyle bir teselli ve inflirah verir ki, her birinin yüz ihtiyar-
l›k birden bafllar›na toplansa, onlar› me’yus etmez.

Nev-i insan›n üçten birisini teflkil eden gençler, heve-
satlar› galeyanda, hissiyata ma¤lûp, cür’etkâr ak›llar›n›

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
alet-i azap: azap, s›k›nt› veren
unsur; azap aleti.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
azap: eziyet, iflkence.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cür’etkâr: cesur, cesaretli, yi¤it,
delikanl›, at›lgan, gözü pek.
da¤da¤a-i kalbî: kalbe ait s›k›nt›,
kalp s›k›nt›s›.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
endifle: kayg›.
evlât: veletler, çocuklar.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
galeyan: coflma, çalkalanma, az-
g›nl›k.
hevesat: hevesler.
hissiyat: hisler, duygular.
iman: inanma, itikat.
iman-› ahiret: ahirete iman,
inanma.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar.
inflirah: sevinme, gö¤sün aç›l›p
sevinç ve huzura kavuflturulmas›,
ferahlama, rahatlama, iç aç›lmas›.
iflkence: eziyet, azap, bir kimse-
ye verilen maddî-manevî s›k›nt›,
zulüm.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
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ma¤lûp: boyun e¤me, yenil-
me, yenilmifl olma.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
me’yus: ümitsiz, ye’se düfl-
müfl, ümidi kesilmifl, kederli.
me’yusâne: ümitsizce, ümit-
sizlikle, ümitsiz bir flekilde.
muhafaza: koruma.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mukavemet: karfl› koyma,
dayanma, direnme, sald›r› ve

bask›y› yok etmek için çal›fl-
ma, direnifl.
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet ve-
ya baflar›dan ötürü verilen
fley, ödül.
nev-i insan: insan türü, insa-
no¤lu.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
rub: dörtte bir, çeyrek.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.

flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tarz: biçim, flekil, suret.
teselli: avunma.
tesir: etki.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
valide: ana, anne.
vaveylâ-i ruhî: ruh ç›¤l›¤›, ru-
hun vaveylâs›, ruhun feryad›.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, zi-
yan.
zindan: hapishane.



her vakit bafl›na almayan o gençler, ahiret iman›n› kay-
betseler ve Cehennem azab›n› tahattur etmezlerse, ha-
yat-› içtimaiyede ehl-i namusun mal› ve ›rz› ve zay›f ve ih-
tiyarlar›n rahat› ve haysiyeti tehlikede kal›r. Baz›, bir da-
kika lezzeti için, bir mes’ut hanenin saadetini mahveder
ve bu gibi hapiste dört befl sene azap çeker, canavar bir
hayvan hükmüne geçer. E¤er iman-› ahiret onun imda-
d›na gelse, çabuk akl›n› bafl›na al›r. “Gerçi hükûmet ha-
fiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim;
fakat, Cehennem gibi bir zindan› bulunan bir Padiflah-›
Zülcelâl’in melâikeleri beni görüyorlar ve fenal›klar›m›
kaydediyorlar. Ben bafl›bofl de¤ilim ve vazifedar bir yol-
cuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zay›f olaca¤›m” di-
ye, birden, zulmen tecavüz etmek istedi¤i adamlara kar-
fl› bir flefkat, bir hürmet hissetmeye bafllar. Bu manan›n
dahi Risale-i Nur’da bürhanlar›yla izah›na iktifaen k›sa
kesiyoruz.

Hem, nev-i beflerin ehemmiyetli bir k›sm› hastalar ve
mazlumlar ve bizim gibi musibetzedeler ve fakirler ve
a¤›r ceza alan mahpuslar; e¤er iman-› ahiret onlar›n im-
dad›na yetiflmezse, her vakit hastal›¤›n ihtar›yla gözü
önüne gelen ölüm ve intikam›n› alamad›¤› ve namusunu
elinden kurtaramad›¤› zalimin ma¤rurâne ihaneti ve bü-
yük musibetlerde boflu bofluna mal›n›, evlâd›n› kaybet-
mekle gelen elim me’yusiyeti ve bir iki dakika veya bir iki
saat keyif yüzünden befl on sene böyle bir hapis azab›n›
çekmekten gelen kederli s›k›nt›, elbette o bîçarelere dün-
yay› zindan ve hayat› bir iflkenceli azaba çevirir. E¤er 
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mesut: saadetli, bahtl›, mutlu.
me’yusiyet: ümitsizlik.
musibet: felaket, bela.
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
namus: edep, hayâ, ahlâk, do¤ru-
luk gibi faziletlerin sonucu olan
ve yüksek de¤er tafl›yan haslet.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
Padiflah-› Zülcelâl: celâl sahibi
padiflah; nihayetsiz büyüklü¤e ve
haflmete sahip bir hükümdar
olan Allah (c.c.).
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
tahattur: hat›rlama, hat›ra getir-
me.
tecavüz: sald›rma, sataflma, bafl-
kas›n›n hakk›na dokunma.
vazifedar: vazifeli, vazifesi olan,
ifl gören.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulmen: zulümle, haks›zl›kla, zul-
mederek.

bürhan: delil, ispat, hüccet.
canavar: zararl› hayvan.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i namus: namusuna düfl-
kün olup koruyanlar.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
gerçi: her ne kadar.
hafiye: sakl› ve gizli fleyleri
araflt›ran, casus.
hane: ev, mesken.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
haysiyet: fleref, onur, itibar.

hükmüne: yerine, de¤erine.
hürmet: riayet, ihtiram.
ihanet: hainlik, kötülük etme,
arkadan vurma.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iktifaen: yeterli görerek.
imdat: yard›m.
intikam: öç alma, kendisine,
bulundu¤u toplulu¤a veya
benimsedi¤i bir fleye karfl›
yap›lan tecavüze, kötülü¤e
karfl›l›k verme, misillemede
bulunma.
›rz: flan ve fleref, namus, iffet.

izah: aç›kça ortaya koyma,
bir konuyu ayr›nt›lar›yla, ek-
siksiz anlatma.

keder: kayg›, ac›, hüzün.

ma¤rurâne: gururlu bir flekil-
de, kendini be¤enerek.

mahpus: hapsedilmifl olan,
mevkuf.

mahv: yok etme, ortadan
kald›rma, batma.

mazlum: zulüm görmüfl, hak-
s›zl›¤a u¤ram›fl.

melâike: melekler.



ahirete iman imdatlar›na yetiflse, birden, onlar nefes al›r-
lar; s›k›nt›lar›, me’yusiyetleri ve endifleleri ve intikam hid-
detleri derece-i iman›na göre k›smen ve bazen tamamen
zail olur. Hatta diyebilirim ki, benim ve bir k›s›m kardefl-
lerimin bu sebepsiz hapsimizde ve dehfletli musibetimiz-
de, e¤er iman-› ahiret yard›m etmese idi, bir gün dayan-
mak ölüm kadar tesir edip, bizi hayattan istifa etmeye
sevk edecekti. Fakat hadsiz flükür olsun, benim can›m
kadar sevdi¤im pek çok kardefllerimin bu musibetten ge-
len elemlerini de çekti¤im ve gözüm kadar sevdi¤im bin-
ler Risale-i Nur risaleleri ve benim yald›zl› ve süslü ve çok
k›ymettar kitaplar›m›n z›yalar› ve a¤lamalar›ndan tees-
süflerini çekti¤im ve eskiden beri az bir ihaneti ve tahak-
kümü kald›ramad›¤›m hâlde, sizi kasemle temin ederim
ki, iman-› bilahiret nuru ve kuvveti, bana öyle bir sab›r ve
tahammül ve teselli ve metanet, belki mücahidâne kârl›
bir imtihan dersinde daha büyük mükâfat› kazanmak için
bir flevk verdi ki, ben bu risalenin bafl›nda dedi¤im gibi,
kendimi Medrese-i Yusufiye ünvan›na lây›k bir güzel ve
hay›rl› medresede biliyorum. Ara s›ra gelen hastal›klar ve
ihtiyarl›ktan nefl’et eden titizlikler olmasa idi, mükemmel
ve rahat-› kalp ile derslerime daha ziyade çal›flacakt›m.
Her ne ise, bu, makam münasebetiyle sadet harici girdi,
kusura bak›lmas›n.

Hem, her insan›n küçük bir dünyas›, belki küçük bir
Cenneti dahi kendi hanesidir. E¤er iman-› ahiret o hane-
nin saadetinde hükmetmezse, o aile efrad›, her biri
flefkat ve muhabbet ve alâkadarl›¤› derecesinde elîm

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
derece-i iman: iman›n derecesi.
efrat: fertler.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hane: ev, mesken.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hükmetme: hâkim olma, karar
verme.
iman-› ahiret: ahirete iman,
inanma.
iman-› bilahiret: ahirete iman.
imtihan: deneme, s›nama; Al-
lah’›n çeflitli flekillerde kullar›n›
denemesi.
kasem: yemin, and, ahdetme.
k›smen: k›smî olarak, baz› yön-
den.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kuvvet: güç, kudret.
makam: yer, durak.
medrese: ders okutulan yer.
Medrese-i Yusufiye: Yusuf’un
medresesi, Hz. Yusuf’un (a.s.) ifti-
ra, haks›zl›k ve zulüm ile hapiste
kalmas›ndan kinaye olarak, iman
ve Kur’ân’a hizmetinden dolay›
tevkif edilenlerin hapsedildi¤i yer
manas›nda, hapishane.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k, sa¤laml›k.
muhabbet: sevgi, sevme.
mücahidâne: mücahitçe, cihad
ederek, gayret göstererek.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
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ç›kma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahat-› kalp: kalp rahatl›¤›,
kalbin huzurlu ve tasas›z olu-
flu.
saadet: mutluluk.
sab›r: sab›r, dayanma, katlan-
ma, zorluklara dayanma gü-
cü.
sadet: konuflulan madde, as›l
konu.
sevk: önüne kat›p sürme, yö-
neltme.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-

me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk
ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
tahakküm: zorbal›k etme,
zorla hükmetme, hükmü alt›-
na alma.
tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.
teessüf: üzülme, eseflenme,

bir fleyin tesirini hissetme, ac›
duyma.
temin: güvenlik, emniyet his-
si verme, flüphe ve korkuyu
giderme.
ünvan: ad, isim, lâkap.
yald›z: eflyaya alt›n ve gümüfl
görüntüsü vermek için yap›-
lan süs.
zail: zeval bulan, sona eren,
devaml› olmayan, yok olan.
z›ya: kaybolma, zayi olufl;
zarar görme.
ziyade: çok, fazla.



endifleler ve azaplar çeker; o Cenneti, Cehenneme dö-
ner. Veyahut muvakkat e¤lenceler ve sefahatlerle akl›n›
tenvim edip uyutur. Devekuflu gibi avc›y› görür, kaçam›-
yor, uçam›yor, bafl›n› kuma sokar; tâ görünmesin. Bafl›-
n› gaflete sokar, tâ ölüm ve zeval ve firak onu görmesin.
Divanece muvakkat, iptal-i his nev’inden bir çare bulur.
Çünkü, meselâ, valide, ruhunu feda etti¤i evlâd›n› daima
tehlikelere maruz gördükçe titrer. Ve pederini ve karde-
flini eksik olmayan belâlardan kurtaramayan evlâtlar, da-
im bir keder, bir korkakl›k hisseder. Buna k›yasen, bu
da¤da¤al› karars›z hayat-› dünyeviyede o mes’ut zanne-
dilen aile hayat›, çok cihetlerle saadetini kaybeder; ve k›-
sac›k bir hayattaki münasebet ve karabet dahi hakikî sa-
dâkati ve samimî ihlâs› ve garazs›z bir hizmeti ve muhab-
beti vermez. Ahlâk o nispette küçülür, belki sukut eder.
E¤er ahirete iman o haneye girse, birden ›fl›kland›racak,
ortalar›ndaki münasebet ve flefkat ve karabet ve muhab-
bet k›sac›k bir zaman ölçüsüyle de¤il, belki dâr-› ahirette,
saadet-i ebediyede dahi o münasebetlerin devam› ölçü-
süyle samimî hürmet eder, sever, flefkat eder, sadâkat
eder, kusurlar›na bakmaz gibi ahlâk yükseklenir. Hakikî
insaniyet saadeti o hanede bafllar inkiflafa. Bu mana da-
hi hüccetlerle Risale-i Nur’da beyan›na binaen k›sa kesil-
di.

Hem, her bir flehir, kendi ahalisine genifl bir hanedir.
E¤er iman-› ahiret o büyük aile efrad›nda hükmetmezse,
güzel ahlâk›n esaslar› olan ihlâs, samimiyet, fazilet, ha-
miyet, fedakârl›k, r›za-i ‹lâhî, sevab-› uhrevî yerine garaz 
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hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hüccet: delil.
hürmet: riayet, ihtiram.
ihlâs: samimiyet, dürüstlük, do¤-
ruluk.
iman: inanma, itikat.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma.
insaniyet: insanl›k mahiyeti, in-
san olma hâli, insana yak›fl›r dav-
ran›fl.
iptal-i hiss: hissin iptali, duyarl›l›-
¤› yitirme.
karabet: yak›nl›k, h›s›ml›k, akra-
bal›k.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
k›yasen: k›yas yoluyla, k›yas
ederek.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
meselâ: örne¤in.
mes’ut: saadetli, bahtl›, mutlu.
muhabbet: sevgi, sevme.
muvakkat: geçici.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, de¤er.
peder: baba, ata.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hoflnut-
lu¤u.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
samimî: içten, candan, gönülden,
kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
samimiyet: samimîlik, içtenlik.
sefahat: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük, sefihlik.
sevab-› uhrevî: ahirete ait sevap,
ahirete yönelik hay›rl› harekette
bulunma, karfl›l›¤› ahirette verile-
cek hay›rl› ifl iflleme.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tenvim: uyutma, uyutulma.
valide: ana, anne.
zan: sanma, kesin olarak bilmek-
sizin kuvvetli ihtimalle hükmet-
me.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

ahali: halk.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
azap: günahlara karfl› kabirde
ve ahirette çekilecek ceza.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihet: yön.
da¤da¤a: gürültü, beyhude
telâfl ve ›zt›rap.

daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
Divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan, budala, al›k.
endifle: kayg›.
evlât: veletler, çocuklar.
fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibar›yla olan yüksek
derece.
feda: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

da eden.
firak: ayr›l›k, hicran.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
hakikî: gerçek.
hamiyet: insanda bulunan
din, millet, bayrak, vatan gibi
mukaddes de¤erler ile kendi
aile ve yak›nlar›n› koruma
duygusu ve gayreti.
hane: ev, mesken.



menfaat, sahtekârl›k, hodgâml›k, tasannu, riya, rüflvet,
aldatmak gibi hâller meydan al›r. Zahirî asayifl ve insani-
yet alt›nda anarflistlik ve vahflet manalar› hükmeder; o
hayat-› flehriye zehirlenir. Çocuklar haylazl›¤a, gençler
sarhofllu¤a, kaviler zulme, ihtiyarlar a¤lamaya bafllarlar.

Buna k›yasen, memleket dahi bir hanedir; ve vatan
dahi bir millî ailenin hanesidir. E¤er iman-› ahiret bu ge-
nifl hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet ve ciddî
merhamet ve rüflvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz
hizmet ve muafleret ve riyas›z ihsan ve fazilet ve enani-
yetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkiflafa bafllarlar.

Çocuklara der: “Cennet var, haylazl›¤› b›rak.” Kur’ân
dersiyle temkin verir.

Gençlere der: “Cehennem var, sarhofllu¤u b›rak.” Ak-
l› bafllar›na getirir.

Zalime der: “fiiddetli azap var, tokat yiyeceksin.” Ada-
lete bafl›n› e¤dirir.

‹htiyarlara der: “Senin elinden ç›km›fl bütün saadetle-
rinden çok yüksek ve daimî bir uhrevî saadet ve taze, bâ-
kî bir gençlik seni bekliyorlar. Onlar› kazanmaya çal›fl.”
A¤lamas›n› gülmeye çevirir.

Bunlara k›yasen, cüz’î ve küllî her bir taifede hüsn-i te-
sirini gösterir, ›fl›kland›r›r. Nev-i beflerin hayat-› içtimaiye-
siyle alâkadar olan içtimaiyyun ve ahlâkiyyunlar›n kulak-
lar› ç›nlas›n!

adalet: kanun ve düzen hâkimi-
yeti.
ahlâkiyyun: ahlâk ilmi ile u¤ra-
flan ve bununla ilgili kitap yazan
âlimler, ahlâkç›lar.
anarflist: hiçbir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan, ondan fayda
uman kimse.
asayifl: kanun ve nizam hâkimi-
yetinin sa¤lanmas›.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
ciddî: gerçek, hakikat.
cüz’î: küçük, az.
daimî: sürekli, devaml›.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hayat-› flehriye: flehir hayat›.
haylaz: düzensiz ve yarars›z ha-
reket eden, bofl yere ömrünü ge-
çiren.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
hodgâm: kendi keyfini düflünen,
bencil.
hüsn-i tesir: güzel, iyi tesir, etki.
içtimaiyyun: toplum bilimciler,
sosyologlar.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
kavi: kuvvetli, güçlü.
küllî: umumî, genel.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
menfaat: fayda.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
millî: millete ait, milletle alâkal›,
millete mensup; ulusal.
muafleret: birlikte yaflay›p iyi ge-
çinme, adab-› muafleret, görgü.
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muavenet: yard›m.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
riya: iki yüzlülük, yalandan
gösterifl, samimiyetsizlik.
rüflvet: yetkili bir kimseye bir
baflka kimse taraf›ndan ka-
nunlara ayk›r› flekilde, bir ç›-
kar sa¤lanarak her hangi bir

iflin yapt›r›lmas›.
sahtekâr: sahte fleyler ya-
pan, sahteci, hilekâr.
taife: bölük, tak›m, güruh, f›r-
ka.
tasannu: yapmac›k.
temkin: a¤›rbafll›l›k, vakar, ih-
tiyatl› hareket etme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete

ait, ahiret âlemiyle ilgili.
vahflet: yabanî ve vahflî olan
fley, medeniyetin z›dd›.
zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



‹flte iman-› ahiretin binler faydalar›ndan iflaret etti¤i-
miz befl alt› numunelerine sairleri k›yas edilse, kat’î anla-
fl›l›r ki, iki cihan›n ve iki hayat›n medar-› saadeti yaln›z
imand›r.

®
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cihan: dünya, kâinat, âlem 
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan
k›yas: karfl›laflt›rma, oranla-
ma 
medar-› saadet: mutluluk
vesilesi, ferahl›k sebebi.nü-
mune: örnek
sâir: di¤er, baflka, öteki



Elhüccetüzzehra’n›n
‹kinci Makam›

1 oÚ/©nà°rùnf /¬pHnh @ W

FAT‹HA’n›n ahirinde, ehl-i hidayet ve istikamet ve

ehl-i dalâlet ve tu¤yan›n muvazenesine iflaret eden ve Ri-
sale-i Nur’un bütün muvazenelerinin menba› olan ayetin
bir hakikatini Sure-i Nur’dan

lìÉnÑr°üpe Én¡«/a mIƒ'µ°rûpªnc /√pQƒof oπnãne ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG oQƒof *nG
oónbƒoj w…uQoO lÖncrƒnc Én¡sfnÉnc oánLÉnLtõdnG mánLÉnLoR /‘ oìÉnÑ°rüpªrdnG

2 máncnQÉnÑoe mInônén°T røpe
(ilâahir) ayeti ve arkas›nda

3 lêrƒne /¬pbrƒna røpe lêrƒne o¬«'°ûr¨nj x»uéod môrënH /‘ mäÉnªo∏o¶`nc rhnG
(ilâahir) ayetiyle beraber pek acip bir tarzda o muvazene-
yi mu’cizâne ifade ederler.

Birinci ayet-i nur, Birinci fiuada ispat edilmifl ki, on
iflaretle Risale-i Nur’a bak›yor; mu’cizâne, Kur’ân’›n o
tefsirinden gaybî haber veriyor. Ve Risale-i Nur’a Nur
nam› verilmesine en birinci sebep olmas›ndan, Yirmi
Dokuzuncu Mektubun bir k›sm›nda bir seyahat-i hayali-
ye temsilinde, bu acip ayetin nur kelimesinde nun-i
na’büdü mu’cizesi gibi bir manevî mu’cizesinin beyan›na 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahir: son.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i nur: Nur ayeti; Nur Suresi
35. ayet.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i hidayet: hidayette ve do¤ru
yolda olanlar, hidayete eriflmifl
kimseler.
ehl-i istikamet: inanç, düflünce,
niyet, tutum ve davran›flta Al-
lah’›n r›zas›na uygun olarak do¤ru
yol üzere olanlar.
Elhüccetüzzehra: parlak delil an-
lam›nda Risale-i Nur Külliyat›ndan
bir eserin ad›.
gaybî: gaypla ilgili, görünmeyen-
lere ait.
hakikat: gerçek, görülen bir fle-
yin asl› esas›.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menba: kaynak.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muvazene: ölçü, mukayese, den-
ge.

nam: ad.
nun-i na’büdü: na’büdü keli-
mesindeki “nun,” Arapça gra-
merde biz anlam›ndad›r.
seyahat-i hayaliye: hayal ile

yap›lan yolculuk.
tarz: biçim, flekil, suret.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
temsil: benzetme, misal ge-

tirme.
tu¤yan: azma, azg›nl›k, hid-
detlenme.
vaki: olmufl, meydana gel-
mifl.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Ve ancak Ondan yard›m dileriz.
2. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, bir lâmba yuvas› gibidir ki, onda bir

kandil vard›r. Kandil de cam fanus içindedir. Cam fanus ise, inci gibi parlayan bir y›ld›za
benzer ki, ne do¤uya, ne de bat›ya ait olmayan mübarek bir a¤ac›n yak›t›ndan tutuflturu-
lur. (Nur Suresi: 35.)

3. Yahut derin bir denizin karanl›klar›na benzer ki, o denizi üst üste dalgalar kaplam›fl, dal-
galar› da [bulutlar) örtmüfltür. (Nur Suresi: 40.)
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* On Beflinci fiua olan El-
hüccetüzzehra Afyon’da
1949'da Türkçe olarak
telif edilmifltir.



binaen, Ayetü’l-Kübra risalesinde dünya seyyah›, Hâ-
l›k’›n› aramak, bulmak, tan›mak için bütün kâinattan ve
enva-› mevcudat›ndan sordu¤u ve otuz üç yol ile ve kat’î
bürhanlarla Hâl›k’›n› ilmelyakin ve aynelyakin bildi¤i gi-
bi; o ayn› seyyah, as›rlarda ve arz ve semavat tabakala-
r›nda akl›yla, kalbiyle, hayaliyle gezen yorulmaz, tok ol-
maz, bütün dünyay› bir flehir gibi görüp teftifl ederek,
kâh Kur’ân hikmetine, kâh felsefe hikmetine akl›n› bin-
dirip genifl hayal dürbünüyle en uzak tabakalara baka-
rak, hakikatleri vakide oldu¤u gibi görmüfl, bizlere Aye-
tü’l-Kübra’da k›smen haber vermifl.

‹flte flimdi biz, o ayn-› hakikat ve bir temsil manas›nda
olan seyahat-i hayaliyesiyle girdi¤i pek çok âlemler ve ta-
bakalardan numune için yaln›z üç tabakas›n›, Fatiha ahi-
rindeki muvazenenin yaln›z kuvve-i akliye cihetinde bir
misalini gayet muhtasar beyan edece¤iz. Sair meflhuda-
t›n› ve muvazenelerini, Risale-i Nur’un muvazenelerine
havale ederiz.

• Birinci numune flöyle: O, dünyaya s›rf Hâl›k›n› ta-
n›mak, bulmak için gelen seyyah, akl›na dedi: “Biz, her
fleyden Hâl›k’›m›z› sorduk; güzel, tam cevap ald›k. fiim-
di, ‘Günefli güneflten sormak lâz›m’ darb›meseli gibi, biz
dahi Hâl›k’›m›z›, ilim ve irade ve kudret gibi kudsî s›fat-
lar›n›n tecellileriyle ve meflhut eserleriyle ve isimlerinin
cilveleriyle tan›mak, bulmak için bir seyahat daha yapa-
ca¤›z” diye dünyaya girdi.
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yap›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kâh: zaman olur, bazen.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kandil: lâmba.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
kuvve-i akliye: ak›l duygusu, ak›l
hasleti.
meflhudat: görünenler, gözle gö-
rülen fleyler, müflahede edilenler.
meflhut: gözle görülmüfl, gözle
görülen, müflahede olunan.
misal: örnek.
muhtasar: k›saca, özetle.
muvazene: mukayese, karfl›lafl-
t›rma; ölçü, denge.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
numune: örnek.
nur: ayd›nlatma, par›lt›; Cenab-›
Hakk›n bütün kâinat› isim ve s›-
fatlar›yla ayd›nlatmas›; Kur’ân-›
Kerîm’in 24. suresi. Medine’de na-
zil olmufltur. 64 ayettir.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
sair: di¤er, baflka, öteki.
semavat: semalar, gökler.
seyahat-› hayaliye: hayal ile ya-
p›lan yolculuk.
seyyah: gezgin, yolcu.
s›fat: vas›f, nitelik.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tabaka: kat, katman.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
teftifl: asl›n›, do¤rusunu gere¤i gi-
bi sorup araflt›rma.
temsil: benzetme, misal getirme.

ahir: son.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
arz: yer, dünya.
asr: yüzy›l.
aynelyakin: gözle görür de-
recede inanma; bir fleyi göre-
rek ve seyrederek bilme.
ayn-› hakikat: hakikatin asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
beyan etmek: aç›klamak, bil-
dirmek, izah etmek.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.

bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
darb›mesel: atasözü, vecize.
enva-› mevcudat: varl›klar›n
çeflitleri, türleri; çeflitli varl›k-
lar.
fanus: içinde mum yak›lan
büyük fener, caml› mahfaza,
abajur.
Fatiha: Kur’ân-› Kerîm’in bi-
rinci suresi.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-

dan inceleyen ilim.
gayet: son derece.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
hikmet: felsefe; kâinattaki ve
yarat›l›fltaki gayeleri araflt›r-
ma.
ilim: bilme, bilgi.
ilmelyakin: ilim yoluyla kesin
olarak bilme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi



Ve ikinci bir cereyan olan ehl-i dalâlet gibi, birden kü-
re-i arz sefinesine bindi. Hikmet-i Kur’âniyeye tâbi olma-
yan fen ve felsefe gözlü¤ünü takt›. Ve Kur’ân okumayan
co¤rafya fenninin program›yla bakt›, gördü ki: Nihayet-
siz bir bofllukta, bir senede yirmi bin senelik bir dairede,
top güllesinden yetmifl defa sür’atli bir hareketle gezer.
Yüz binler nevi bîçare, âciz zîhayatlar› içine alm›fl. E¤er
bir dakika yolunu flafl›rsa veya bir serseri y›ld›z çarpsa,
parçalanarak hadsiz fezada sukut ile, bütün o bîçare zîha-
yatlar› ademe, hiçli¤e boflaltacak, dökecek diye anlad›.
1 nÚ u`dBÉ°s†dG n’nh rºp¡r«n∏nY pÜƒo°†r¨nŸrG pôr«nZ cereyan›n›n dehfletli ma-

nevî musibetini 
2

x»u÷o môrënH /‘ mäÉnªo∏`o¶`nc rhnG ’in bo¤ucu karanl›-

¤›n› hissederek, “Eyvah! Ne yapt›k? Bu dehfletli gemiye
neden bindik? Bundan kurtulmak çaresi nedir?” diye o

kör felsefe in gözlü¤ünü k›rd›, 
3 rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdnG cere-

yan›na girdi. Birden hikmet-i Kur’âniye imdad›na geldi,
tam hakikatini gösteren bir dürbün akl›na verdi, “fiimdi

bak” dedi. Bakt›, gördü ki: 
4 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG tÜnQ ismi, 

5 /¬pbrRpQ røpe Gƒo∏ocnh Én¡pÑpcÉnæne /‘ Gƒo°ûreÉna k’ƒodnP ¢nVrQn’rG oºoµ`nd nπn©nL …/òsdGnƒog
burcunda bir günefl gibi tulû etti. Zemini gayet munta-
zam ve selâmetli bir gemi ve zîhayatlar› r›z›klar›yla bera-
ber içine doldurmufl, kâinat denizinde çok hikmetler ve
menfaatler için seyahatle günefl etraf›nda gezdirip mev-
simlerin mahsulât›n› erzak isteyenlere getirir ve Sevr ve
Hut namlar›nda iki mele¤i o sefineye kaptan yap›lm›fl,  

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
adem: yokluk, hiçlik.
bîçare: çaresiz, zavall›.
burç: .
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
eyvah: Yaz›k, heyhat!”.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
feza: kâinatta, y›ld›zlar aras›ndaki
boflluk, uzay.
gayet: son derece.
gülle: top mermisi.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, görülen bir fle-
yin asl› esas›.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a
mahsus hikmet, Kur’ân’›n hikme-
ti.
hut: büyük bal›k.
imdat: yard›m.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mahsulât: meyveler, ürünler.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfaat: fayda.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
musibet: felâket, belâ.
nam: ad.
nevi: çeflit, tür.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
r›z›k: yiyecek, içecek fley, az›k.
sefine: gemi.
selâmet: salimlik, eminlik; s›k›nt›,

korku ve endifleden uzak ol-
ma.
serseri: gayesiz, hedefsiz;
öteden beri bafl›bofl olan.

sevr: öküz, bo¤a.
sükût: düflme, düflüfl; sus-
kunluk.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat

eden.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.

1. Gazab›na u¤rayanlar›n ve sap›tm›fl olanlar›n yoluna de¤il. (Fatiha Suresi: 7.)

2. Yahut derin bir denizin karanl›klar›na benzer... (Nur Suresi: 40.)

3. Kendilerine nimet ve ihsanda bulundu¤u peygamberlerinin ve onlara tâbi olan salih kulla-
r›n›n yoluna... (Fatiha Suresi: 7.)

4. Göklerin ve yerin Rabbi. (Ra’d Suresi: 16.)

5. Üzerinde gezin ve Allah’›n verdi¤i r›z›ktan yiyin diye, yeryüzünü sizin emrinize veren Odur.
(Mülk Suresi:15.)

278 | ‹MAN VE KÜFÜR MUVAZENELER‹ELHÜCCETÜZZEHRA



gayet güzel ve muhteflem memleket-i Rabbaniyede Hâ-
l›k-› Zülcelâl’in mahlûkat ve misafirlerini keyiflendirmek

için gezdiriyor. Ve onunla, 
1 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG oQƒof *nG

hakikatini gösterir, Hâl›k’›n› bu ismin cilvesiyle tan›tt›r›r

diye anlad›. Bütün ruhucan›yla 
2 nÚ/`nŸÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG

dedi, 
3 rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdnG taifesine girdi.

• O seyyah›n, âlemlerdeki seyahatinde gördü¤ü nu-
munelerden, ikinci numunesi: O seyyah, küre-i arz ge-
misinden ç›k›p hayvanat ve insanlar âlemine girdi. Din-
den ruh almayan hikmet-i tabiiye gözlü¤ü ile o âleme
bakt›, gördü ki: O hadsiz zîhayatlar›n hadsiz ihtiyaçlar› ve
onlar› inciten ve h›rpalayan hadsiz muz›r düflmanlar› ve
merhametsiz hâdiseleri varken, o ihtiyaçlara karfl› ser-
mayeleri binden, belki yüz binden ancak bir olabilir. Ve
o muz›r fleylere mukabil iktidarlar›, milyondan ancak bir-
dir. Bu çok dehfletli ve ac›nacak vaziyette, rikkat-i cinsi-
ye ve flefkat-i nev’iye ve ak›l alâkadarl›¤›yla onlar›n hâli-
ne o derece ac›d› ve mahzun ve me’yus ve Cehennem
azab› gibi elemler al›rken ve o periflan âleme girdi¤ine
bin piflman olurken, birden hikmet-i Kur’âniye imdad›na

yetiflti, rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdnG dürbününü verdi; “Bak!” dedi.

Bakt›, gördü ki: ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG oQƒof *nG tecellisiyle

Rahman, Rahîm, Rezzak, Mün’im, Kerîm, Hafîz gibi
çok esma-i ‹lâhiyenin her biri, birer günefl gibi, 
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hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a
mahsus hikmet, Kur’ân’›n hikme-
ti.
hikmet-i tabiiye: fizik bilgisi.
iktidar: güç yetme, yapabilme,
bir ifli gerçeklefltirmek için gere-
ken kuvvet.
imdat: yard›m.
Kerîm: ihsan ve ikram› bol olan
Allah.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
mahzun: hüzünlü, kederli, kayg›-
l›, dertli, üzüntülü.
memleket-i Rabbaniye: Cenab-›
Hakk›n flefkat ve merhametle
terbiye ve idaresinin hüküm sür-
dü¤ü memleket.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
me’yus: yeise düflmüfl, ümitsiz,
kederli.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mukabil: karfl›l›k.
muz›r: zararl›, zarar veren.
Mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
numune: örnek.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
rikkat-i cinsiye: cinsî flefkat, in-
san›n kendi cinsinden olana ac›-
mas›.
ruh: öz, can al›c› nokta.
ruhucân: ruh ve can; ruh ve can-
la.
sermaye: ana para.
seyyah: gezgin, yolcu.
flefkat-i nev’iye: kendi nev’ine,
kendi cinsine karfl› duyulan flef-
kat, merhamet ve sevme hissi.
taife: tak›m, güruh.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
vaziyet: durum.
zîhayat: hayat sahibi.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âlem: dünya, cihan.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
azap: günahlara karfl› kabirde

ve ahirette çekilecek ceza.
cilve: tecelli, görüntü.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-

leri.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hafîz: yaratt›klar›n› koruyup
gözeten Allah.

1. Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nur Suresi: 35.)

2. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a
mahsustur. (Fatiha Suresi: 2.)

3. Kendilerine nimet ve ihsanda bulundu¤un peygamberlerinin ve onlara tâbi olan salih kul-
lar›n›n yoluna ilet. (Fatiha Suresi: 7.)



oπpªrënJ n’ más`HBGnO røpe røu`jnÉncnh 1@ Én¡pàn«°pUÉnæpH lòpN'G nƒog s’pG más`HBGnO røpe Éne
3@ nΩnO'G »/ænH Énæresônc rón≤ndnh 2@ rºocÉsjpGnh Én¡oboRrônj *G Én¡nbrRpQ

4@ mº«/©nf »/Ønd nQGnôrHn’rG s¿pG
gibi ayetlerin burçlar›nda tulû ettiler. O insan ve hayvan
dünyas›n› rahmetle, ihsanla doldurup bir nevi muvakkat
Cennete çevirdiler. Ve bu flayan-› temafla, güzel, ibretli
misafirhanenin Mihmandar-› Kerîm’ini tam bildirdiklerini

bildi, “Bin kere 
5 nÚ/`nŸÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG “ dedi.

• Seyahatindeki yüzer müflahedat›ndan üçüncü nu-
munesi: Hâl›k›n›, isimlerinin ve s›fatlar›n›n tecelli ve cil-
veleriyle tan›mak isteyen o dünya seyyah›, ak›l ve haya-
line dedi ki: “Haydi, ruhlar ve melekler gibi biz dahi ce-
sedimizi yerde b›rak›p göklere ç›kaca¤›z. Hâl›k’›m›z› se-
mavattakilerden soraca¤›z.”

Ruh hayale ve ak›l fikre bindiler, semaya ç›kt›lar. Koz-
mo¤rafya fennini kendilerine rehber ettiler. Dini dinle-

meyen bir felsefe nazar›yla, 
6 nÚu`dBÉ°nV ...pÜƒo°†r¨ne cereya-

n›yla bakt›lar. Gördü ki: Küre-i arzdan bin defa büyük,
top güllesinden yüz defa çabuk hareket edenler içlerinde
bulunan binler kütleler, atefl saçan y›ld›zlar; fluursuz, ca-
mit, serseri gibi birbiri içinde sür’atle gezerler. Bir dakika
bir tesadüfle biri yolunu flafl›rsa, o bofl ve hudutsuz ve
hadsiz nihayetsiz âlemde bir fluursuz küre ile çarpmak
suretinde k›yamet gibi bir hercümerce sebep olur.

âlem: dünya, cihan.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
burç:.
camit: ruhsuz, cans›z.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
ceset: vücut, beden.
cilve: tecelli, görüntü.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
gülle: top mermisi.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hercümerç: karmakar›fl›k olma,
alt üst olma.
hudutsuz: s›n›rs›z.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kozmo¤rafya: astronominin, ma-
tematik ve fizi¤in yaln›z temel
kavramlar›ndan yararlanarak en
belli bafll› olaylar› ele alan dal›.
küre: gezegen.
Küre-i arz: yer küre, dünya.
Mihmandar-› Kerîm: dünya mi-
safirhanesinde kullar›na yard›m
ve in’am eden Rabbimiz, Allah.
muvakkat: geçici.
müflahedat: gözlemler.
nazar: bak›fl, fikir.
nevi: çeflit, tür.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
numune: örnek.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
rehber: yol gösteren, k›lavuz.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
serseri: gayesiz, hedefsiz; öteden
beri bafl›bofl olan.
seyyah: gezgin, yolcu.
suret: biçim, flekil, tarz.
flayan-› temafla: seyredilmeye,
görülmeye de¤er, görülmeye lâ-
y›k.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
tulû: do¤ma, do¤ufl.

1. Hiçbir canl› yoktur ki, Allah onu aln›ndan tutup kudretine boyun e¤dirmifl olmas›n. (Hûd
Suresi: 56.)

2. Yeryüzünde yürüyen ve kendi r›zk›n› yüklenemeyen nice canl›n›n ve sizin r›zk›n›z› Allah
verir. (Ankebut Suresi: 60.)

3. And olsun ki Biz Âdemo¤ullar›na ikramda bulunduk. (‹sra Suresi: 70.)

4. ‹hlâs ile kulluk edenler, nimetlerle dolu Cennet içindedir. (‹nfitar Suresi: 13.)

5. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a
mahsustur. (Fatiha Suresi: 2.)

6. Gazaba u¤rayanlar... sap›tm›fl olanlar. (Fatiha Suresi: 7.)
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O seyyah, hangi tarafa bakt›ysa, dehflet ve vahflet ve
hayret ve korkmak ald›, gö¤e ç›kt›¤›na bin piflman oldu.
Ak›l ve hayal, bütün bütün bozuldular. “Bizim vazifemiz
güzel hakikatleri görmek ve göstermek iken, böyle
Cehennem gibi çirkin ve azapl› manalar› bilmek, müfla-
hede etmek vazifesinden istifa ediyoruz ve istemiyoruz” 

derken, birden 
1 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG oQƒof *nG tecellisiyle 

2 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG o≥pdÉnN ve 
3 pônªn≤rdGnh ¢pùrªs°ûdG oôuë°nùoe ve 

4 nÚ/`nŸÉn©rdG tÜnQ gibi çok isimler, her biri birer günefl gibi 
5 ní«/HÉn°ünªpH Éǹ «rftódG nABÉnªs°ùdG És`æs`jnR rón≤ndnh ve 
6 ÉngÉs`æs`jnRnh ÉngÉnær«nænH n∞r«nc rºo¡nbrƒna pABÉnªs°ùdG n‹pG BGhoôo¶rænj rºn∏nanG ve 
7 mäGnƒ'ªn°S n™rÑ°nS søo¡jsƒn°ùna pABÉnªs°ùdG n‹pG …'ƒnà°rSG sºoK gibi ayetlerin 

burçlar›nda tulû ettiler, bütün semavat› nurla, meleklerle
doldurdular, bir büyük camie ve mescide ve ordugâha çe-

virdiler. O seyyah 
8 rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdnG cereyan›na girdi.

Dâllînden, 
9

x»u÷o môrënH /‘ mäÉnªo∏`o¶`nc rhnG ’den kurtuldu. Birden,

Cennet gibi muntazam, güzel, muhteflem bir memleket
gördü. Her tarafta Hâl›k-› Zülcelâl’i bildiriyorlar bir vazi-
yeti müflahedesiyle, ak›l ve hayalin k›ymetleri ve vazife-
leri bin derece terakki etti.

‹flte o seyyah›n kâinattaki seyahatinin yüzer numune-
sinden bu mezkûr üç numuneye k›yasen sair müflaheda-
t›n› ve isimlerin cilveleriyle Vacibü’l-Vücud’un marifetini 
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ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azap: günahlara karfl› kabirde ve
ahirette çekilecek ceza.
burç:.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cilve: tecelli, görüntü.
dâllîn: do¤ru yolu flafl›rm›fl, güna-
ha girmifl olanlar.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
hakikat: gerçek.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
k›yasen: k›yas ederek, karfl›laflt›-
rarak.
k›ymet: de¤er.
marifet: bilme, derin bilgi.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhteflem: haflmetli, yüce.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müflahedat: gözlemler.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
numune: örnek.
nur: ayd›nlatma, par›lt›; Cenab-›
Hakk›n bütün kâinat› isim ve s›-
fatlar›yla ayd›nlatmas›.
ordugâh: ordu yeri, ordunun ba-
r›n›p konaklad›¤› yer.
sair: di¤er, baflka, öteki.
semavat: semalar, gökler.
seyyah: gezgin, yolcu.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
terakki: yükselme, ilerleme.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n varl›-
¤›na ba¤l› de¤il, kendinden olup
ezelî ve ebedî olan Allah (c.c.).
vahflet: ›ss›z yerlerde duyulan
korku.
vazife: görev.
vaziyet: durum.

1. Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nur Suresi: 35; Ra’d Suresi: 16.)
2. Arz ve semavat›n Hâl›k›.
3. Günefli ve ay› musahhar eden.
4. Âlemlerin Rabbi.
5. And olsun ki, dünya semas›n› Biz kandillerle süsledik. (Mülk Suresi: 5.)
6. Üstlerindeki gö¤e bakmazlar m›, onu nas›l bina edip süsledik. (Kaf Suresi: 6.)
7. Bundan baflka, semaya da iradesini yöneltti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. (Ba-

kara Suresi: 29.)
8. Kendilerine nimet ve ihsanda bulundu¤un peygamberlerinin ve onlara tâbi olan salih kul-

lar›n›n yoluna ilet. (Fatiha Suresi: 7.)
9. Yahut [onlar›n amelleri] derin bir denizin karanl›klar›na benzer. (Nur Suresi: 40.)



Risale-i Nur’a havale edip, bu pek k›sa iflarete iktifaen,
bu pek uzun k›ssay› k›sa keserek Hâl›k’›m›z› bildiren kud-
sî s›fatlardan ve s›fât-› seb’as›ndan yaln›z ilim ve irade ve
kudret gibi üç mühim s›fatlar›n eserleriyle, tecellileriyle
ve tahakkuklar›n›n hüccetleriyle Kâinat Hâl›k›’n› tan›ma-
ya, o dünya seyyah› gibi, gayet k›sa iflaretlerle çal›flaca-
¤›z. Tafsilât›n› Risale-i Nur’a havale ederiz.

®

gayet: son derece.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hüccet: delil.
iktifaen: yeterli görerek.
ilim: bilgi, marifet.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
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p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
k›ssa: anlat›lan olay, hikâye.
kudsî: mukaddes, yüce.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
s›fat: vas›f, nitelik.

s›fat-› seb’a: yedi s›fat; Ce-
nab-› Hakk›n hayat, ilim,
sem’, basar, irade, kudret, ke-
lâm s›fatlar›.

kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.

seyyah: gezgin, yolcu.

tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.

tahakkuk: gerçekleflme, ol-
ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.



Yirmi Dokuzuncu Lem’adan
‹kinci Bab

1 o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH
Bu ‹kinci Bab, elhamdülillâh hakk›ndad›r.

‹kinci Bab ile tabir edilen flu risalecikte “Elhamdü-
lillâh” cümlesini insanlara dedirten iman›n son-
suz fayda ve nurlar›ndan, yaln›z dokuz tane beyan
edilecektir.

W
B‹R‹NC‹ NOKTA:

Evvelâ iki fley ihtar edilecektir.

1. Felsefe, her fleyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir
gözlüktür. ‹man ise, her fleyi güzel, ünsiyetli gösteren flef-
faf, berrak, nuranî bir gözlüktür.

2. Bütün mahlûkatla alâkadar ve her fleyle bir nevi al›fl
verifli olan ve kendisini abluka eden fleylerle lâfzen ve
manen görüflmek, konuflmak, komfluluk etmeye hilka-
ten mecbur olan insan›n sa¤, sol, ön, arka, alt, üst olmak
üzere alt› ciheti vard›r.

‹nsan, mezkûr iki gözlü¤ü gözüne takmakla, mezkûr
cihetlerde bulunan mahlûkat›, ahvali görebilir.
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manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mecbur: zorunlu olma, zorunda
kalma.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
nevî: çeflit, tür.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
fleffaf: saydam.
tabir: ifade.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.

abluka: etraf›n› sar›p d›flar› ile
alâkay› kesmek.
ahval: haller, durumlar.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
bab: k›s›m, bölüm, bahis.
berrak: nurlu, pek parlak, du-
ru, aç›k.
beyan etmek: aç›klamak, bil-
dirmek, izah etmek.
cihet: yön.

elhamdülillâh: ne kadar
hamd ve medih varsa, kim-
den gelse ve kime karfl› olsa
ezelden ebede kadar hast›r
ve lây›kt›r; o zat-› vacibülvü-
cuda ki, ona “Allah” denilir.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
faide: fayda.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-

dan inceleyen ilim.
hilkaten: yarat›l›fltan, do¤ufl-
tan, f›traten.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iman: inanç, itikat.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, ya-
rat›klar, Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, ya-
rat›klar, Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.

* Yirmi Dokuzuncu Lem’a
Eskiflehir’de 1935’de
Arapça olarak telif edil-
mifltir.

 



Sa¤ cihet: Bu cihetten maksat, geçmifl zamand›r. Bi-

naenaleyh, felsefe gözlü¤ü ile sa¤ cihete bak›ld›¤› za-
man, mazi ülkesinin k›yameti kopmufl, alt› üstüne çevril-
mifl, karanl›kl›, korkunç, büyük bir mezaristan› and›ran
bir flekilde görünecektir. Ve bu görünüflte insan pek bü-
yük bir dehflete, vahflete, me’yusiyete maruz kald›¤›nda
flüphe yoktur.

Fakat, iman gözlü¤ü ile o cihete bak›ld›¤› zaman, ha-
kikaten o ülkenin alt› üstüne çevrilmifl bir flekilde görü-
nürse de, fakat can telefi yoktur. Mürettebat›, sakinleri
daha güzel, nuranî bir âleme nakledilmifl olduklar› anla-
fl›l›yor. Ve o kabirler, çukurlar da, nuranî bir âleme gir-
mek için kaz›lan yeralt› tünelleri fleklinde telâkki edile-
cektir. Demek iman›n insanlara verdi¤i sürur, ferahl›k, it-
minan, inflirah, binlerce “Elhamdülillâh” dedirten bir ni-
mettir.

Sol cihet: Yani, gelecek zamana felsefe gözlü¤ü ile

bak›ld›¤› zaman, bizleri çürütecek, y›lan ve akreplere ye-
dirip imha edecek, zulümatl›, korkunç, büyük bir kabir
fleklinde görünecektir.

Fakat iman gözlü¤ü ile bak›l›rsa, Cenab-› Hakk›n, Hâ-
l›k, Rahman, Rahîm’in insanlara ihzar etti¤i çeflit çeflit
nefis, leziz, me’külât ve meflrubata zarf olan bir mâide ve
bir sofra-i Rahmanî fleklinde görünecektir. Ve binlerce
“Elhamdülillâh” okutturarak tekrar ettirecektir.

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
binaenaleyh: bunun üzerine,
bundan dolay›, ondan dolay›, bu-
na binaen.
cihet: yön.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, hamd Allah’a aittir.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
iman: inanç, itikat.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
inflirah: sevinme, gö¤sün aç›l›p
sevinç ve huzura kavuflturulmas›,
ferahlama, rahatlama, iç aç›lmas›.
itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme.
kabir: mezar.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
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leziz: lezzetli, tatl›.
mâide: yemek sofras›, üzerin-
de nimetler bulunan kurul-
mufl sofra.
maksat: gaye.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
mazi: geçmifl zaman.
me’külât: yiyecekler.
meflrubat: içilecek fleyler,
içecekler, fluruplar.
me’yusiyet: ümitsizlik.
mezaristan: mezarl›k.
mürettebat: tertip edilmifl

olanlar, bir ifl için haz›rlanm›fl
kimseler.
nakl: bir yerden baflka bir ye-
re tafl›ma, yer de¤ifltirme, ak-
tarma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
Rahim: sonsuz merhamet sa-
hibi olan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet
sahibi ve flefkatle bütün var-
l›klar› r›z›kland›ran Allah.
sakin: bir yerde oturan, bir

yerin ahalisinden olan.
sofra-i Rahmanî: Cenab-›
Hakk›n rahmet sofras›.
sürur: sevinç, mutluluk.
telâkki: anlama, kabul etme.
telef: yok etme, öldürme.
tünel: bir yandan öteki yana
geçebilmek için yer alt›nda
aç›lan yol ve geçit.
vahflet: tenha, ›ss›z, korkunç
yer.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.
zulümat: karanl›klar.



Üst cihet: Yani, semavat cihetine felsefe ile bakan

bir adam, flu sonsuz bofllukta, milyarlarca y›ld›z ve küre-
lerin at koflusu gibi veya askerî bir manevra gibi yapt›k-
lar› pek sür’atli ve muhtelif hareketlerinden büyük bir
dehflete, vahflete, korkuya maruz kalacakt›r.

Fakat, imanl› bir adam bakt›¤› vakit, o garip, acip ma-
nevran›n bir kumandan›n emri ile, nezareti alt›nda yap›l-
d›¤› gibi; semavat âlemini tezyin eden ve o y›ld›zlar›n bi-
ze de ziyadar kandiller fleklinde olduklar›n› görecek ve o
atlar koflusunda korku, dehflet de¤il, ünsiyet ve muhab-
bet edecektir. Âlem-i semavat› flöylece tasvir eden iman
nimetine elbette binlerce “Elhamdülillâh” söylemek az-
d›r.

Alt cihet: Yani, arz âlemine felsefe gözü ile bakan

insan, küre-i arz› bafl›bofl, yulars›z, flemsin etraf›nda ser-
seri gezen bir hayvan gibi veya tahtas› k›r›k, kaptans›z
bir kay›k gibi görür ve dehflete, telâfla düfler.

Fakat iman ile bakarsa, arz›n Rahmanî bir sefine olup,
Allah’›n kumandas› alt›nda bütün me’külât, meflrubat,
melbusat› ile beraber, nev-i befleri tenezzüh için flemsin
etraf›nda gezdiren bir sefine fleklinde görür. Ve imandan
nefl’et eden flu büyük nimete büyük büyük elhamdülillâh-
lar› söylemeye bafllar.

Ön cihet: Felsefeci bir adam bu cihete bakarsa görür

ki, bütün canl› mahlûkat —insan olsun, hayvan olsun—
kafile be kafile, büyük bir sür’atle o cihete gidip kaybo-
lurlar. Yani, ademe gider, yok olurlar. Kendisinin de o 
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neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
nezaret: gözetme, bakma, kont-
rol etme.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Rahmanî: bütün varl›klar›n r›z›k-
lar›n› münasip bir flekilde karfl›la-
yan Allah’a ait.
sefine: gemi.
semavat: semalar, gökler.
serseri: gayesiz, hedefsiz; öteden
beri bafl›bofl olan.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
flems: günefl.
tasvir: resmini yapma.
tenezzüh: gezinti, e¤lenmek
amac›yla yap›lan gezinti.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
vahflet: tenha, ›ss›z, korkunç yer.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak, ay-
d›nl›k.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adem: yokluk.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
âlem-i semavat: gökler âle-
mi.
arz: yer, dünya.
askerî: askere veya askerli¤e
ait, askere mahsus, askerle il-
gili.
cihet: yön.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd

olsun, hamd Allah’a aittir.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
iman: inanç, itikat.
kafile bekafile: grup grup, s›-
ra s›ra.
kandil: lamba.
kumanda: komuta.
kumandan: komutan.
küre: gezegen.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, ya-

rat›klar, Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
manevra: e¤itim ve deneme
için savafl taklidi olarak yap›-
lan hareketler, tatbikat.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
me’külât: yiyecekler.
melbûsat: giyecekler, elbise-
ler, esvaplar, libaslar.
meflrubat: içilecek fleyler,
içecekler, fluruplar.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.



yolun yolcusu oldu¤unu bildi¤inden, teessüründen ç›ld›-
racak bir hale gelir.

Fakat iman nazar›yla bakan bir mü’min, insanlar›n o
cihete gidiflleri, seyahatleri adem âlemine de¤il, göçebe-
ler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir. Ve fânî
menzilden bâkî menzile, hizmet çiftli¤inden ücret daire-
sine, zahmetler memleketinden rahmetler memleketine
göç etmek olup, adem âlemine gitmek de¤il diye, bu ci-
heti memnuniyetle karfl›lar. Fakat, yol esnas›nda ölüm,
kabir gibi görünen meflakkatler netice itibar›yla saadet-
lerdir. Çünkü, nuranî âlemlere giden yol kabirden geçer
ve en büyük saadetler büyük ve ac› felâketlerin neticesi-
dir. Meselâ, Hazret-i Yusuf, M›s›r azizli¤i gibi bir saade-
te, ancak kardeflleri taraf›ndan at›ld›¤› kuyu ve Zeliha’n›n
iftiras› üzerine konuldu¤u hapis yoluyla nail olmufltur.

Ve keza, rahm-› maderden dünyaya gelen çocuk, ma-
hut tünelde çekti¤i s›k›c›, ezici zahmet neticesinde dünya
saadetine nail oluyor.

Arka cihet: Yani geride gelenlere felsefe nazar›yla

bak›lsa, “Yahu, bunlar nereden nereye gidiyorlar ve ni-
çin dünya memleketine gelmifllerdir?” diye edilen suale
bir cevap al›namad›¤›ndan, tabiî, hayret ve tereddüt aza-
b› içinde kal›n›r.

Fakat nur-i iman gözlü¤ü ile bakarsa, insanlar›n kâinat
sergisinde teflhir edilen garip, acip kudretin mu’cizelerini
görmek ve mütalâa etmek için Sultan-› Ezelî taraf›ndan 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adem: yokluk.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
aziz:.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
cihet: yön.
fânî: ölümlü, geçici.
felâket: musibet, büyük dert, be-
la.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
iman: inanç, itikat.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme, göçme.
itibar: de¤er.
kabir: mezar.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
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fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahut: belli olan, bilinen.
memnuniyet: memnunluk,
sevinçli olufl.
menzil: yer, konak.
meselâ: örne¤in.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mü’min: iman eden, inanan.

mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, tetkik etme.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nazar: bak›fl, fikir.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nur-u iman: iman nuru, Al-
lah’›n varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na
inanmadaki gönül, kalp ve fi-
kir ayd›nl›¤›.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahm-› mader: anne rahmi.
saadet: mutluluk.

sual: soru.
Sultan-› Ezelî: ezelî sultan;
kudret, kuvvet ve hükümran-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan Al-
lah.
tabiî: tabiat› gere¤i olan.
teessür: kederlenme, üzül-
me, ac› duyma.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
teflhir: ilan etme, herkese du-
yurma; sergileme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.



gönderilmifl mütalâac› olduklar›n› anlar. Ve bunlar o
mu’cizenin derece-i k›ymet ve azametine ve Sultan-›
Ezelî’nin azametine derece-i delâletlerine kesb-i vukuf et-
tikleri nispetinde derece ve numara ald›ktan sonra, yine
Sultan-› Ezelî’nin memleketine dönüp gideceklerini anlar
ve bu anlay›fl nimetini kendisine iras eden iman nimeti-
ne “Elhamdülillâh” diyecektir.

Mezkûr zulmetleri izale eden iman nimetine “Elham-
dülillâh” diye edilen hamd dahi bir nimet oldu¤undan,
ona da bir hamd lâz›md›r. Bu ikinci hamde de üçüncü bir

hamd, üçüncüye dördüncü hamd lâz›m. 
1 GvônL sºo∏ngnh

Demek, bir hamd-i vahitten do¤an hamdlerden ibaret
gayr-i mütenahi bir silsile-i hamdiye husule geliyor.

‹K‹NC‹ NOKTA:

Cihat-› sitteyi tenvir eden iman nimetine de “elhamdü-
lillâh” demesi lâz›md›r. Çünkü, iman cihat-› sittenin zulü-
mat›n› izale etmekle def-i belâ kabîlinden büyük bir ni-
met say›ld›¤› gibi, tabiî o cihat-› sitteyi tenvir etti¤i cihet-
le de celbü’l-menafi kabîlinden ikinci bir nimet say›l›r. Bi-
naenaleyh insan f›trî bir medeniyete sahip oldu¤undan,
cihat-› sittede bulunan mahlûkatla alâkadar olur ve iman
nimetiyle de cihat-› sitteden istifade edebilmesi imkân›
vard›r.

Binaenaleyh, 
2 $G o¬rLnh sºnãna Gƒtd nƒoJ ÉnªnærjnÉna ayet-i kerîmesinin

s›rr›yla, cihat-› sitteden herhangi bir cihette olursa 
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ve flükür.
husûl: olma, meydana gelme.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
iman: inanç, itikat.
îrâs: vâris k›lma, miras b›rakma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kabil: tür, gibi.
kesb-i vukuf: vukuf kazanma, bir
fleyi ö¤renme, vak›f olma.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nisbetinde: oran›nda, ölçüsünde.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
silsile-i hamdiye: hamd, flükür
silsilesi.
Sultan-› Ezelî: ezelî sultan; kud-
ret, kuvvet ve hükümranl›¤›n›n
bafllang›c› olmayan Allah.
tabiî: tabiat› gere¤i olan.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
zulmet: karanl›k.
zulümat: karanl›klar.

1. Ve böylece sürüp gider.

2. Her nerede k›bleye yönelirseniz Allah’›n r›zas› oradad›r. (Bakara Suresi: 115.)

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
azamet: büyüklük.
binaenaleyh: bunun üzerine,
bundan dolay›, ondan dolay›,
buna binaen.
celbülmenafi: menfaatlerin
celp edilmesi, getirilmesi.

cihât-› sitte: alt› cihet, alt› ta-
raf. (sa¤-sol, ön-arka ve alt-
üst.).
cihet: yön.
def-i belâ: belân›n defedil-
mesi, uzaklaflt›r›lmas›.
derece-i delâlet: delil ve alâ-
met olma derecesi.
derece-i k›ymet: k›ymet de-
recesi.

elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, hamd Allah’a aittir.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
gayr-› mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hamd-i vâhid: bir tek hamd



insan tenevvür eder. Hatta mü’min olan bir insan›n dün-
yan›n kuruluflundan sonuna kadar uzanan manevî bir
ömrü vard›r. Ve insan›n bu manevî ömrü, ezelden ebede
uzanan bir hayat nurundan medet ve yard›m al›r.

Ve keza cihat-› sitteyi tenvir eden iman sayesinde, in-
san›n flu dar zaman ve mekân› genifl ve rahat bir âleme
ink›lâp eder. Bu büyük âlem bir insan›n hanesi gibi olur
ve mazi, müstakbel zamanlar›, insan›n ruhuna, kalbine
bir zaman-› hâl hükmünde olur. Aralar›nda uzakl›k kalk›-
yor.

ÜÇÜNCÜ NOKTA:

‹man›n istinat ve istimdat noktalar›n› havi olmas›ndan,
“Elhamdülillâh” demesi iktiza eder.

Evet, nev-i befler, aczi ve düflmanlar›n kesreti dolay›-
s›yla dayanacak bir nokta-i istinada muhtaçt›r ki, düfl-
manlar›n› def için o noktaya iltica etsin. Ve keza, kes-
ret-i hacat ve fliddet-i fakr dolay›s›yla da istimdat edecek
bir nokta-i istimdada muhtaçt›r ki, onun yard›m›yla ihti-
yaçlar›n› def etsin.

Ey insan! Senin nokta-i istinad›n ancak ve ancak Al-
lah’a olan imand›r. Ruhuna, vicdan›na nokta-i istimdat
ise ancak ahirete olan imand›r. Binaenaleyh, bu her iki
noktadan haberi olmayan bir insan›n kalbi, ruhu tevah-
hufl eder, vicdan› daima muazzep olur. Lâkin, birinci
noktaya istinat ve ikincisinden de istimdat eden adam,
kalben ve ruhen pek çok zevk ve lezzetleri, ünsiyetleri
hisseder ki, hem müteselli, hem vicdan› mutmain olur.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlem: dünya, cihan.
binaenaleyh: bunun üzerine,
bundan dolay›, ondan dolay›, bu-
na binaen.
cihât-› sitte: alt› cihet, alt› taraf.
(sa¤-sol, ön-arka ve alt-üst.).
def: kovma, uzaklaflt›rma.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, hamd Allah’a aittir.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik.
hâvî: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
iktiza: laz›m gelme, gerekme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm, kök-
lü de¤iflme.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
istinat: dayanma.
kalben: kalp ile, kalpten.
kesret: çokluk.
kesret-i hacat: ihtiyaçlar›n çoklu-
¤u.
keza: böylece, ayn› flekilde.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazi: geçmifl zaman.
medet: inayet, yard›m, imdat.
muazzep: azap içinde bulunan,
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eziyet çeken, çok s›k›nt› gö-
ren.
mutmain: gönlü hofl, içi ra-
hat, emin, flüphesi olmayan,
zihnini bir fleye yat›r›p rahat-
lam›fl.
mü’min: iman eden, inanan.
müstakbel: gelecek zaman.
mütesellî: teselli bulan, avu-
nan, ac›y› unutur gibi olan,
üzüntüsü da¤›lan.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nokta: konu ile ilgili bölüm.

nokta-i istimdat: yard›m ve
medet isteme noktas›.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: emir âleminden inerek
insan›n kalp bofllu¤undaki lâ-
tif cisme binen, özü kavrana-
mayan idrak edici s›r.
ruhen: ruh ile.
fliddet-i fakr: fakirli¤in flid-
detli olmas›.
tenevvür: nurlanma, parla-

ma, par›ldama, ›fl›ldama, ay-
d›nl›k.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezeet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.
zaman-› hâl: flimdiki zaman.



DÖRDÜNCÜ NOKTA:

‹man nuru, lezaiz-i meflruan›n zevale bafllad›klar› za-
man hâs›l olan elemleri, emsalinin vücut ve gelmekte ol-
duklar›n› göstermekle izale eder.

Ve keza, nimetlerin devam edip tenakus etmemesini,
nimetlerin menba›n› göstermekle temin eder.

Ve keza, firak ve ayr›lmalar›n elemlerini, teceddüd-i
emsalinin lezzetini göstermekle izale eder. Yani zeval dü-
flüncesiyle bir lezzette çok elemler olur ki, iman o elem-
leri teceddüd-i emsaliyle ihtar ve izale eder. Maahaza,
lezzetlerin teceddüdünde de baflka lezzetler vard›r.

Evet, bir semerenin fleceresi olmasa, o semerede
münhas›r kalan lezzet, onun yemesiyle zail olur ve zeva-
li de mucib-i teessür olur. Fakat o semerenin fleceresi
maruf ise, o semerenin zevalinden elem hâs›l olmuyor;
çünkü yerine gelen var. Ve ayn› zamanda, teceddüt had-
dizat›nda bir lezzettir.

Ve keza ruh-i befleri en ziyade s›kan, ayr›lmalardan
nefl’et eden elemlerdir. Nur-i iman o elemleri teceddüd-i
emsal ve tahaddüs-i visal ümidiyle izale eder.

BEfi‹NC‹ NOKTA:

‹nsan flu mevcudatta kendisine düflman ve ecnebi te-
vehhüm etti¤i veya ölüler, yetimler gibi hayats›z, periflan
vehmetti¤i fleyleri, nur-i iman ahbap ve kardefl s›fât›yla
gösterir ve hayattar tesbihhan (tesbih eden) fleklinde irae
eder.
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tahmin etme, kavuflmay› sezme.
teceddüd: tazelenme, yenilen-
me, yeni hale gelme.
teceddüd-i emsal: benzerlerinin
yenilenmesi, tazelenmesi.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
temîn: güvenlik, emniyet hissi
verme, flüphe ve korkuyu gider-
me.
tenâkus: eksilme, azalma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk’› flan›na lay›k ifade-
lerle anma.
tesbihhan: tesbih eden, tesbih
okuyan.
tevehhüm: vehimlenme, kurun-
tuya kap›lma; gerçekte var olma-
yan› var kabul etme, yok olan›
var zannetmekle ümitsizli¤e ve
korkuya düflme.
ümit: umut, umma, ümit; baz›
fleylerin istedi¤i yönde olmas› ko-
nusunda beslenen his.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vücut: var olma, varl›k.
zail: zeval bulan, sona eren, de-
vaml› olmayan, yok olan.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.
ziyade: çok, fazla.

ahbap: dostlar.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
emsal: benzerler.
firak: ayr›l›k.
hadd-i zat›nda: esasen, asl›n-
da.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hayattar: canl›, yaflayan.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iman: inanç, itikat.
irae: gösterme.
izale: giderme, ortadan kal-

d›rma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lezaiz-i meflrua: meflru, helâl
lezzetler.
mahaza: böyle iken, bununla
beraber, böyle olmakla birlik-
te.
maruf: herkesçe bilinen.
menba: kaynak.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar.
mucib-i teessür: üzüntü veri-
ci, üzüntüyü gerektiren.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.

neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-u iman: iman nuru, Al-
lah’›n varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na
inanmadaki gönül, kalp ve fi-
kir ayd›nl›¤›.
ruh-i befler: insan ruhu.
semere: meyve, yemifl.
s›fat: vas›f, nitelik.
flecere: a¤aç, bir tek a¤aç.
tahaddüs-i visal: kavuflmay›



Yani, gafletle bakan adam, âlemin mevcudat›n› düfl-
man gibi muz›r telâkki ederek tevahhufl eder. Ve eflyay›
ecnebiler gibi görür. Çünkü, dalâlet nazar›nda mazi ve is-
tikbal zamanlar›ndaki eflya aras›nda uhuvvet, kardefllik
rab›tas› ve ba¤lan›fl yoktur. Ancak zaman-› hâlde eflya
aras›nda küçük, cüz’î bir alâka olur. Binaenaleyh, ehl-i
dalâletin yekdi¤erine olan uhuvvetleri, binler senelik
uzun bir zamanda bir dakika kadard›r.

Ve keza, iman nazar›nda bütün ecram›, hayattar ve
birbirine ünsiyetli olduklar›n› görüyor. Ve her bir cirmin
lisan-› hâliyle Hâl›k’›na tesbihat yapmakta oldu¤unu gös-
teriyor. ‹flte, bu itibarla, bütün ecram›n kendilerine göre
bir nevi hayat ve ruhlar› vard›r. Binaenaleyh iman›n flu
görüflüne nazaran o ecramda dehflet, vahflet yoktur, ün-
siyet ve muhabbet vard›r.

Dalâlet nazar›, matlûplar›n› tahsil etmekten âciz olan
insanlar›n sahipsiz, hamîsiz olduklar›n› telâkki eder ve
hüzün, keder, aczlerinden dolay› a¤layan yetimler gibi
zanneder.

‹man nazar› ise, canl› mahlûkata, a¤lar yetimler gibi
de¤il, ancak mükellef memur, muvazzaf zakir ve tesbih-
han ibad s›fat›yla bakar.

ALTINCI NOKTA:

Nur-i iman, dünya ve ahiret âlemlerini çeflit çeflit ni-
metlere mazhar iki sofra ile tasvir eder ki, mü’min olan
kimse iman eliyle ve zahirî, bât›nî duygular›yla ve mane-
vî, ruhî olan letaifiyle o sofralardan istifade ediyor.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
bât›nî: içe ait, dahilî, görünme-
yen, gizli.
binaenaleyh: bunun üzerine,
bundan dolay›, ondan dolay›, bu-
na binaen.
cirim: cisim.
cüz’î: küçük, az.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
ecnebi: yabanc›, garip, al›flmam›fl.
ecram: kütleler, cans›z cisimler;
gezegenler.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hamî: himaye eden, koruyan, gö-
zeten.
hayattar: canl›, yaflayan.
hüzn: keder, tasa, gam.
ibad: abdler, kullar, ibadet eden-
ler.
iman: inanç, itikat.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istikbal: gelecek zaman.
itibar: de¤er.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
keza: böylece, ayn› flekilde.
letaif: güzellikler, incelikler.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
matlup: talep edilen, istenilen
fley.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mazi: geçmifl zaman.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
muhabbet: sevgi, sevme.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan, bir fleyi yapmaya mecbur
olan, vazifeli.
mü’min: iman eden, inanan.
nazar: bak›fl, fikir.
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nazaran: göre, bak›m›ndan,
bakarak, bak›l›rsa.
nevî: çeflit, tür.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Nur-u iman: iman nuru, Al-
lah’›n varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na
inanmadaki gönül, kalp ve fi-
kir ayd›nl›¤›.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.

ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
s›fat: vas›f, nitelik.
tahsil: hâs›l etme, ele geçir-
me, elde etme, kazanma.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
telâkki: anlama, kabul etme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
tesbihhan: tesbih eden, tes-

bih okuyan.

tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.

uhuvvet: kardefllik.

ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.

vahflet: tenha, ›ss›z, korkunç
yer.

yekdi¤er: birbirini, bir taraf,
öbür taraf›, birbirine.

zahirî: görünürde.

zakir: zikreden, zikredici.



Dalâlet nazar›nda ise, zevi’l-hayat›n daire-i istifadesi
küçülür, maddî lezzetlere münhas›rd›r.

‹man nazar›nda, semavat ve arz› ihata eden bir daire
kadar tevessü eder.

Evet, bir mü’min, günefli kendi hanesinin dam›nda
as›lm›fl bir lüks, kameri bir idare lâmbas› addedebilir. Bu
itibarla flems, kamer, kendisine bir nimet olur. Binaena-
leyh mü’min olan zat›n daire-i istifadesi semavattan da-
ha genifl olur.

Evet, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan 
2 pôrënÑrdGnh uônÑrdG p‘ Éne rºoµnd nôsîn°Snh 1@ nônªn≤rdGnh n¢ùrªs°ûdG oºoµ`nd nôsîn°Snh
ayetlerin belâgati ile, imandan nefl’et eden flu harika ih-
sanlara, in’amlara iflaret ediyor.

YED‹NC‹ NOKTA:

Nur-i iman ile bilinir ki, Allah’›n varl›¤› bütün nimetle-
rin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki, sonsuz nimetlerin
enva›n›, nihayetsiz ihsanlar›n cinslerini, say›s›z atiyyele-
rin s›n›flar›n› havi bir menba, bir kaynakt›r. Binaenaleyh,
zerrat-› âlemin adedince iman nimetlerine hamdüsena
etmek bir borçtur. Risale-i Nur’un eczas›nda bir k›sm›na
iflaretler yap›lm›flt›r. Maahaza, iman-› billâhtan bahseden
Risale-i Nur’un cüzleri, bu nimetten perdeyi kald›rarak
gösteriyor.

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 291 Y‹RM‹ DOKUZUNCU LEM’A

ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iman: inanç, itikat.
iman-› billâh: Allah’a inanma, Al-
lah’›, onun kâinatta tecelli eden
bütün s›fat ve isimleriyle beraber
kabul ederek Ona inanma.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
itibar: de¤er.
kamer: Ay.
Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan aciz b›rakan Kur’an-› Ke-
rim.
lüks: hava bas›nc›yla çal›flan, be-
yaz ve parlak ayd›nl›k sa¤layan
gaz lâmbas›.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
maahaza: böyle iken, bununla
beraber, böyle olmakla birlikte.
menba: kaynak.
mü’min: iman eden, inanan.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›lm›fl,
bir fleye veya kimseye mahsus.
nazar: bak›fl, fikir.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Nur-u iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
semavat: semalar, gökler.
flems: günefl.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
zat: kifli, flah›s.
zerrat-› âlem: âlemin zerreleri,
âlemdeki atomlar.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.

1. Günefli ve ay› da sizin hizmetinize verdi. (‹brahim Suresi: 33.)

2. Yerde olanlar› da sizin hizmetinize vermifltir. (Hac Suresi: 65.)

add: sayma, say›lma.
arz: yer, dünya.
atiyye: hediye, bahflifl.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas›.
binaenaleyh: bunun üzerine,

bundan dolay›, ondan dolay›,
buna binaen.
cüz: k›s›m, parça.
daire-i istifade: yararlanma
alan›.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-
nelme.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-

lar.
enva: çeflitler, türler, neviler.
fevkinde: üstünde.
hamd ü sena: flükür ve övgü.
hârika: ola¤anüstü.
hâvî: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
idare: ›fl›¤› az olan cams›z kü-
çük lamba.
ihata: kuflatma, içine alma.



“Elhamdülillâh” lâm-› isti¤rakla iflaret etti¤i umum
hamdlerle hamd edilmesi lâz›m olan nimetlerden birisi
de, rahmaniyet nimetidir.

Evet, rahmaniyet, zevi’l-hayattan rahmete mazhar
olanlar›n say›s›nca nimetleri tazammun etmifltir. Çünkü,
bilhassa insan, her bir zîhayatla alâkadard›r. Bu itibarla
insan her zîhayat›n saadetiyle saidleflir ve elemleriyle
müteessir olur. Öyle ise, herhangi bir fertte bulunan bir
nimet, arkadafllar›na da bir nimettir.

Ve keza, validelerin flefkatleriyle nimetlenen çocukla-
r›n say›s›nca nimetleri tazammun edip ona göre hamdle-
re, senalara kesb-i istihkak edenlerden birisi de rahîmi-
yettir.

Evet, annesiz aç bir çocu¤un a¤lamas›ndan müteessir
ve ac›yan bir vicdan sahibi, elbette validelerin çocuklar›-
na olan flefkatlerinden zevk al›r, memnun ve mahzuz
olur. ‹flte, bu gibi zevkler birer nimettir, hamd ve flükür-
ler ister.

Ve keza, kâinatta mündemiç hikmetlerin bütün enva
ve efrad› adedince hamd ve flükürleri iktiza edenlerden
birisi de hakîmiyettir. Zira insan›n nefsi, rahmaniyetin
cilveleriyle, kalbi de rahîmiyetin tecelliyat›yla nimetlen-
dikleri gibi, insan›n akl› da hakîmiyetin letaifiyle zevk al›r,
telezzüz eder. ‹flte, bu itibarla a¤›z dolusu ile “Elhamdülil-
lâh” söylemekle hamdüsenalar› istilzam eder.

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
bilhassa: özellikle.
cilve: tecelli, görüntü.
efrat: fertler.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, hamd Allah’a aittir.
enva: çeflitler, türler, neviler.
hakîmiyet: hikmetlilik, faydal›l›k,
güzel gayelilik.
hamdüsena: flükür ve övgü.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
iktiza: laz›m gelme, gerekme.
istilzam: gerektirme.
itibar: de¤er.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kesb-i istihkak: hak etme, hak
kazanma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâm-› isti¤râk: isti¤rak lâm›,
Arapça as›ll› isimlerin bafl›na gele-
rek onlar› belirli yapan lâm, el ta-
k›s›.
letaif: güzellikler, incelikler.
mahzûz: hazzetmifl, hofllanm›fl,
hoflnut olmufl, sevinmifl.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mündemiç: bir fleyin içinde bulu-
nan, sakl› olan.
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müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
nefis: kendi, flah›s.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Rahîmiyet: merhamet edici-
lik.
Rahmaniyet: Cenab-› Hakk›n
kullar›n› beslemesi, korumas›
ve merhamet etmesi vasf›.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
saadet: mutluluk.
saîd: saadete eren, Allah’›n r›-
zas›na ve ahiret mutlulu¤una

kavuflan, mutlu, mesut.
senâ: methetme, övme.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tecelliyat: tecelliler, görüntü-
ler.
telezzüz: lezzet, tad alma,

hofllanma, hofla gitme.
umum: bütün.
valide: ana, anne.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezeet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
zîhayat: hayat sahibi.
zira: çünkü, ondan ki, flun-
dan, flu sebepten ki, onun
için.



Ve keza, Esma-i Hüsnadan “Vâris” isminin tecelliyat›
adedince ve babalar gibi usulün zevalinden sonra bakî
kalan füruat›n say›s›nca ve âlem-i ahiretin mevcudat›
adedince ve uhrevî mükâfatlar› almaya medar olmak
üzere h›fzedilen beflerin amelleri say›s›nca, sedas› ile flu
fezay› dolduracak kadar büyük bir “Elhamdülillâh” ile
hamd edilecek hafîziyet nimetidir. Çünkü, nimetin deva-
m›, nimetin zat›ndan daha k›ymetlidir. Lezzetin bekas›,
lezzetten daha lezizdir. Cennette devam, Cennetin fev-
kindedir. Ve hakeza...

Binaenaleyh, Cenab-› Hakk›n hafîziyeti tazammun et-
ti¤i nimetler, bütün kâinatta mevcut bütün nimetlerden
daha çok ve daha üstündedir. Bu itibarla dünya dolusu ile
bir “Elhamdülillâh” ister.

fiu zikredilen dört isme, bakî kalan Esma-i Hüsnay› k›-
yas et ki, her bir isimde sonsuz nimetler bulundu¤u için
sonsuz hamdleri, flükürleri istilzam eder.

Ve keza, bütün nimet hazinelerini açmak salâhiyetin-
de olan, nimet-i imana vesile olan Hazret-i Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâm dahi öyle bir nimettir ki, nev-i
befler ilelebet o zat› (a.s.m.) methüsena etmeye borçlu-
dur.

Ve keza, maddî ve manevî bütün nimetlerin enva›na
fihriste ve kaynak olan ‹slâmiyet ve Kur’ân nimeti de
gayr-i mütenahi hamdleri bilistihkak istilzam eder.
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suza de¤in.
istilzam: gerektirme.
itibar: de¤er.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
k›ymet: de¤er.
leziz: lezzetli, tatl›.
maddî: madde ile alâkal›; para,
mal vb. fleylerle ilgili.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar: sebep, vesile.
methüsena: methedip övmek.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet veya
baflar›dan ötürü verilen fley, ödül.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nimet-i iman: iman nimeti,
inanç, inanma nimeti; Cenab-›
Hakk›n kulunu ‹slâmla flereflen-
dirme nimeti.
sada: ses.
salâhiyet: yetki, bir ifle kar›flma-
ya veya vazife icab› bir ifli yapma-
ya, bir harekette bulunmaya
hakk› olma.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait,
ahiret âlemiyle ilgili.
usûl: as›llar, ana baba ve onlar›n
ana, baba ve dedeleri.
Vâris: bâkî olan, her fleyin kendi-
sine dönece¤i, vârislerin en hay›r-
l›s› Allah (c.c.).
vesile: arac›, vas›ta.
zat: kendi.
zeval: ölme, ölüm.
zikretmek: anmak, bildirmek.

âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
amel: fiil, ifl.
bâkî: geride kalan.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k, sa-
bit olmak.
befler: insan, insanl›k, âde-
mo¤lu.
bilistihkak: lây›k›yla, liyakat›
olarak, hakk›yla, hak ederek.
binaenaleyh: bunun üzerine,

bundan dolay›, ondan dolay›,
buna binaen.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, hamd Allah’a aittir.
enva: çeflitler, türler, neviler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
fevkinde: üstünde.
feza: kainatta ucu buca¤› bu-
lunmayan boflluk.
fihriste: katalog, liste.
füruat:.
gayr-› mütenahi: sonsuz, so-

nu olmayan, nihayetsiz.
hafîziyet: Cenab-› Hakk’›n her
mahlûkun bafl›na gelecek va-
ziyetleri ve bafl›ndan geçenle-
ri muhafaza etme s›fat›.
hâkezâ: böylece, bunun gibi.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
h›fz: koruma, muhafaza et-
me, himaye etme.
ile’l-ebed: ebede kadar, son-



SEK‹Z‹NC‹ NOKTA:

Öyle bir Allah’a hamd olsun ki, kâinat ile tabir edilen
flu kitab-› kebir ve onun tefsiri olan Kur’ân-› Azîmüfl-
flan’›n beyan›na göre bütün bablar› ile fas›llar› ve bütün
sayfalar› ile sat›rlar› ve bütün kelimat› ile harfleri, o Zat-›
Akdes’e, s›fât-› cemaliye ve kemaliyesini izhar ile ham-
düsenahand›r. fiöyle ki:

O kitab-› kebirin her bir nakfl› —küçük olsun büyük ol-
sun— kar›nca kaderince, Vahid ve Samed olan Nak-
kafl’›n›n evsaf-› celâliyesini izhar ile hamdüsenalar eder.

Ve keza, o kitab›n her bir yaz›s›, Rahman ve Rahîm
olan Kâtibinin evsaf-› cemalini göstermekle senahan olu-
yor.

Ve keza, o kitab›n bütün yaz›lar›, noktalar›, nak›fllar›,
Esma-i Hüsnan›n tecelliyat ve cilvelerine makes ve maz-
har olmak cihetiyle, o Zat-› Akdes’i takdis, tahmit, tem-
cit ile senahand›r.

Ve keza, o kitab›n her bir nazm›, kasidesi, Kadîr, Alîm
olan Naz›m’›n› takdis ile tahmit eyler.

DOKUZUNCU NOKTA: (HAfi‹YE 1)

……………

HAfi‹YE: Bu gibi flifrelerin anahtar› bende yoktur ki açay›m. Maahaza,
oruçlu bir kafa, ne o flifreleri açabilir ve ne o darplar› yapabilir. Kusura
bakmay›n›z, bu kadar› da, ancak müellifinin manevî yard›m› ile ve Leyle-i
Kadrin bereketiyle ve Mevlâna’n›n komflulu¤undan istifade ile yapabil-
dim.

Mütercim Abdülmecid Nursî

Âlim: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
bab: k›s›m, bölüm, bahis.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
evsaf-› celâliye: Cenab-› Hakk’›n
büyüklük vas›flar›, Celâl ismine
ait vas›flar›, s›fatlar›.
evsaf-› cemâl: güzellik vas›flar›,
Cenab-› Hakk›n haiz oldu¤u Ce-
mâl ismine has vas›flar›.
fas›l: k›s›m, bölüm.
hamdüsena: flükür ve övgü.
hamdüsenahan: Cenab-› Hakk’›n
verdi¤i r›z›k ve nimetlerin karfl›l›-
¤›nda O’na flükreden ve O’nu
öven.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hafliye: dipnot.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kader:.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kaside: belli bir amaçla yaz›lm›fl
divan fliiri ve bu fliirin naz›m flek-
li.
Kâtip: yazan, yaz›c›.
kelimat: kelimeler, sözler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kitab-› kebir: büyük kitap.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
ma’kes: ayna.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer.
nak›fl: iflleme, süsleme.
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Nakkafl: her fleyi nak›fll› yara-
tan Allah.
Naz›m: düzenleyen, tanzim
eden, düzene koyan.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Rahim: sonsuz merhamet sa-
hibi olan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet
sahibi ve flefkatle bütün var-
l›klar› r›z›kland›ran Allah.
sahife: sayfa.
Samed: Cenab-› Hakk’›n ‘her
fley kendisine muhtaç oldu¤u
halde, Kendisi hiç bir fleye

muhtaç olmayan’ manas›n-
daki ismi.
senâhân: sena edici, birini
öven, metheden.
s›fat-› cemaliye: Cenab-›
Hakk›n celâlî olmayan s›fatla-
r›, Cemâl ismine ait s›fatlar›.
s›fat-› kemaliye: olgunluk
belirtisi olan vas›flar.
tabir: ifade.
tahmit: elhamdülillâh deme,
bütün övgünün ve hamdin
yaln›z Allah’a ait oldu¤unu
söyleme.

takdis: yüceltme, mukaddes
sayma, kudsî ve mübarek
sayma.
tecelliyat: tecelliler, görüntü-
ler.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
temcîd: ululama, yüceltme.
Vahid: zat›nda ve s›fatlar›nda
tek ve yegane olan Allah.
Zat-› Akdes: en mukaddes
zat, her türlü kusur ve nok-
sandan uzak ve pak olan zat;
Allah.



B‹R MECL‹S-‹ M‹SALÎDE fiER‹ATLA MEDEN‹YET-‹ HÂZIRA,
DEHA-‹ FENNÎ ‹LE HÜDA-‹ fiER’Î MUVAZENELER‹

Birinci Harbin Mütareke bafl›nda, bir Cuma gecesin-
de, bir rüya-i sad›kada, misalî âleminde, bir meclis-i
azîmde benden sual ettiler:

“Ma¤lûbiyet sonunda ‹slâm›n âleminde ne hâl peyda
olacak?” Asr-› hâz›r mebusu s›fat›yla söyledim; onlar da
dinlediler.

Eski zamandan beri istiklâl-i ‹slâm›n bekas›, hem keli-
metullah›n i’lâs› için, farz-› kifaye-i cihad›, o lâz›me-i di-
yanet,

Deruhte ile, kendini yekvücud-i vahdanî, ‹slâm›n âle-
mine fedaya vazifedar, hilâfete bayraktar görmüfl olan
bu devlet,

fiu millet-i ‹slâm›n felâket-i mazisi, getirecek de elbet
‹slâm›n âlemine saadet ve hürriyet. Olur geçen musibet

‹stikbalde telâfi. Üçü veren, üç yüzü kazand›ran, etmi-
yor elbette hiç hasaret. Hâlini istikbale tebdil eder, zîhim-
met.

Zira ki flu musibet, hayat›m›z mâyesi olan flefkat,
uhuvvet, tesanüd-i ‹slâm› harikulâde etti. ‹nkiflaf-› uhuv-
vet,

Tesri-i ihtizaz›; tahrib-i medeniyet. Deniyet-i hâz›ra su-
reti de¤iflecek, sistemi bozulacak; zuhur edecek o vakit,

‹slâmî medeniyet. Müslümanlar, bilihtiyar elbet evvel
girecek. Muvazene istersen: fier’in medeniyeti-flimdiki
medeniyet.
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‹slâmî medeniyet: ‹slâm›n getir-
di¤i medeniyet.
istikbal: gelecek.
istiklâl-i ‹slâm: Müslümanlar›n
ba¤›ms›zl›¤›, hürriyeti.
Kelimetullah: Allah’›n ismi ve ke-
lâm› olan Kur’ân.
lâz›me-i diyanet: dinin ve din-
darl›¤›n gere¤i.
ma¤lûbiyet: yenilgi.
maye: kaynak, temel, esas.
mebus: görevli temsilci.
meclis-i azîm: büyük meclis.
meclis-i misalî: temsilcilerin top-
land›¤› ve önemli kararlar›n al›n-
d›¤› kurul.
medeniyet: flehirlilik, toplumda
yaflama ve kurallara uygun dav-
ranma, uygarl›k, 
medeniyet-i hâz›ra: günümüz
medeniyeti, toplum hayat›.
misalî âlem: görüntüden ibaret
olan rüya âlemi.
musibet: s›k›nt›, belâ ve felâket.
muvazene: k›yaslayarak de¤er-
lendirme, ölçü, karfl›laflt›rma.
mütareke: Mondros ateflkes ant-
laflmas›.
peyda olmak: meydana gelmek,
ortaya ç›kmak.
rüya-i sad›ka: yorumu ç›kan ger-
çek ve do¤ru rüya.
saadet: mutluluk.
sual etme: sorma.
suret: flekil.
s›fat: bir fleyi niteleyen özellikler.
flefkat: koruma sevgisi.
fleriat: ayet ve hadislerle, k›yas,
icma-› ümmet  ve büyük mezhep
imamlar›n›n içtihatlar› üzerine
kurulan ‹slâm dini kurallar›, ‹slâm
fleriat›.
fler’in medeniyeti: fleriat›n, dinin
istedi¤i medeniyet.
tahrib-i medeniyet: medeniye-
tin maddî-manevî y›k›m›.
tebdil: de¤ifltirme.
telâfi: eksi¤i giderme, tamamla-
ma.
tesanüd-i ‹slâmî: ‹slâm›n emret-
ti¤i dayan›flma.
tesri-i ihtizaz: sars›nt›n›n artma-
s›, h›zlanmas›.
uhuvvet: kardefllik.
vazifedar: görevli, görevine çok
ba¤l›.
yekvücud-i Vahdanî: tek bir be-
den hâlinde.
zîhimmet: din-millet sevgisi ve
gayretine sahip.
zira: çünkü.
zuhur: ortaya ç›k›fl.

asr-› hâz›r: içinde bulundu¤u-
muz ça¤.
bayraktar: önde bayrak tafl›-
yan.
beka: devaml›l›k, süreklilik.
bilihtiyar: kendi arzusu ile
tercih etme.
cihad: maddî-manevî imkân-
larla, Allah için din ad›na yap›-
lan mücadele.
deha-i fennî: akl›n fennî bi-
limlerden faydalanarak gös-
terdi¤i harikalar.
deniyet-i hâz›ra: flimdiki ah-

lâkî çöküntü.
deruhte: üzerine görev ola-
rak alma.
evvel: önce.
farz-› kifaye: bir k›s›m Müs-
lüman›n yerine getirmesi ile
di¤erlerinin üzerinden kalkan
farzlar (cenaze namaz› gibi). 
farz-› kifaye-i cihad: bir k›-
s›m da olsa, Müslümanlar›n
mutlaka yapmas› gereken ve
bu flekilde farz olan cihad.
feda: mal›n› ve can›n› verme,
gözden ç›karma.

felâket-i mazi: geçmiflte ya-
flanan felâket.
hâl: içinde bulunulan durum.
harikulâde: flafl›rt›c›, ola¤a-
nüstü mükemmel,
hasaret: zarar, kay›p.
hilâfet: din ve dünya ifllerini
yürüten idarî makam.
hüda-i fler’î: dinin insanlar› iyi
ve hayra yönlendirmesi.
hürriyet: özgürlük.
i’lâ: yükseltme, yüceltme.
inkiflaf-› uhuvvet: kardefllik
duygusunun geliflmesi.

* Lemaat risalesi ‹stan-
bul’da 1921’de Türkçe
olarak telif edilmifltir.



Esaslara dikkat et, âsârlara nazar et. fiimdiki medeni-
yet esasat› menfidir. Menfi olan befl esas ona temel, hem
k›ymet.

Onlarla çarh kurulur. ‹flte nokta-i istinat, hakka bedel
kuvvettir. Kuvvet ise, fle’nidir tecavüz ve tearuz. Bundan
ç›kar h›yanet.

Hedef-i kast›, fazilet bedeline hasis bir menfaattir.
Menfaatin fle’nidir tezahum ve tehasum. Bundan ç›kar
cinayet.

Hayattaki kanunu, teavün bedeline, bir düstur-i cidal-
dir. Cidalin fle’ni budur: tenazu ve tedafü. Bundan ç›kar
sefalet.

Akvamlar›n beyninde rab›ta-i esas›: Ahar›n zarar›na
müntebih unsuriyet; baflkalar› yutmakla beslenir, al›r kuv-
vet.

Milliyet-i menfiye, unsuriyet, milliyet; fle’ni olur daima
böyle müthifl tesadüm, böyle feci telâtum. Bundan ç›kar
helâket.

Beflincisi fludur ki: Cazibedar hizmeti heva, hevesi tefl-
ci, teshil; hevesat›, arzular› tatmin. Bundan ç›kar sefa-
hat.

O heva, hem heves, fle’ni budur daima: ‹nsan› mem-
suh eder, sîreti de¤ifltirir. Manevî meshediyor; de¤iflir in-
saniyet.

fiu medenîlerden ço¤u, e¤er içi d›fl›na çevirirsen, gö-
rürsün: Baflta maymunla tilki, y›lanla ay›, h›nz›r; sîreti
olur suret.

ahar: baflkalar›, di¤erleri.
akvam: kavimler, milletler.
âsâr: eserler, ürünler, sonuçlar.
beyn: ara, aras›nda.
cazibedar: çekici, cezp edici.
cidalin fle’ni: mücadelenin gere¤i.
cinayet: cana k›yma ve o derece
büyük suç.
çarh: çark; felek.
daima: devaml›.
düstur-i cidal: mücadele prensi-
bi.
esasat: prensipler, kurallar.
esaslar: prensipler, ölçüler, uyu-
lacak kurallar.
fazilet bedeline: fazilet yerine.
feci: korkunç, çok kötü.
hakka bedel: hakk›n karfl›l›¤›,
hakk›n yerine geçen.
hasis: alçakça.
hedef-i kas›t: ulaflmak istedi¤i
amaç.
helâket: yok olufl, mahvolma.
heva: nefsin arzu ve istekleri.
heves: nefsin hofluna giden fley.
hevesat: nefsin hofluna giden
fleyler.
h›nz›r: domuz.
h›yanet: ihanet, kötülük etme.
insaniyet: insanl›k.
k›ymet: de¤er.
manevî mesh: ahlâk ve karakte-
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rin de¤iflmesi.
medenî: flehirli, kültürlü ve
bilgili olan, kibar ve nazik ol-
mas› gereken.
memsuh: çirkinlefltirilmifl, bi-
çimsiz ve çirkin flekle girmifl.
menfaat: ç›kar.
menfi: y›k›c›, tahrip edici, bo-
zucu.
milliyet: ›rkç›l›¤› esas alan
millet sevgisi.
milliyet-i menfiye: zararl›
milliyetçilik, ›rkç›l›k.
müntebih: uyan›k, uyanm›fl.

müthifl: dehflet verici.
nazar: bakma.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›.
rab›ta-i esas: temel ba¤.
sefahat: ahlâks›zl›k, e¤lence
ve zevke düflkünlük.
sefalet: yoksulluk, periflanl›k.
sîret: ahlâk ve karakter.
suret: flekil, d›fl görünüfl.
fle’n: özellik, belirleyici nitelik.
fle’ni: gere¤i, özelli¤i.
tatmin: doyuma ulaflma.
tearuz: muaraza, çat›flma.

tecavüz: haddini aflma, sal-
d›rma.
tedafü: itiflme, kak›flma.
tehasum: düflmanl›k.
telâtum: dalgalanma.
temel: bir fleyin üzerine bina
edildi¤i kaide.
tenazu: çekiflme ve kavga
tesadüm: çarp›flma, vuruflma.
teflci: cesaretlendirme.
tezahum: s›k›nt›, zahmet ver-
me.
unsuriyet: ›rkç›l›k.



Gelir hayali karfl›na, postlar›yla tüyleri. ‹flte flununla
görünür meydandaki âsâr›. Zemindeki mevazin mizan›-
d›r fieriat.

fieriattaki rahmet, sema-i Kur’ân’dand›r. Medeniyet-i
Kur’ân esaslar› müspettir. Befl müspet esas üzere döner
çarh-› saadet:

Nokta-i istinad›, kuvvete bedel hakt›r. Hakk›n daim
fle’nidir adalet ve tevazün. Bundan ç›kar selâmet, zail
olur flekavet.

Hedefinde menfaat yerine fazilettir. Faziletin fle’nidir
muhabbet ve tecazüp. Bundan ç›kar saadet, zail olur
adavet.

Hayattaki düsturu, cidal, k›tal yerine düstur-i teavün-
dür. O düsturun fle’nidir ittihat ve tesanüt; hayatlan›r ce-
maat.

Suret-i hizmetinde, heva-heves yerine hüda-i hidayet-
tir. O hüdan›n fle’nidir insana lây›k tarzda terakki ve re-
fahet,

Ruha lâz›m surette tenevvür ve tekâmül. Kitlelerin
içinde cihetü’l-vahdeti de tard eder unsuriyet, hem de
menfi milliyet.

Hem onlar›n yerine rab›ta-i dinîdir, nispet-i vatanîdir,
alâka-i s›n›fîdir uhuvvet-i imanî. fiu rab›tan›n fle’nidir sa-
mimî bir uhuvvet,

Umumî bir selâmet. Hariç etse tecavüz, o da eder te-
dafü. ‹flte flimdi anlad›n, s›rr› nedir ki küsmüfl, almad›
medeniyet.
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me duygusunu yanl›fl de¤erlen-
dirme, ›rkç›l›k.
mevazin: mizanlar, ölçüler, 
mizan: ölçü, terazi.
muhabbet: sevgi.
müspet: olumlu, yap›c›.
nispet-i vatanî: vatandafll›k ba¤›.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
post: hayvan derisi, 
rab›ta: ilgi, ba¤.
rab›ta-i din: din ba¤›, dinin birlefl-
tirici yönü.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
iyilik ve ihsanda bulunma.
refahet: bolluk, bereket, rahatl›k.
saadet: mutluluk.
samimî: yak›n, s›cak.
selâmet: dert ve s›k›nt›lardan
kurtulufl, esenlik.
sema-i Kur’ân: Kur’ân’›n yüceli¤i.
suret: suret, flekil.
suret-i hizmet: hizmet flekli.
s›r: gizem, bilinmeyen gizli yönü.
flekavet: mutsuzluk, s›zlanma ve
s›k›nt›.
fle’ni: ifli, sonucu, belirgin özelli¤i.
fleriat: din, dinin flaflmaz ölçü ve
kurallar›.
tart: kovmak, sürmek, ç›karmak.
tarz: flekil, biçim.
tecavüz: sald›r›.
tecazüp: birbirine yak›nl›k hisset-
me, cezp etme, çekme.
tedafü’: savunma, müdafaa.
tekâmül: ilerleme, yükselme.
tenevvür: ayd›nlanma, nurlan-
ma.
terakki: geliflme, ilerleme.
tesanüt: dayan›flma.
tevazün: dengeli ve ölçülü dav-
ranma.
uhuvvet: kardefllik.
uhuvvet-i imanî: iman›n sa¤lad›-
¤› kardefllik.
umumî: herkesi ilgilendiren.
unsuriyet: ›rkç›l›k, kendi milletini
üstün görme.
zail: yok olma, geçip gitme.
zemin: yer.

adalet: hak sahibine hakk›n›
vermek.
adavet: düflmanl›k.
alâka-i s›n›fî: s›n›f, meslek il-
gisi.
âsâr: eserler, çal›flman›n neti-
cesi olan ifller.
cemaat: topluluk, bir amaca
yönelmifl gurup.
cidal: mücadele, kavga.
cihetü’l-vahdet: birlefltiren,
birlik yönü.
çarh-› saadet: saadet ve
mutluluk çark›, döngüsü.

daim: devaml›.
düstur-i teavün: yard›mlafl-
ma prensibi.
esas: kök, temel.
fazilet: hiçbir ç›kar› de¤il, Al-
lah r›zas› ve do¤rulu¤un gere-
¤ini yapma.
hak: do¤ru, gerçek.
hariç: d›flar›dan, yabanc› ül-
keden.
hedef: amaç, gaye.
heva: nefsin kötü arzular›.
heves: nefsin hofluna giden
gereksiz oyun ve e¤lenceler.

hüda-i hidayet: do¤ru ve hak
yola iletme, götürme.
hüdan›n fle’ni: ‹lâhî kaynakl›
olman›n gere¤i ve sonucu.
ittihat: birlik, beraberlik.
kitle: topluluk, toplum.
k›tal: öldürme.
lây›k: uygun, ödüle de¤er.
lâz›m: gerekli.
medeniyet-i Kur’ân: Kur’ân’-
›n medeniyeti
menfaat: ç›kar ve fayday› gö-
zetme.
menfi milliyet: milletini sev-



fiimdiye kadar ‹slâmlar ihtiyar›yla girmemifl. fiu mede-
niyet-i hâz›ra onlara yaramam›fl. Hem de onlara vurmufl
müthifl kayd-› esaret.

Belki nev-i beflere tiryak iken zehir olmufl. Yüzde sek-
senini atm›fl meflakkat ve flekavet. Yüzde onu ç›karm›fl
müzahref bir saadet.

Di¤er onu b›rakm›fl beyne beyne bîrahat. Zalim ekal-
lin olmufl, gelen r›bh-› ticaret. Lâkin, saadet odur: Külle
ola saadet.

Lâakal ekseriyete olsa medar-› necat. Nev-i beflere
rahmet nazil olan flu Kur’ân, ancak kabul ediyor bir
tarz-› medeniyet:

Umuma, ya eksere verirse bir saadet. fiimdiki tarz-›
hâz›r, heves serbest olmufltur, heva da hür olmufltur.
Hayvanî bir hürriyet.

Heves tahakküm eder. Heva da müstebittir. Gayr-i za-
rurî hacat› havaic-i zarurî hükmüne geçirmifltir. ‹zale etti
rahat.

Bedavette bir adam dört fleye muhtaç iken, medeniyet
yüz fleye muhtaç, fakir etmifltir. Sa’y-i helâl, masrafa et-
memifltir kifayet.

Onda hile, harama befleri sevk etmifltir. Ahlâk›n esas›-
n› flu noktadan bozmufltur. Cemaate, hem nev’e, vermifl-
tir servet, haflmet.

Ferd-i flahs› ahlâks›z, hem fakir eylemifltir. Bunun fla-
hidi çoktur: Kurun-i Ulâdaki mecmu-i vahflet ve cinayet,
hem gadir ve hem h›yanet,

ahlâk: insanl›k seciyesi, yarat›l›fl-
ta insanl›¤›n gere¤i olan güzel
davran›fllar.
ahlâks›z: insanl›k flerefine yak›fl-
mayan ifller, davran›fllar yapan.
bedavet: göçebe devri.
beyne beyne: iyi ve kötünün
aras›nda.
bîrahat: rahats›z.
cemaat: toplum.
cinayet: kan dökme, büyük suç-
lar.
ekal: az›nl›k.
ekser: ço¤unluk.
ekseriyet: ço¤unluk.
esas: temel prensip.
fakir: muhtaç, ihtiyaç sahibi.
ferd-i flahs›: birey olarak insan.
gadir: ac›mas›zl›k, zulüm.
gayr-i zarurî: gereksiz.
hacat: ihtiyaçlar.
haram: hakk› olmayan fley, dinin
yasaklad›¤› fleyler.
haflmet: görkemlilik, ihtiflam.
havaic-i zarurî: yemek, içmek,
giyinmek gibi temel ihtiyaçlar.
hayvanî hürriyet: hiçbir kural ta-
n›mayan hayvanlara ait özgürlük.
heva: nefsin gereksiz arzular›.
heves: nefsin arzular›na uygun
ifller.
hile: aldatma, desise ve yalan.
h›yanet: ihanet, kötülük etme.
ihtiyar: kendi arzu ve iste¤i.
izale etme: gidermek.
kayd-› esaret: esaret zinciri, kö-
lelik ba¤›.
kifayet: yetme, yetiflme.
Kurun-i Ulâ: ‹lk Ça¤.
küll: bütün, genel, herkes.
lâakal: en az.

lâkin : ancak.
masraf: gider.
mecmu-i vahflet: vahflîlik,
kural tan›mazl›klar›n hepsi.
medar-› necat: kurtulufl se-
bebi.
medeniyet: flehirlilik, gelifl-
mifllik.
medeniyet-i hâz›ra: bu gü-
nün medeniyeti.
meflakkat: s›k›nt›, zahmet.
muhtac-› fakir: fliddetle ihti-
yaç duyan.
müstebit: bask›c›, zorba.

müthifl: dehfletli, korkunç.
müzahref: sahte yald›zl› süs.
nazil: Allah kat›ndan gelen.
nev: insanl›k türü.
nev-i befler: insanl›k.
rahmet: her çeflit iyilik ve ih-
san.
r›bh-› ticaret: ticaretten ge-
len kâr.
saadet: refah, mutluluk, ra-
hat.
sa’y-i helâl: helâl kazanç.
serbest: bafl›bofl, hiçbir kayda
ba¤l› olmayan.

servet: zenginlik.
sevk etme: yönlendirme.
flahit: delil, gören.
flekavet: s›k›nt›dan flikâyet.
tahakküm: bask›, zorlama.
tarz-› hâz›r: günümüzdeki
durum.
tarz-› medeniyet: uygarl›k
flekli.
tiryak: ilâç.
umum: genel, herkes.
zalim : zulmeden.
zehir: öldürücü madde.
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fiu medeniyet-i habise tek bir defada kustu. Midesi (HA-

fi‹YE) daha bulan›r. Âlem-i ‹slâmdaki istinkâf-› manidar,
hem de bir cây-› dikkat.

Kabulde muztariptir, so¤uk da davranm›flt›r. Evet, fie-
riat-› Garrada olan nur-i ‹lâhî, hassa-i mümtaz›d›r isti¤na,
istiklâliyet.

O hassad›r, b›rakmaz ki o nur-i hidayet, flu medeniyet
ruhu olan Roma dehas› ona tahakküm etsin. Onda olan
hidayet,

Bundaki felsefe ile mezcolmaz; hem afl›lanmaz, hem
de tâbi olamaz. ‹slâmiyet ruhunda flefkat, izzet-i iman
besledi¤i fleriat,

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan tutmufl yed-i beyzada hakaik-›
fleriat. O yemîn-i beyzada birer asa-i Mûsa’d›r. Sehhar
medeniyet istikbalde edecek ona secde-i hayret.

fiimdi buna dikkat et: Eski Roma, Yunan›n iki dehas›
vard›; bir as›ldan tev’emdi. Biri hayalâlûddu, biri madde-
perestti.

Su içinde ya¤ gibi imtizaç olamad›. Mürur-i zaman is-
tedi, medeniyet çabalad›, Hristiyanl›k da çal›flt›. Temzici-
ne muvaffak hiç biri de olmad›.

Her biri istiklâlini filcümle h›fzeyledi. Hatta el’an âde-
ta o iki ruh, flimdi de cesetleri de¤iflmifl. Alman, Frans›z
oldu.
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kültür, sanat.
medeniyet-i habise: medeniye-
tin çirkin yönü.
mezç: kar›flma, birleflme, bütün-
leflme.
muvaffak: baflar›.
muztarip: s›k›nt›l›.
mürur-i zaman: zaman›n geçme-
si.
nur-i hidayet: hak yola sevk
eden ayd›nl›k.
nur-i ‹lâhî: Allah’›n nuru.
Roma dehas›: Allah’› inkâr ve
putperestlikten kaynaklanan
dünya servet ve haflmeti.
secde-i hayret: hayretten secde
etme.
sehhar medeniyet: aldat›c› me-
deniyet.
flefkat: koruma sevgisi.
fleriat-› garra: nurlu, parlak fleri-
at.
tâbi olma: uyma, arkas›ndan git-
me.
tahakküm: bask› ve zorbal›k.
temziç: kaynaflt›rma.
tev’em: ikiz.
yed-i beyza: mu’cizeli, parlak,
hay›r getiren el.
yemin-i beyza: sa¤ el.
Yunan dehas›: Sokrat, Eflâtun
felsefesinden kaynaklanan dün-
yevî Yunan zekâs›.

HAfi‹YE: Demek daha dehfletli kusacak. Evet, iki Harb-i Umumî ile öy-
le kustu ki, hava, deniz, kara yüzlerini buland›rd›, kanla lekeledi.

âdeta: sanki.
âlem-i ‹slâm: Müslümanlar›n
yaflad›¤› co¤rafya, ‹slâm dün-
yas›.
asa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n
mu’cizeli asas›.
as›l: esas, temel.
cây-› dikkat: dikkate de¤er.
deha: ola¤anüstü ak›l ve ze-
kâ.
el’an: flimdi.
filcümle: k›smen, nihayet, so-
nunda.
hakaik-› fleriat: fleriat›n, dinin

gerçekleri.
harb-i umumî: birinci dünya
savafl›.
hassa: özellik.
hassa-i mümtaz: seçkin özel-
lik.
hafliye: dip not.
hayalâlûd: hayal ile kar›fl›k.
hidayet: dinin gösterdi¤i hak
yol.
h›fzeyleme: koruma.
imtizaç: birbiriyle kar›flma,
kaynaflma.
isti¤na-i istiklâliyet: tam ba-

¤›ms›zl›k, kimseye minnet
duymama.
istikbal: gelecek.
istiklâl: ba¤›ms›zl›k, özgürlük.
istinkâf-› manidar: anlaml›
çekimserlik.
izzet-i iman: iman›n verdi¤i
fleref ve gayret.
Kur’ân-› mu’cizbeyan: ifade-
leri ve hakikatleri ile eflsiz
olan Kur’ân’.
maddeperest: maddeci,
maddeye tesir verenler.
medeniyet: toplumda oluflan



Güya bir nevi tenasuh bafllar›ndan geçmiflti. Ey bira-
der-i misalî! Zaman böyle gösterdi. O ikiz iki deha, öküz
gibi reddetti,

Temzicin esbab›n›. fiimdi de bar›flmad›. Madem onlar
tev’emdi, kardefl ve arkadaflt›, terakkide yoldaflt›; birbi-
riyle dövüfltü, hiç de bar›flmad›lar.

Nas›l olur ki; asl›, hem madeni, matlâ› baflka çeflit ol-
mufltu; Kur’ân’da olan nuru, fleriat hidayeti, flu medeni-
yetin ruhu olan Roma dehas› birbiriyle bar›fl›r, hem
mezç-i ittihad›?

O deha ile bu hüda menfleleri ayr›d›r. Hüda semadan
indi, deha zeminden ç›kt›. Hüda kalpte iflliyor; dima¤› da
iflletir.

Deha dima¤da ifller; kalbi de kar›flt›r›r. Hüda ruhu eder
tenvir, daneleri sümbüllettirir. Karanl›kl› tabiat onunla
›fl›klan›r.

‹stidad-› kemali birden bire yol al›r. Nefs-i cismanî ya-
par hizmetkâr-› emirber. Meleksima ediyor insan-› him-
metperver.

Deha ise, evvelâ nefse-i cisme bak›yor, tabiata giriyor,
nefsi tarla ediyor; istidad-› nefsanî neflvünema buluyor.

Ruhu eder hizmetkâr; taneleri kuruyor. fieytan›n sima-
s›n› beflerde gösteriyor. Hüda, hayateyne saadet veriyor,
dâreyne ziya neflrediyor, insan› yükseltiyor.

birader-i misalî: temsilde geçen
kardefl, arkadafl gibi.
dâreyn: dünya ve ahiret, her iki
dünya.
deha: maddeci ak›l; ola¤anüstü
ak›l ve zekâ.
dima¤: insan›n dünyaya bakan
ak›l yönü.
esbap: sebepler.
güya: sanki.
hizmetkâr-› emirber: emrinde
çal›flt›rma.
hüda: ‹lâhî kaynakl› hak yol ve
prensipleri; hak ve do¤ru olan
yol.
insan-› himmetperver: gayretli,
kabiliyetli insan.
istidad-› kemal: olgunlaflma, ge-
liflme kabiliyeti.
istidad-› nefsanî: nefsin geliflme-
ye müsait arzu ve istekleri.
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ittihat: birlik olma.
kalp: insan›n manevî yönü.
Kur’ân’ nuru: Kur’ân’›n getir-
di¤i hak ve hidayet ayd›nl›¤›.
maden: kaynak.
matlâ: do¤ufl yeri.
medeniyetin ruhu: günümüz
medeniyetine flekil veren an-
lay›fl.
meleksima: mele¤e benzet-
me.
menfle’: kaynak.
mezç: kaynaflma, birleflme.
nefis: beden, insan›n cismanî

yönü.
nefs-i cismanî: insan›n bede-
ni ve hayvanî yönü.
neflretme: yayma.
neflvünema: geliflme, filizlen-
me ve büyüme.
nevi: tür, çeflit.
Roma dehas›: Romal›lar›n
maddeci felsefesi.
saadet: mutluluk ve refah.
sema: ‹lâhî, Allah’tan gelen.
sima: yüz, görünüfl.
sümbülletme: filiz verdirme
ve geliflmeye bafllatma.

fleriat hidayeti: dinin göster-
di¤i ayd›nl›k yol.
tane: tohum, kabiliyet ve isti-
dat tohumlar›.
temziç: kaynaflt›rma.
tenasuh: ruhlar›n beden de-
¤ifltirmesi inanc›, reenkarnas-
yon.
tenvir: ayd›nlatma, ›fl›kland›r-
ma.
terakki: geliflme, ilerleme.
tev’em: ikiz.
zemin: yer.
ziya: ›fl›k.



Deccal-misal (HAfi‹YE) deha-i a’ver, bir dâr ile bir hayat›
anlar, maddeperest olur ve dünyaperver. ‹nsan› yapar bi-
rer canavar.

Evet, deha sa¤›r tabiata tapar. Kör kuvvete fermanber.
Fakat hüda fluurlu sanat› tan›r, hikmetli kudrete bakar.
Deha, zemine küfran perdesi çeker. Hüda, flükran nuru-
nu serper.

Bu s›rdand›r deha a’mâ-i asam, hüda semî-i basîr. De-
han›n nazar›nda zemindeki nimetler sahipsiz ganimettir;
minnetsiz gasp ve sirkat, tabiattan koparmak, canavarca
his verir.

Hüdan›n nazar›nda, zeminin sinesinde, kâinat›n yü-
zünde serpilmifl olan niam, rahmetin semerat›, her ni-
metin alt›nda bir yed-i muhsin görür, flükran ile öptürür.

Bunu da inkâr etmem: Medeniyette vard›r mehasin-i
kesire. Lâkin, onlar de¤ildir ne Nasraniyet mal›, ne Av-
rupa icad›,

Ne flu asr›n sanat›. Belki umum mal›d›r. Telâhuk-i ef-
kârdan, semavî flerayiden, hem hacat-› f›trîden, hususan
fler-i Ahmedî,

‹slâmî ink›lâptan nefl’et eden bir mald›r; kimse temel-
lük etmez. Misalîler meclisi, o meclisin reisi tekrar sordu.
Hem dedi:

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 301 LEMAAT

veren, maddeye önem veren.
mehasin-i kesire: pek çok güzel-
likler.
minnet: iyilik karfl›s›nda manevî
borçlu hissetme.
misalîler meclisi: rüyada, yaka-
zada bulunan temsilciler.
musibet : felâket ve belâ.
mükâfat: ödül, iyilik, ihsan.
Nasraniyet: Hristiyanl›k.
nefl’et: kaynak.
niam: nimetler.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
semavî flerayi: ‹lâhî kaynaktan
vahiyle gelen din.
semerat: meyveler, faydalar.
Semi-i Basîr: ifliten ve gören Al-
lah.
sille: tokat.
sirkat: çalma, h›rs›zl›k.
fler’i Ahmedî: Peygamberimizin
getirdi¤i din ve Kur’ân’dan ç›kan
‹slâmiyet.
fluur: anlama kabiliyeti.
flükran nuru: nimetin k›ymetini
bilme ve nimeti verene minnet
duyma.
flükran: teflekkür, minnettarl›k.
telâhuk-i efkâr: fikirlerin zaman
içinde birleflmesi, birikimi.
temellük: sahiplenme.
yed-i Muhsin: ihsan ve ikram
eden el.
zemin: yer.

HAfi‹YE: Bunda da bir ince iflaret var.

a’mâ-i asam: kör ve sa¤›r.
dâr: dünya, diyar.
deccal-misal: deccal gibi.
deha: felsefî zekâ.
deha-i a’ver: sadece dünyay›
gören tek göz, bir gözü kör
deha ve ak›l.
dünyaperver: dünyay› se-
ven.
fermanber: buyru¤a uyan,
boyun e¤en.
ganimet: emeksiz kazanç,
ya¤ma, savaflta elde edilen
mal.

gasp: zorla al›nan mal, bir
mal›n üzerine oturma, haks›z
kazanç.
hacat-› f›trî: yarat›l›flta insana
verilen ihtiyaçlar.
hafliye: dipnot.
hikmet: fayda ve maslahata
yönelik gizli sebep; kâinatta
ve yarat›l›fltaki ‹lâhî gaye..
hususan : bilhassa, özellikle.
hüda: ‹lâhî kaynakl› hak yol
ve prensipleri.
h›yanet: hainlik, anlaflma ve
de¤erlere ihanet.

icat: yoktan meydana getir-
me.
‹slâmî ink›lâp: ‹slâm dininin
gerçeklefltirdi¤i de¤iflim ve
geliflim.
kader: ezelde takdir edilen
‹lâhî plan.
kaza: kaderin hükmünü icra-
s›, olay›n vuku bulmas›.
kudret: güç ve iktidar.
küfran perdesi: inkâr ve nan-
körlük arkas›na s›¤›nma.
lâkin: ama, fakat.
maddeperest: maddeye tesir



“Musibet olur her dem h›yanet neticesi, mükâfat›n se-
bebi. Ey flu asr›n adam›! Kader bir sille vurdu, kazaya da
çarpt›rd›.

“Hangi ef’alinizle kazaya, hem kadere flöyle fetva ver-
diniz ki, kaza-i ‹lâhî musibetle hükmetti, sizleri h›rpalad›?

“Hata-i ekseriyet olur sebep daima musibet-i amme-
ye.” Dedim: Beflerin dalâlet-i fikrîsi, Nemrudâne inad›,

Firavunâne gururu fliflti, fliflti zeminde, yetiflti semava-
ta. Hem de dokundu hassas s›rr-› hilkate. Semavattan in-
dirdi

Tufan, taun misali, flu harbin zelzelesi, gâvura yap›flt›r-
d› semavî bir silleyi. Demek ki flu musibet, bütün befler
musibetiydi.

Nev’en umuma flamil, bir müflterek sebebi, maddiy-
yunluktan gelen dalâlet fikri idi; hürriyet-i hayvanî, heva-
n›n istibdad›.

Hissemizin sebebi, erkân-› ‹slâmîde ihmal ve terkimiz-
di. Zira Hâl›k Teâlâ yirmi dört saatten bir saati istedi.

Befl vakit namaz için, yaln›z o saati, bizden yine bizim
için emretti, hem istedi. Tembellikle terk ettik, gafletle
ihmal oldu.

fiöyle de ceza gördük: Befl senede, yirmi dört saatte
daima talim ve meflakkatle tahrik ve koflturmakla bir ne-
vi namaz k›ld›rd›.

Hem, senede yaln›z bir ay oruç için, nefsimizden iste-
di; nefsimize ac›d›k. Kefareten befl sene cebren oruç tut-
turdu.

befler musibeti: insanl›¤a gelen
felâket.
buhl: cimrilik.
cebren: zorla, ister-istemez.
daima: devaml›, her zaman.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lma, bat›la yönelme.
dalâlet-i fikrî: fikir bozuklu¤u,
yanl›fl fikir ve kanaatler edinmek.
ef’al: davran›fl, amel.
erkân-› ‹slâmî: ‹slâm›n flartlar
olan befl temel flart.
fetva: karar, dinî hüküm.
firavunâne gurur: Firavun Ram-
ses’in Hz. Mûsa karfl›s›nda göster-
di¤i gurur.
gaflet: unutkanl›k, fark›nda ol-
mama, ihmal.
gâvur: imans›z.
Hâl›k-› Teâlâ: yüce yarat›c›.
harp: savafl.
hassas: ince, en küçük fleyi bile
ölçebilen.
hata-i ekseriyet: ço¤unlu¤un gü-
nah› ve hatas›.
hevan›n istibdad›: nefsin kötü
arzular›na esir olmas›.
hisse: pay.
hürriyet-i hayvanî: hayvanlar gi-
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bi kural tan›maz bir özgürlük
anlay›fl›.
ihmal: önemsememe, görevi
umursamama ve yapmama.
ihtiyar: istek, arzu ve tercih.
kaza-i ‹lâhî: Allah’›n hükmü-
nü uygulamaya koymas›.
kefareten: günaha karfl›l›k
olarak.
maddiyyunluk: maddeye ta-
parcas›na de¤er verme dü-
flüncesi.
meflakkat: s›k›nt›.
musibet: belâ, felâket.

musibet-i amme: herkese
isabet eden felâket.
müflterek: ortak.
Nemrudâne inat: Nemrut’un
Hz. ‹brahim’e gösterdi¤i inat
gibi inat.
nev’en: tür olarak, cins ola-
rak.
nevi: bir çeflit, bir flekilde.
semavat: gökler, meleklerin
mekân›.
semavî sille: semadan gelen
tokat, felâket.
s›rr-› hilkat: yarat›l›fl s›rr›, ya-

rat›lma amac›.
tahrik: harekete geçirme.
talim: ö¤renme, e¤itim.
taun: salg›n ölümcül hastal›k
gibi felâketler.
tufan: su bask›n›.
umuma flamil: herkesi ilgi-
lendiren.
zekât : bir senelik mal›n k›rk-
ta biri.
zelzele: deprem.
zemin: yeryüzü.
zulmetmek: haks›zl›k yap-
mak.



Kendi verdi¤i mal›ndan, k›rk›ndan, ya onundan birini
zekât istedi; Buhl ile, hem zulmettik, haram› kar›flt›rd›k,
ihtiyarla vermedikti.

O da bizden ald›rd› müterakim zekât›; haramdan da
kurtard›. Amel, cins-i cezad›r; ceza, cins-i ameldir. Salih
amel ikiydi:

Biri müspet ve ihtiyarî; biri menfi, ›zt›rarî. Bütün âlâm,
mesaip, a’mal-i salihad›r; lâkin menfidir, ›zt›rarî. Hadis
teselli verdi:

Bu millet-i günahkâr kan›yla abdest ald›, fiilî bir tevbe
etti. Mükâfat-› acili: fiu milletin humsu, dört milyonu ç›-
kard›,

Derece-i velâyet, mertebe-i flahadet ile gazilik verdi,
günah› sildi. Bu meclis-i âlî-i misalî, bu sözü tahsin etti.

Ben de birden uyand›m, belki yakaza ile yeni yatt›m.
Bence, yakaza rüyad›r;

Rüya, bir nevi yakazad›r. Orada asr›n vekili, burada
Said Nursî.

@
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ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
kamer: ay.
lâkin: ama, fakat.
mecaz: gerçek anlam› d›fl›nda
baflka manay› anlatan kelime.
meclis-i âlî-i misalî: görüntüler,
rüya âleminde (âlem-i misal) top-
lanm›fl olan yüksek temsilciler
meclisi.
medar-› flems ve kamer: günefl
ve ay›n yörüngesi.
menfi: olumsuz, negatif.
mertebe-i flehadet: din ve vatan
için can›n› verenlere verilen ma-
nevî flehitlik makam›.
mesaip: musibetler ve belâlar.
millet-i günahkâr: kusurlu olan
toplum.
mükâfat-› acil: peflin ödül.
münhas›f: tutulma.
müspet: pozitif, olumlu.
müterakim: biriken.
nevi : çeflit.
nimfleffaf: yar› saydam, içini gös-
teren.
re’s: bafl.
salih amel: do¤ru, Allah’›n emri-
ne uygun fiil ve davran›fl.
tahsin: güzel bulma, övgü ile
memnuniyeti ifade etmek.
tekatu: kesiflme, kesme, çat›flma.
teselli: musibete u¤rayana rahat-
lat›c› söz söyleme.
valide: anne.
yakaza: uyan›kl›k hâli.
zekât : bir senelik mal›n k›rkta bi-
ri.
zenep: kuyruk.

âlâm: elemler, musibetler.
a’mal-i saliha: dinin emir ve
yasaklar›na uygun güzel dav-
ran›fllar, fiiller.
amel: sevap ve günah olan fi-
iller.
arz: yer, dünya.
asr›n vekili : misalî mecliste
20. asr›n temsilcisi.
cehil: bilgisizlik, bir konuyu
yanl›fl bilmek.
ceza: kusur sonucu verilen
azap, s›k›nt›.
cins-i amel: amelin flekli, çe-

flidi.
cins-i ceza: cezan›n flekli, çe-
flidi.
derece-i velâyet: evliya mer-
tebesine ç›kma.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
fiilî tevbe: felâketten ders
alarak bir daha o kusuru iflle-
meme.
gazilik: din ve vatan için sa-
vafla kat›larak sa¤ kalanlara
verilen manevî makam.
günah: dinin yasaklad›¤› fiil-
ler, kusur.

hadis: Peygamberimizin söz-
leri.
hakikat: gerçek.
haram: dinen yasak olan fley.
hasf (husuf): ay tutulmas›.
heylûlet: araya girip engel ol-
ma.
hums: beflte bir.
hurafat: bofl ve bat›l inanç ve
düflünceler.
›zt›rarî: mecburî, zorunlu, is-
ter-istemez.
ihtiyarî: tercih ederek, seçe-
rek.



HAK‹KÎ BÜTÜN ELEM DALÂLETTE, BÜTÜN LEZZET ‹MANDADIR.
HAYAL L‹BASINI G‹YM‹fi MUAZZAM B‹R HAK‹KAT

Ey yoldafl-› hüfldar! S›rat-› müstakimin o meslek-i nu-
ranî, ma¤dub ve dâllînin o tarik-› zulmanî, tam farklar›n›
görmek e¤er istersen, ey aziz!

Gel, vehmini ele al, hayal üstüne de bin. fiimdi senin-
le gideriz zulümat-› ademe. O mezar-› ekberi, o flehr-i
püremvat› bir ziyaret ederiz.

Bir Kadîr-i Ezelî, kendi dest-i kudretle bu zulümat-›
k›t’adan bizi tuttu ç›kard›, bu vücuda bindirdi, gönderdi
flu dünyaya, flu flehr-i bîlezaiz.

‹flte flimdi biz geldik flu âlem-i vücuda, o sahra-i haile.
Gözümüz de aç›ld›, flefl cihette biz bakt›k. Evvel istitafkâ-
râne önümüze bakar›z.

Lâkin beliyyeler, elemler, önümüzde düflmanlar gibi
tehacüm eder. Ondan korktuk, çekindik. Sa¤a sola, ana-
s›r-› tabâyie bakar›z, ondan medet bekleriz.

Lâkin biz görüyoruz ki, onlar›n kalpleri kasiye, merha-
metsiz. Difllerini bilerler, hiddetli de bakarlar. Ne naz din-
ler, ne niyaz.

Muztar adamlar gibi, me’yusâne, nazar› yukar›ya kal-
d›rd›k. Hem istimdatkârâne, ecram-› ulviyeye bakar›z;
pek dehfletli tehditkâr da görürüz.

Güya birer gülle, bomba olmufllar, yuvalardan ç›km›fl-
lar, hem etraf-› fezada pek sür’atli geçerler. Her nas›lsa
ki onlar birbirine dokunmaz.

aziz: sayg›n, muhterem.
dalâlet: yanl›fl fikir ve kanaatle
do¤ru yoldan sapmak.
dâllîn: ilim ve felsefe yolu ile hak
yoldan sapanlar.
deha-i fennî: fen ve felsefe ile
geliflmifl ak›l.
dest-i kudret: kudret eli.
Eflâtun: Platon (MÖ: 429-347)
Sokrat’›n talebesi olan Yunan filo-
zofu.
elem: ›zt›rap, ac›.
gazi: Allah yolunda mücadele
ederek zafer kazanan.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hayal: zihinde canland›r›lan ger-
çek d›fl› hülyalar.
hüda-i Kur’ânî: Kur’ân’›n hidaye-
te götüren yolu.
iman: Allah’›n birli¤ine ve ahirete
inanma.
isal etmek: ulaflt›rmak.
Kadîr-i Ezelî: varl›¤›n›n bafllang›c›
ve sonu olmayan sonsuz güç ve

kudret sahibi.
karip: yak›n.
kavi: kuvvetli. 
lezzet: zevk.
libas: elbise.
ma¤dub: Allah’›n öfkesini çe-
kenler.
meslek: felsefî yol ve metot.
meslek-i nuranî: ayd›nl›k
nurlu yol, metot ve sistem. 
mezar-› ekber: en büyük
mezar.
mezhep: Allah r›zas›na götü-
ren yol ve usul.

muazzam: çok büyük.
müsavi: eflit.
müstakim: istikametli, do¤ru
yol.
sehil: kolay.
Sokrat: Socrates (MÖ: 470-
400) ak›lla Tevhidi bulan Yu-
nan filozofu.
s›rat-› müstakim: istikametli
do¤ru yol. 
flehit olmak: Allah yolunda
hayat›n› feda etmek.
flehr-i bîlezaiz: lezzet verme-
yen flehir.

flehr-i püremvat: ölülerle do-
lu flehir.
tarik-› zulmanî: karanl›kl›
yol.
vehim: zan ve kuruntu.
vücut: varl›k.
yoldafl-› hüflyar: uyan›k yol
arkadafl›.
zay›f: güçsüz.
ziyaret: görmeye gitme.
zulümat-› k›t’a: karanl›klar
ülkesi.
zulümat-› adem: yokluk ka-
ranl›klar›.
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Ger birisi yolunu kazara bir flafl›rtsa, eliyazübillâh, flu
âlem-i flahadet ödü de patlayacak. Tesadüfe ba¤l›d›r;
bundan dahi hay›r gelmez.

Me’yusâne nazar› o cihetten çevirdik, elîm hayrete
düfltük. Bafl›m›z da e¤ildi, sinemizde sakland›k. Nefsimi-
ze bakar›z, mütalâa ederiz.

‹flte iflitiyoruz: Zavall› nefsimizden binlerle hacetlerin
sayhalar› geliyor, binlerle fâkatlerin eninleri ç›k›yor. Te-
selliyi beklerken tevahhufl ediyoruz.

Ondan da hay›r gelmedi. Pek ilticakârâne vicdan›m›za
girdik. ‹çine bak›yoruz, bir çareyi bekleriz. Eyvah, yine
bulmay›z. Biz medet vermeliyiz.

Zira onda görünür; binlerle emelleri, galeyanl› arzular,
heyecanl› hissiyat, kâinata uzanm›fl. Her birinden titre-
riz, hiç yard›m edemeyiz.

O âmâl, s›k›flm›fllar vücud-i adem içinde; bir taraf› eze-
le, bir taraf› ebede uzan›p gidiyorlar. Öyle vüs’atleri var;
ger dünyay› yutarsa o vicdan da tok olmaz.

‹flte bu elîm yolda nereye bir baflvurduk, onda bir be-
lâ bulduk. Zira ma¤dub ve dâllîn yollar› böyle olur. Tesa-
düf ve dalâlet o yolda nazarendaz.

O nazar› biz takt›k, bu hale böyle düfltük. fiimdi dahi
hâlimiz ki mebde ve mead›, hem Sâni ve hem haflri mu-
vakkat unutmufluz.

Cehennemden beterdir, ondan daha muhriktir, ruhu-
muzu eziyor. Zira o flefl cihetten ki onlara baflvurduk; öy-
le hâlet alm›fl›z.

H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 305 LEMAAT

muztar: zorda kalma, çaresiz.
mütalâa: etrafl›ca inceleme.
naz: cilve.
nazar: bak›fl›n› çevirme, bakma,
gözü çevirme.
nefis: beden, insan›n bedensel
yönü.
niyaz: dua, yalvar›fl.
ödü patlamak: çok korkmak,
korkudan ölmek.
pek dehfletli: çok korku verici.
sahra-i hail: korku veren çöl.
sayha: yüksek ses.
sine: gö¤üs.
flefl cihet: alt› yön.
tehacüm: hücum etme.
tehditkâr: tehdit edici, korkutu-
cu.
tesadüf: rastlant›.
teselli: yat›flt›rma.
tevahhufl: korkutma.
vicdan: insan›n iyiyi kötüden
ay›rma kabiliyeti.
zavall›: çaresiz.

âlem-i flahadet: görünen
madde âlemi.
âlem-i vücut: varl›k dünyas›.
anas›r-› tabâyi: tabiatta bu-
lunan unsurlar, da¤lar, tafllar
ve varl›klar.
beliyyeler: belâ ve musibet-
ler.
cihet: yön.
çare: fayda, menfaat.
ecram-› ulviye: gökteki ci-
simler, gezegenler, y›ld›zlar.
elemler: ac› ve üzüntü.
elîm: ac› ve üzüntü verici.

eliyazübillâh: Allah korusun.
enin: ac› ve üzüntüden inle-
me.
etraf-› feza: gök yüzü, uzay›n
çevresi.
eyvah: yok mu kurtaran.
fâkat: yoksulluk, fakirlik, ihti-
yaç.
ger: e¤er.
gülle: top mermisi.
güya: sanki.
hacet: ihtiyaç.
hayret: flaflk›nl›k. 
hay›r: fayda.

hiddet: öfke.
ilticakârâne: s›¤›n›r gibi.
istimdatkârâne: yard›m ister
flekilde.
istitafkârâne: merhamet is-
teyene yak›fl›r flekilde.
kasiye: kat›, sert.
kazara: aniden, birden bire,
bir kaza sonucu.
lâkin: ama, fakat.
medet: imdat, yard›m iste-
me.
merhamet: ac›ma duygusu.
me’yusâne: ümitsizce.



Ki, yap›lm›fl o hâlet, hem havf ile dehfletten, hem acz
ile ra’fletten, hem kalâk ve vahfletten, hem yütüm ve
hem yeisten mürekkep vicdansûz.

fiimdi her cihete mukabil bir cepheyi al›r›z, def’ine ça-
l›fl›r›z. Evvel, kudretimize müracaat ederiz. Vâesefa gö-
rürüz

Ki âcize, zaife. Saniyen, nefiste olan hacat›n susma-
s›na teveccüh ediyoruz. Vâesefa, durmay›p ba¤›r›rlar gö-
rürüz.

Salisen, istimdatkârâne, bir halâskâr› için ba¤›r›r, ça-
¤›r›r›z; ne kimse iflitiyor, ne cevab› veriyor. Biz de zanne-
diyoruz:

Her bir fley bize düflman, her bir fley bizden garip.
Hiçbir fley kalbimize bir teselli vermiyor; hiç emniyet
bahfletmez, hakikî zevki vermez.

Rabian, biz ecram-› ulviyeye bakt›kça, onlar nazara
verir bir havf ile dehfleti. Hem vicdan›n müz’ici bir tevah-
hufl geliyor ak›lsûz, evhamsaz.

‹flte, ey birader! Bu dalâletin yolu, mahiyeti flöyledir.
Küfürdeki zulmeti bu yolda tamam gördük. fiimdi de gel
kardeflim, o ademe döneriz.

Tekrar yine geliriz. Bu kere tarik›m›z s›rat-› müstakim-
dir, hem iman›n yoludur. Delil ve imam›m›z, inayet ve
Kur’ân’d›r, flehbaz-› edvarpervaz.

‹flte Sultan-› Ezel’in rahmet ve inayeti vakta bizi istedi,
kudret bizi ç›kard›, lütfen bizi bindirdi kanun-i mefliete et-
var üstünde perdaz.

âcize: âciz, güçsüz, kuvvetsiz.
acz: zay›fl›k.
âmâl: gelecekle ilgili istek ve ar-
zular.
arzu: istek.
belâ: felâket, musibet.
beter: daha kötü.
Cehennem: azap yurdu.
cephe: baflkas›na karfl› aç›lan
yön.
cihet: yön.
dalâlet: sap›kl›k.
dâllîn: ilim ve felsefe ile yoldan
ç›kanlar.
def’ine çal›flmak: giderilmesi için
u¤raflmak, uzaklaflt›rmaya çal›fl-
mak. 
dehflet: ürperti ve heyecan.
ebed: sonunun ve nihayetinin
bulunmamas›.
elîm: ac› ve üzüntü veren.
emeller: arzu ve istekler.
evvel: önce.
ezel: bafl› olmamak.
galeyan: azg›n, coflkun
ger: e¤er.
hacat: ihtiyaçlar.
hâl : durum.
halâskâr: kurtar›c›.
hâlet: hâl, durum, vaziyet.
haflir: bedenin ölümünden sonra
dirilmesi.
havf: korku.
hissiyat: duygular.
istimdatkârâne: medet ve yar-
d›m istercesine. 
kâinat: varl›klar.

kalâk: s›k›nt›, huzursuzluk.
kudret: güç, kuvvet.
ma¤dub: Allah’›n öfkesini çe-
kenler.
mead: sonuç, son nokta.
mebde’: bafllang›ç.
muhrik: yak›c›.
mukabil: karfl›.
muvakkat: geçici.
mürekkep: oluflmufl, bir ara-
ya gelmifl.
nazarendaz: göz gezdiren,
bakan.
nefis: insan›n bedensel yönü.

ra’flet: titreyifl, ürperme.
ruhu ezmek: ruhu rencide
etmek.
salisen: üçüncüsü.
Sâni : her fleyi sanatl› ve mü-
kemmel bir flekilde yaratan
Allah.
saniyen: ikincisi.
flefl cihet: alt› yön.
tesadüf: rastlant›.
teveccüh: yönelme, ilgilen-
me.
vâesefa: ne yaz›k ki, yaz›klar
olsun.

vahflet: yabanc›l›k ve yaln›z-
l›ktan kaynaklanan korku.
vicdan: insan›n iyiyi kötüden
ay›rma duygusu.
vicdansûz: vicdan› yakan.
vücud-i adem: yoklu¤un var
olmas›, yokluk âlemi.
vüs’at: genifllik.
yeis: ümitsizlik.
yütüm: kimsesizlik, yetimlik.
zaife: güçsüz, zay›f.
zannetmek: tahmin etmek.
zira: çünkü.
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fiimdi bizi getirdi, flefkat ile giydirdi flu hil’at-› vücudu.
Emanet rütbesini bize tevcih eyledi; niflan›, niyaz ve na-
maz.

fiu edvar ve etvar›n, bu uzun yolumuzda birer menzil-i
nazd›r. Yolumuzda teshilât içindir ki, kaderden bir emir-
name vermifl sahifede cephemiz.

Her nereye geliriz, her hangi taifeye misafir oluyoruz;
pek uhuvvetkârâne istikbal görüyoruz. Mal›m›zdan veri-
riz, mallar›ndan al›r›z.

Ticaret muhabbeti, onlar bizi beslerler, hediyelerle
süslerler, hem de teflyi ederler. Gele gele, iflte geldik,
dünya kap›s›nday›z, iflitiyoruz avaz.

Bak, girdik flu zemine, aya¤›m›z› bast›k flahadet âlemi-
ne; flehr-i âyine-i Rahman, gürültühane-i insan. Hiçbir
fley bilmeyiz; delil ve imam›m›z,

Mefliet-i Rahman’d›r. Vekil-i delilimiz, nazenin gözleri-
miz. Gözlerimizi açt›k, dünya içine sald›k. Hat›r›na gelir
mi evvelki geliflimiz?

Garip, yetim olmufltuk, düflmanlar›m›z çoktu; bilmez-
dik hamîmizi. fiimdi nur-i imanla, o düflmanlara karfl›, bir
rükn-i metinimiz,

‹stinadî noktam›z, hem himayetkâr›m›z, defeder düfl-
manlar›. O iman-› billâht›r ki ziya-i ruhumuz, hem nur-i
hayat›m›z, hem de ruh-i ruhumuz.

‹flte kalbimiz rahat, düflmanlar› ald›rmaz, belki düflman
tan›maz. Evvelki yolumuzda, vakta vicdana girdik; iflittik
ondan binlerle feryadüfizar  ve avaz.
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küfür: Allah’› ve ahireti inkâr.
mahiyet: nitelik, bir fleyin esas›.
mal: de¤erli eflya.
menzil-i naz: naz makam›.
misafir: yolcu.
müz’iç: s›k›c›, s›k›nt›l›.
namaz: Allah’a ibadetin ad›.
nazara vermek: insanlar›n görü-
flüne, dikkatine sunmak.
niflan: alâmet, iz.
niyaz: dua, yalvar›fl.
perdaz: yönlendirici, düzenleyici.
rabian: dördüncüsü.
rahmet: merhamet.
sahife: yaz› yaz›lan kâ¤›t, sayfa.
Sultan-› Ezel: bafllang›c› olmayan
güç sahibi, padiflah.
s›rat-› müstakim: istikametli,
do¤ru yol.
flefkat: ac›ma ve koruma duygu-
su.
flehbaz-› edvarpervaz: her za-
man hâkimiyet kanad›n› inanan-
lar›n üstünde tutan.
taife: gurup, topluluk.
tarik: yol.
teshilât: kolaylaflt›rma.
teflyi etmek: u¤urlama.
tevahhufl: korku verme.
tevcih etme: yöneltme.
ticaret: al›fl verifl.
uhuvvetkârâne: kardeflçesine.
vakta: ne zaman ki.
vicdan: insan›n duygusal yönü.
zevk: lezzet.
zulmet: karanl›k.

adem: yokluk.
ak›lsûz: akl› t›rmalayan, akla
ters gelen.
avaz: ç›¤l›k.
bahfletmek: ba¤›fllamak, ver-
mek.
birader: kardefl.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›l-
mak.
dehflet: korku, ürkütücülük.
delil : bürhan.
ecram-› ulviye: gök cisimleri,
gezegenler ve y›ld›zlar.
edvar: devirler, as›rlar.

emanet: korunmas› gerekli
de¤erli fley.
emirname: emir yaz›s›, yö-
netmelik.
emniyet: güven.
etvar: tav›rlar, hâller.
evhamsaz: kuruntuya kap›-
lan.
garip: yaln›z, kimsesiz.
hakikî: gerçek.
havf: korku.
her hangi: hangisi olursa ol-
sun.
her nere: nerede.

hil’at-› vücut: beden elbisesi.
imam: önder, rehber.
iman yolu: do¤ru inanc›n in-
sana gösterdi¤i yol. 
inayet: yard›m.
istikbal: gelecek.
kader: takdir, al›n yaz›s›.
kalbe teselli vermek: kalbi
rahatlatmak.
kanun-i mefliet: Allah’›n dile-
me, irade kanunu.
kere: defa.
kudret: güç, kuvvet.
Kur’ân: Allah’›n kelâm›.



Ondan belâya düfltük. Zira âmâl, arzular, istidat ve his-
siyat daim ebedi ister. Onun yolunu bilmezdik. Bizden
yol bilmemezlik; onda fizar ve niyaz.

Fakat, elhamdülillâh, flimdi geliflimizde bulduk nokta-i
istimdat ki, daim hayat verir o istidat, âmâle; tâ ebedülâ-
bâda onlar› eder pervaz.

Onlara yol gösterir, o noktadan istidat. Hem istimdat
ediyor, hem âb-› hayat› içer, hem kemaline kofluyor o
nokta-i istimdat, o flevkengiz remzünaz.

‹kinci kutb-i iman ki, tasdik-i haflirdir. Saadet-i ebedî o
sadefin cevheri. ‹man bürhan›, Kur’ân; vicdan, insanî bir
râz.

fiimdi bafl›n› kald›r, flu kâinata bir bak, onun ile bir ko-
nufl. Evvelki yolumuzda pek müthifl görünürdü. fiimdi de
mütebessim, her tarafa gülüyor, nazeninâne niyaz ve
avaz.

Görmez misin: Gözümüz ar›-misal olmufltur, her tara-
fa uçuyor. Kâinat bostan›d›r, her tarafta çiçekler. Her çi-
çek de veriyor ona bir âb-› leziz.

Hem ünsiyet, teselli, tahabbübü veriyor. O da al›r ge-
tirir, flehd-i flahadet yapar. Balda bir bal ak›t›r o esraren-
giz flehbaz.

Harekât-› ecrama, ya nücum, ya flümusa nazar›m›z
kondukça, ellerine verirler Hâl›k’›n hikmetini, hem mâ-
ye-i ibreti; hem cilve-i rahmeti al›r, ediyor pervaz.

âb-› hayat: hayat suyu.
âmâl: emeller, arzular.
arzular: istekler.
avaz: ç›¤l›k.
belâ: musibet.
belki: bilâkis.
bürhan: delil.
cevher: de¤erli temel esaslar. 
daim: devaml›.
def’ etmek: kovmak, uzaklaflt›r-
mak.
delil: rehber.
ebed: sonsuz.
ebedülâbâd: ebedler memleketi,
sonsuz olan ahiret hayat›.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun.
evvel: önce.
fakat: ama.
feryadüfizar: ba¤›r›p ça¤›rma.
fizar: a¤lama, ba¤›rma.
garip: yabanc›.
gürültühane-i insan: insan›n gü-
rültü, pat›rt› yeri.
hamî: koruyucu.
hayat vermek: canland›rmak.
himayetkâr: koruyucu flekilde.
hissiyat: duygular.
imam: önder.
iman : inanç.
iman-› billâh: Allah’›n birli¤ine
iman.
insanî râz: insan›n anlafl›lmaz s›r-
r›.
istidat: kabiliyet.
istimdat: medet ve yard›m alma.
istinadî nokta: dayanak noktas›.
kalp: insan›n manevî yönü.
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kemal: olgunluk, mükem-
mellik.
kutb-i iman: iman kutbu.
mefliet-i Rahman: Rahman
olan Allah’›n dilemesi.
nazenin: ince, nazenin duyar-
l›.
niyaz: dua ve yalvarma.
nokta-i istimdat: medet al›-
nacak nokta, yer.
nur-i hayat: hayat›n nuru.
nur-i iman: iman nuru.
pervaz: kanat ç›rpma, uçma.
remzünaz: iflaret ve zerafet.

ruh-i ruhumuz: ruha ruh ve-
ren.
rükn-i metin: sa¤lam esaslar,
prensipler.
saadet-i ebedî: sonsuz mut-
luluk.
sadef: inciyi koruyan kabuk.
flahadet âlemi: görünen
âlem, dünya.
flehrayin-i Rahman: Allah’›n
bayram yeri hâline getirdi¤i
yer küresi.
flevkengiz: flevke getiren.
tâ: oraya kadar.

tasdik-i haflir: öldükten son-
ra dirilmeyi kabul etme,
onaylama.
vakta: ne zamanki.
vekil-i delilimiz: delil olarak
görünen.
vicdan: insan›n duygusal yö-
nü, iç âlemi, içsel kontrol me-
kanizmas›.
yetim: kimsesiz.
zemin: yer.
zira: çünkü.
ziya-› ruhumuz: ruhumuzun
›fl›¤›.



Güya flu günefl, bizlerle konufluyor. Der: “Ey kardeflle-
rimiz! Tevahhuflla s›k›lmay›n›z. Ehlen sehlen, merhaba,
hofl teflrif ettiniz. Menzil sizin; ben bir mumdar-› flehnaz.

“Ben de sizin gibiyim; fakat safî, isyans›z, mutî bir hiz-
metkâr›m. O Zat-› Ehad-i Samed ki, mahz-› rahmetiyle
hizmetinize beni musahhar-› pürnur etmifl. Benden ha-
raret, ziya; sizden namaz ve niyaz.”

Yahu, bak›n kamere. Y›ld›zlarla denizler, her biri de
kendine mahsus birer lisanla, “Ehlen sehlen, merhaba,”
derler. “Hofl geldiniz, bizi tan›maz m›s›n›z?”

S›rr-› teavünle bak, remz-i nizamla dinle. Her birisi
söylüyor: “Biz de birer hizmetkâr, rahmet-i Zülcelâl’in bi-
rer âyinedar›y›z; hiç de üzülmeyiniz, bizden s›k›lmay›n›z.

“Zelzele naralar›, hâdisat sayhalar› sizi hiç korkutma-
s›n, vesvese de vermesin. Zira onlar içinde bir zemze-
me-i ezkâr, bir demdeme-i tesbih, velvele-i nazüniyaz.

“Sizi bize gönderen o Zat-› Zülcelâl, ellerinde tutmufl-
tur bunlar›n dizginlerini.” ‹man gözü okuyor yüzlerinde
ayet-i rahmet, her biri birer avaz.

Ey mü’min-i kalb-i hüflyar! fiimdi gözlerimiz bir parça
dinlensinler. Onlar›n bedeline hassas kula¤›m›z› iman›n
mübarek eline teslim ederiz, dünyaya göndeririz. Dinle-
sin leziz bir saz.

Evvelki yolumuzda bir matem-i umumî, hem vaveylâ-i
mevtî zannolunan o sesler, flimdi yolumuzda birer neva-
zünamaz, birer avazüniyaz, birer tesbihe a¤az.
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pervaz: kanat ç›rpma, uçma.
rahmet-i Zülcelâl: celâl ve aza-
met sahibi olan Allah’›n rahmet
ve flefkati.
remz-i nizam: düzeni iflaret et-
mesi.
safî: kat›ks›z, temiz, ar›nm›fl.
s›rr-› teavün: yard›mlaflma s›rr›.
flehbaz: yi¤it, delikanl›.
flehd-i flahadet: varl›klar›n Al-
lah’›n birli¤ine delil olmalar›ndan
do¤an bal gibi lezzet.
flümus: günefller.
tahabbüp: sevgi, sevme.
teselli: rahatlama.
tevahhufl: korku, ürküntü.
ünsiyet: al›flkanl›k, dostluk.
Zat-› Ehad-i Samed: her fleyin
kendisine muhtaç oldu¤u bir tek
zat olan Allah.
ziya: ›fl›k.

âb-› leziz: çok tatl› su.
ar›misal: ar› gibi
avaz: ç›¤l›k, yüksek ses.
âyinedar: ayna tutan.
bostan: bahçe
cilve-i rahmet: rahmetin bir
par›lt›s›.
ehlen sehlen: hofl geldiniz,
safa getirdiniz.
esrarengiz: gizemli, s›r dolu.
evvel: önce.
güya: sanki.
Hâl›k: yarat›c› Allah.
hararet: ›s›.

harekât-› ecram: gezegenle-
rin, gök cisimlerinin hareket-
leri.
hikmet: her fleyin bir amaca
ve faydaya dönük olmas›.
hizmetkâr: hizmet eden.
hofl: güzel.
kâinat: varl›k dünyas›, varl›k-
lar.
kamer: ay.
lisan: dil.
mahsus: has, özel.
mahz-› rahmet: sadece rah-
metin gere¤i.

mâye-i ibret: ibret levhas›.
menzil: mekân, yer.
merhaba: rahat ediniz.
mumdar-› flehnaz: ›fl›k veren
güzel.
musahhar-› pürnur: nur sa-
çan hizmetçi.
mutî: itaat eden.
mütebessim: gülen, gülüm-
seyen.
nazar: bak›fl.
nazeninâne: nazl› bir flekilde.
niyaz: dua ve yalvar›fl.
nücum: y›ld›zlar.



Dinle, havadaki demdeme, kufllardaki civcive, ya¤-
murdaki zemzeme, denizdeki gamgama, ra’dlardaki rak-
raka, tafllardaki t›kt›ka birer manidar nevaz.

Terennümat-› hava, naarat-› ra’d›ye, na¤amat-› em-
vaç, birer zikr-i azamet. Ya¤murun hezecat›, kufllar›n se-
caat› birer tesbih-i rahmet, hakikate bir mecaz.

Eflyada olan asvat, birer savt-› vücuttur; “Ben de va-
r›m” derler. O kâinat-› sâkit, birden söze bafll›yor: “Bizi
camit zannetme, ey insan-› boflbo¤az!”

Tuyurlar› söylettirir ya bir lezzet-i nimet, ya bir nüzul-i
rahmet. Ayr› ayr› seslerle, küçük a¤azlar›yla rahmeti al-
k›fllarlar. Nimet üstünde iner, flükür ile eder pervaz.

Remzen onlar derler: “Ey kâinat, kardefller! Ne güzeldir
hâlimiz, flefkatle perverdeyiz, hâlimizden memnunuz.”
Sivri dimdikleriyle fezaya saç›yorlar birer avaz-› pürnaz

Güya bütün kâinat ulvî bir musikidir; iman nuru iflitir
ezkâr ve tesbihleri. Zira hikmet reddeder tesadüf vücudu-
nu; nizam ise tart eder ittifak-› evhamsaz.

Ey yoldafl! fiimdi flu âlem-i misalîden ç›kar›z, hayalî ve-
himden ineriz, ak›l meydan›nda dururuz, mizana çekeriz,
ederiz yollar› berendaz.

Evvelki elîm yolumuz, ma¤dub ve dâllîn yolu. O yol
verir vicdana, tâ en derin yerine, hem bir hiss-i elîmi,
hem bir fledit elemi. fiuur onu gösterir; fluura z›t olmu-
fluz.

Hem kurtulmak için de muztar ve hem muhtac›z; ya o
teskin edilsin, ya ihsas da olmas›n. Yoksa dayanamay›z;
feryadüfizar dinlenmez.

a¤az: diller, a¤›zlar.
asvat: sesler.
avaz: yüksek ses.
avaz-› pürnaz çok nazl› sesler.
avazüniyaz: yalvar›fl sesleri.
ayet-i rahmet: rahmetin göster-
gesi.
camit: cans›z.
civcive: civciv sesleri.
demdeme: gürültülü, yüksek
sesler.
demdeme-i tesbih: Allah’› öv-
mekten ç›kan coflkulu sesler.
dimdik: gaga, kufllar›n küçük
a¤›zlar›.
feza: sema, gök yüzü.
gamgama: dalga sesleri.
hâdisat: olaylar, hâdiseler.
hakikate mecaz: hakikati ifade
eden sesler.
hâl: durum.
hassas: çok küçük fleyleri hisse-
den.
hezecat: ölçülü sesler, na¤meler.
insan-› boflbo¤az: ileri geri, bilir
bilmez konuflan insan.
kâinat: “kün” emri ile yarat›lan
her fley.
kâinat-› sâkit: sessiz görünen
tüm varl›klar.
leziz: lezzetli.
lezzet-i nimet: nimetin zevki, ta-
d›.
manidar: anlaml›.
matem-i umumî: genel yas.
mübarek: bereketli, u¤urlu.
mü’min-i kalb-i hüflyar: kalbi
uyan›k mü’min.
naara: sayha, hayk›r›fl.
naarat-› ra’d›ye: gök gürültüsü.
na¤amat-› emvaç: deniz dalgas›-
n›n sesleri.
nevaz: tatl› ahenkli ses.
nevazünamaz: tatl› bir ses tonu
ile ibadet etme.
nimet: insan›n fayda gördü¤ü her
fley.
nüzul-i rahmet: rahmetin indiril-
mesi.
pervaz: kanat ç›rparak uçmak.

perverde: donanm›fl olmak.
ra’d: flimflek.
rahmet: hayat verme, mer-
hamet, koruma, r›z›kland›r-
ma.
rakraka: gök gürültüsü.
remzen: iflaret ederek.
savt-› vücut: varl›¤›n, hayat›n
ifadesi, varl›¤›n sesi.
sayha: hayk›rma.
saz: güzel ses.
secaat: ritmli, tempolu ses.
flefkat: ac›ma ve koruma
duygusu.

flükür: nimeti verene teflek-
kür etme, minnet duyma.
terennümat-› hava: havan›n
esmesinden ç›kan güzel ses.
tesbihe a¤az: Allah’› öven
a¤›zlar, diller.
tesbih-i rahmet: rahmet zik-
ri.
tuyur: kufllar.
t›kt›ka: tafl›n ç›kard›¤› sesler.
vaveylâ-i mevtî: ölüm ç›¤l›k-
lar›.
velvele-i nazüniyaz: Allah’a
yalvarma ve dileklerini sun-

maktan do¤an coflkulu sesler.

vesvese: kuruntu.

Zat-› Zülcelâl: büyüklük ve
azamet sahibi zat.

zelzele: deprem.

zemzeme: ya¤murun p›t›rt›-
lar›.

zemzeme-i ezkâr: Allah’› an-
maktan do¤an güzel na¤me-
ler.

zikr-i azamet: Allah’› zikirden
ç›kan büyük ses.

zira: çünkü.
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Hüda ise flifad›r; heva iptal-i histir. Bu da teselli ister,
bu da tegafül ister, bu da meflgale ister, bu da e¤lence is-
ter. Hevesat-› sihirbaz,

Tâ vicdan› aldats›n, ruhu tenvim edilsin, tâ elem his-
solmas›n. Yoksa o elem-i elîm, vicdan› ihrak eder; fizara
dayan›lmaz, elem-i yeis çekilmez.

Demek s›rat-› müstakimden ne kadar uzak düflse, o
derece nispeten flu hâlet tesir eder, vicdan› ba¤›rtt›r›r.
Her lezzetin içinde elemi var birer iz.

Demek heves, heva, e¤lence, sefahatten memzuç
olan flaflaa-i medenî, bu dalâletten gelen flu müthifl s›k›n-
t›ya bir yalanc› merhem, uyutucu zehirbaz.

Ey aziz arkadafl›m! ‹kinci yolumuzda, o nuranî tarikte
bir hâleti hissettik. O hâletle oluyor hayat maden-i lez-
zet; âlâm olur lezaiz.

Onunla bunu bildik ki, mütefavit derecede, kuvvet-i
iman nispetinde ruha bir hâlet verir. Ceset ruhla mültez-
dir, ruh vicdanla mütelezziz.

Bir saadet-i acile, vicdanda münderiçtir. Bir firdevs-i
manevî, kalbinde mündemiçtir. Düflünmekse deflmektir,
fluur ise fliar-› râz.

fiimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, vicdan tahrik edilse,
ruha ihsas verilse, lezzet ziyade olur. Hem de döner ate-
fli nur, flitas› yaz.

Vicdanda firdevslerin kap›lar› aç›l›r; dünya olur bir
Cennet. ‹çinde ruhlar›m›z, eder pervazüperdaz, olur fleh-
bazüflehnaz, yelpez namazüniyaz.
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iptal-i his: hissi susturmak.
ittifak-› evhamsaz: kuruntu ve
vehim veren birliktelik. 
iz: iflaret, alâmet.
lezaiz: lezzetler.
lezzet: zevk alma.
maden-i lezzet: zevk ve lezzet
kayna¤›.
ma¤dub: Allah’›n öfkesini çeken-
ler.
memzuç: kar›fl›k.
merhem: ilâç.
meflgale: ifl, bir fleylerle u¤raflma,
u¤rafl›.
mizan: ölçü ve denge.
muhtaç: ihtiyaç sahibi.
musiki: müzik.
muztar: zorda kalma, mecbur ol-
ma.
nispeten: k›yasla.
nizam: düzen, sistem.
nuranî tarik: nurlu, ayd›nl›k yol.
reddetmek: kabul etmemek.
ruh: insan›n manevî yönü.
sefahat: ak›ls›zl›k, oyun ve e¤len-
ce düflkünlü¤ü.
s›rat-› müstakim: do¤ru yol.
flaflaa-i medenî: medeniyetin
görkemli iflleri.
fledit elem: fliddetli ac›.
flifa: s›hhat.
fluur: idrak ve bilinç.
tâ: oraya kadar.
tart etmek: kovmak.
tegafül: gaflete düflme, vazifesini
unutma, Allah’› unutma.
tenvim: uyutma.
tesadüf: rastlant›. 
tesbih: Allah’› her türlü kusurdan
yüce tutarak flan›na lây›k ifade-
lerle anma.
teselli: sakinlefltirme.
tesir: etki.
teskin: sakinlefltirme.
ulvî: yüce, kudsî.
vicdan: insan›n iyiyi kötüden
ay›rma duygusu.
vücut: varl›k.
zehirbaz: zehirleyen.
zira: çünkü.

âlâm: üzüntüler, elemler.
âlem-i misalî: hayalî ve tem-
silî âlem.
berendaz: kald›r›p atan.
dalâlet: sap›kl›k, do¤ru yol-
dan ayr›lma.
dâllîn: ak›l ve ilimle dalâlete
düflenler.
elem: ac›, üzüntü.
elem-i elîm : ac› verici üzün-
tü.
elem-i yeis: ümitsizlik ac›s›.
elîm: üzücü.
ezkâr: Allah’› anmalar, zikir-

ler.
feryadüfizar: ba¤›r›p ça¤›r-
ma.
fizar: ba¤›r›p ça¤›rma.
güya: sanki.
hâlet: duygu.
hayalî vehim: hayalimizdeki
kuruntu.
hayat: canl›l›k.
heva: nefsin hofluna giden
fleyler.
heves: baya¤› arzu ve istek-
ler.
hevesat-› sihirbaz: sihirli,

cezp edici, nefsin hofluna gi-
den ifller.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak. manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
hiss-i elîm: ac› ve üzüntü ve-
ren duygu.
hissolmak: tatmak, hisset-
mek, duymak.
hüda: hidayet yolu, ‹slâmiyet.
ihrak: yakmak.
ihsas: hissettirme.
iman nuru: iman›n ayd›nl›¤›.



Ey aziz yoldafl›m! fiimdi Allaha›smarlad›k. Gel, bera-
ber bir dua ederiz, sonra da buluflmak üzere ayr›l›r›z.

1 nÚ pe'G ,nº«p≤nàr°ùoŸrG n•GnöuüdG ÉnfpórgG sºo¡s∏dnG

®

1. Allah’›m, “Bizi do¤ru yola ilet. (Fatiha Suresi: 6.) Âmin.
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1943 Bir Suale Verilen Mühim Bir Cevap Türkçe
1932 Birinci Lem'a Türkçe
1926 Birinci Söz Türkçe
1926 ‹kinci Söz Türkçe
1926 Üçüncü Söz Türkçe
1926 Dördüncü Söz Türkçe
1926 Beflinci Söz Türkçe
1926 Alt›nc› Söz Türkçe
1926 Yedinci Söz Türkçe
1926 Sekizinci Söz Türkçe

On ‹kinci Söz Türkçe
On Üçüncü Söz Türkçe
On Yedinci Söz Türkçe

1929 Yirmi Üçüncü Söz Türkçe
Yirmi Dördüncü Söz Türkçe

1927 Yirmi Beflinci Söz Türkçe
Yirmi Alt›nc› Söz Türkçe

1928-30 Otuzuncu Söz Türkçe
1928-30 Otuz ‹kinci Söz Türkçe
1932 Birinci Lem'a Türkçe
1933 On Yedinci Lem'a Türkçe
1934 Yirmi Dördüncü Lem'a Türkçe
1929 Birinci Mektup Türkçe
1930 Dokuzuncu Mektup Türkçe
1934 Yirmi Dokuzuncu Mektup (Birinci K›s›m) Türkçe
1943-44 Meyve Risalesinden Al›nan Parçalar Türkçe
1949 Elhüccetüzzehra’n›n ‹kinci Makam› Türkçe
1921 Lemaat’tan Al›nan Parçalar Türkçe

®
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-A-

ABDÜLKAD‹R-‹ GEYLÂNÎ (GAVS-I AZAM): Abdülkadir-i Geylânî. (ö. 561/1165-66) Kadiriye
tarikatinin kurucusu. 470’te (1077) Gilân eyalet merkezine ba¤l› Neyf köyünde do¤an Geylâ-
nî’nin babas›, Ebu Salih Mûsa’n›n dindar bir kimse oldu¤u bilinmekle birlikte, devrin tan›nm›fl
sûfîlerinden Ebu Abdullah Savmai’nin k›z› olan annesi Ümmü’l-Hay›r Emetü’l-Cebbar Fat›-
ma’n›n da kad›n velîlerden oldu¤u kabul edilir. Küçük yaflta annesini kaybeden Abdülkadir,
dedesi Savmaî’nin himayesinde büyür ve tahsiline devrin ilim ve kültür merkezi olan Ba¤-
dat’ta devam eder. Orada, Ebu Galip bin Bak›llânî, Cafer es-Serrac, Ebu Talip bin Yusuf gibi
âlimlerden hadis; Ebu Said Muharrimî, Ebu Hattab gibi hukukçulardan f›k›h; Zekeriya-i Tebrizî
gibi dilcilerden de dil ve edebiyat ö¤renimi görür. K›sa zamanda usul ve füru ve mezhepler
konusunda genifl bilgi sahibi olur ve Ebu’l-Hay›r Muhammed bin Müslim Debbas vas›tas›yla
tasavvufa intisap eder. Ba¤dat’a gitti¤i zaman mensup oldu¤u fiafiî mezhebini b›rakarak mi-
zac›na daha uygun gelen Hanbelî mezhebine giren Abdülkadir-i Geylânî, hayat›n›n sonuna ka-
dar her iki mezhebe göre fetva vermifl, ancak yaflad›¤› dönemde Hanbelîlerin imam› olmufl
ve bundan dolay› kendisine “Muhyiddin” (dini ihya eden) ünvan› verilmifltir.

ABDÜLMEC‹D NURSÎ: Abdülmecid Ünlükul (Nursî) 1884-1967. Bediüzzaman’›n kardefli, ‹fla-
ratü’l-‹’caz ve Mesnevî-i Nuriye’yi Arapçadan Türkçeye çeviren mütercim. Abdülmecid, 1884
y›l›nda Bitlis’in Hizan kazas›n›n ‹sparit nahiyesine ba¤l› Nurs köyünde do¤du. ‹lk e¤itimini bu-
rada ald›. Nurs köyünden sonra Arvas’ta e¤itimine devam etti. Buradan ayr›ld›ktan sonra
(1900) Van’a gitti. Van’da kald›¤› on dört y›l, e¤itim sürecinde ayr› bir öneme sahiptir. Burada-
ki Horhor Medresesinde a¤abeyinin nezaretinde iki yüzü aflk›n talebe ile birlikte e¤itimine de-
vam etti. Özellikle Arap dili ve edebiyat› dal›nda çok büyük bir aflama katetti. Nitekim bu se-
bepten dolay›d›r ki, Bediüzzaman ‹flaratü’l-‹’caz ve Mesnevi-i Nuriye eserlerinin Arapçadan
tercüme edilmesi iflini ona vermifltir. Abdülmecid’i en çok sarsan olaylar›n bafl›nda kuflkusuz,
Bediüzzaman’›n ebedî istirahatgâh›nda bile rahat b›rak›lmamas› gelir. Vefat›ndan birkaç ay
geçtikten sonra, kendisine zorla imzalatt›r›lan bir yaz›ya dayan›larak Bediüzzaman’›n kabri
aç›ld› ve naafl› bir gece Urfa’daki mezar›ndan al›nd›. Abdülmecid’in, gözleri ba¤l› bir flekilde
içinde bulundu¤u bir uçakla tafl›nan naafl, bilinmeyen bir yere götürülerek defnedildi. Bediüz-
zaman’› hayatta iken rahat b›rakmayanlar, vefat›ndan sonra da rahat b›rakmam›fllard›. Bedi-
üzzaman son buluflmalar›nda kardefline, kendisinden yedi y›l sonra ölece¤ini söylemiflti. Ab-
dülmecid, Bediüzzaman’›n her söyledi¤inin gerçekleflti¤ini müflahade edenlerden biri idi ve
buna bütün kalbi ile inan›yordu. Nitekim de öyle oldu. 11 Haziran 1967 Cuma günü vefat et-
ti. Kaderin garip bir cilvesidir ki, o¤lu Fuat da 23 y›l evvel 9 Haziran 1944 Cuma günü vefat et-
miflti.

ÂDEM (A.S.): Cenab-› Allah’›n yaratt›¤› ilk insan ve insanl›¤›n atas›d›r. Allah, Hz. Âdem (a.s.)
ve efli Hz. Havva’y› ilk önce Cennete koymufltur. Fakat, daha sonra onun ve neslinin f›tratlar›-
na yerlefltirilmifl olan bütün istidat ve kabiliyetlerinin  aç›¤a ç›kabilmesi, Esma-i Hüsna’s›n›n
tamam›n› gösteren parlak birer ayna olabilmelerini temin etmek için vazifelendirerek imtihan
dünyas›na indirmifltir. Hz. Âdem (a.s.) ilk peygamber olarak görevlendirilmifl ve kendisine on
sahifeden oluflan kitapç›k verilmifltir. Allah’›n seçkin k›ld›¤› kifliler aras›nda say›lm›fl oldu¤un-
dan “safiyyullah” ve insanl›¤›n ilk atas› olmas› sebebiyle de “ebü’l-befler” ünvan›yla an›lmak-
tad›r. ‹lk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (a.s.) bin y›l gibi uzun bir süre yaflam›flt›r.

‹MAN VE KÜFÜR MUVAZENELER‹ fiAHIS B‹LG‹LER‹
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AR‹STO (M.Ö. 384-322): Müslüman filozoflar üzerinde önemli etkileri olan ‹lk Ça¤ Yunan
filozofudur. Trakya’daki Stageira’da do¤du. 367 y›l›nda Atina’ya tahsile giderek Eflâtun’un aka-
demisine girdi. Önceleri Eflâtun’un baflar›l› bir talebesi olan Aristo, daha sonra onun felsefî sis-
temini elefltiren baflar›l› bir rakibi oldu. 347’de hocas›n›n ölümü üzerine Assos’a giderek bu-
radaki akademide ders verirken siyaset ve ahlâk alan›ndaki düflüncelerini kaleme ald›. 8 y›l
Makedonya kral› Filip’in o¤lu ‹skender’i e¤iten Aristo, bununla “cihan imparatorunu yetifltiren
üstat” ünvan›n› ald›. Babas›n›n ölümünden sonra tahta ç›kan Kral ‹skender, 335’de Asya sefe-
rine ç›k›nca Aristo Atina’ya gidip kendi okulunu kurdu. (Lykeion-Lise) Burada ders verdi. 12 y›l
süren bu dönemde felsefî düflüncelerini temellendirerek ça¤›n›n bütün ilimlerini sistematize
etti ve yüze yak›n sistematik ve didaktik eser meydana getirdi. Aristo’nun mant›k, fizik, me-
tafizik ve ahlâk alanlar›nda olmak üzere dört yüze yak›n eseri vard›r.

-E-

EBU’L-ALÂ-‹ MAARRÎ: Meflhur Arap filozofu ve flairidir. Kör olmas›na ra¤men fevkalâde
haf›zas›yla tan›nm›fl, ümitsizlik ve kötümserlikle ilgili kasideleriyle meflhur olmufltur. Lügat,
edebiyat, gramer, f›k›h ve tarih tahsili ald›. Müslüman olmad›¤› hâlde, ‹slâm toplumu içinde
yaflam›fl ve hürriyet içinde kitaplar›n› yazm›flt›r. (m. 973-1057)

EFLÂTUN (ÖL. M.Ö. 347): ‹slâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan ‹lk Ça¤ Yunan filo-
zoflar›ndan biridir. Kendisine omzunun veya aln›n›n geniflli¤inden dolay› Platon denmifl ve ta-
rih boyunca hep bu adla an›lm›flt›r. Arapçada “p” sessizinin bulunmamas› ve yan yana iki ses-
siz harfin telâffuzundaki güçlük sebebiyle ad›, ‹slâmî literatürde Felâtun veya daha yayg›n
olan Eflâtun fleklini alm›flt›r. Hocas› Sokrat’›n demokrasi ad›na idam edilmesinin ›zt›rab›n› ya-
flayan Eflâtun’un felsefesini, bu sebeple sosyal düzen ve insan›n saadeti meseleleri teflkil
eder. Eflâtun’un en önemli hocas› Sokrat olmakla beraber, Kritilos, Timaios, Arkitas, flair Ho-
meros ve Hesiodos gibi flahsiyetler onun fikir ve ilham kaynaklar›ndan baz›lar›d›r. Tarihe “Aka-
demi” olarak geçen okulun da kurucusu olan Eflâtun’un en ünlü talebesi Aristo’dur. Eflâtun
m.ö. 347 y›l›nda, seksen yafllar›nda iken ölmüfl ve Akademi’nin bahçesine defnedilmifltir. Eser-
leri: Devlet, Devlet Adam› ve Kanunlar.

-F-

FARABÎ (870-950): ‹slâm felsefesini metot, terminoloji ve problemleri aç›s›ndan temellen-
diren, ses olay›n› ilk defa fizikî yönden aç›klayan ünlü Türk filozofudur. Felsefedeki flöhreti
Aristo’ya yak›n olan Farabî’nin as›l ad› Ebu Nasr Muhammed b. Muhammed bin Tarhan bin
Uzlu¤’dur. Türkistan’›n Farab flehrinde dünyaya gelen Farabî ilk ö¤renimini burada yapt›ktan
sonra ‹ran’da Farsça, Ba¤dat’ta Arapça ö¤rendi. Latin ve Yunan dillerini kavrad›. Uzun zaman
Ba¤dat’ta kalan ve burada felsefe, mant›k, t›p hakk›nda eserler yazan Farabî, daha sonra M›-
s›r ve Halep’e gitti. 950’de D›maflk’ta vefat eden Farabî, Aristo’dan sonra “muallim-i sani” ad›y-
la an›lm›flt›r. ‹limleri dil, mant›k, matematik, fizik-metafizik ve medenî ilimler fleklinde tasnif
eden Farabî 100’den fazla eser b›rakm›flt›r. Eserlerinden baz›lar›: el-Medinetü’l-Faz›la, es-Siya-
setü’l-Medeniye, ‹hsâü’l-Ulûm, v.d.

F‹RAVUN: Eski M›s›r’da krallara verilen ünvand›r. Fakat bu unvan ‹slâmî kaynaklarda Hz.
Mûsa ile mücadele eden M›s›r kral› için kullan›lmaktad›r. 

Eski M›s›r’da mülkü ve yönetimi elinde bulunduran firavunlar ayn› zamanda ilâhlar›n yer-
yüzündeki temsilcileri say›l›yor ve ibadetler onlar ad›na yap›l›yordu. Hazret-i Mûsa ile müca-
dele eden Firavun da ayn› flekilde ilâhl›k iddia eden, zalim, kibirli, ve inatç› bir kifliydi. Kendi 



H‹DAYET VE DALÂLET MUKAYESELER‹ | 317 fiAHIS B‹LG‹LER‹

halk›n› eziyor özellikle ‹srailo¤ullar›na büyük zulümler yap›yordu. Cenab-› Hak ilâhl›k davas›n-
dan ve yapt›¤› zulümlerden vazgeçmesi ve ‹srailo¤ullar›n› serbest b›rakmas› için ona Hz. Mû-
sa’y› ve kardefli Hz. Harun’u gönderdi. Kendisinden istenilenleri kabul etmeyen Firavun, ken-
di zulmünden kurtulmak için M›s›r’dan ç›kan Hz. Mûsa ve ‹srailo¤ullar›n› kovalarken ordusu
ve taraftarlar›yla birlikte K›z›ldeniz’de bo¤uldu.

-G-

GAZALÎ: Bak›n›z ‹mam-› Gazalî.

-H-

HEKÎM-‹ LOKMAN: Bak›n›z LOKMAN HEKIM.

HIZIR: Hz. H›z›r, Hz. Mûsa  döneminde yaflayan, Kur’ân-› Kerim’in Kehf Suresinde bahsi edi-
len, kendisine ‹lâhî bilgi ve hikmet ö¤retilen kiflidir. Peygamber olup olmad›¤› konusunda de-
¤iflik görüfller bulunmas›na ra¤men velâyeti konusunda ittifak edilmektedir. Otsuz ve çorak
bir mekâna oturdu¤unda ans›z›n o otsuz yerin yeflillenmesi sebebiyle, yeflillik manas›na ge-
len H›z›r nam›yla yad edilmifltir. Hz. H›z›r’›n halen hayatta oldu¤unu ve hayat›n befl tabaka-
s›ndan ikincisinde yaflad›¤›n› Bediüzzaman Hazretleri Mektubat adl› eserinde ifade etmekte-
dir. Bu hayat tabakas›n›n kendine özel flartlar›, bizim yaflad›¤›m›z hayattan çok daha farkl›d›r.
Meselâ, mecbur kalmadan istedikleri zaman yemek içmek, bir vakitte birçok yerlerde bulu-
nabilmek gibi bir derece serbest hayat mertebesidir. Hz. H›z›r, baflta Buharî ve Müslim olmak
üzere pek çok hadis kitaplar›nda çeflitli bölümlerde geçmektedir.

HÜCCETÜ’L-‹SLÂM: Bak›n›z ‹MAM-I GAZALÎ.

-‹-

‹BN‹ S‹NA: Ebu Ali el Hüseyin bin Abdullah (980-1037). Garp Ortaça¤›nda Avicenna diye ta-
n›nan ‹bni Sina, ilk tahsilini Buhara’da gördü ve on yafl›nda iken Kur’ân’› ezberledi. De¤iflik ho-
calardan hesap, f›k›h ve kelâm tahsil ettikten sonra Nâtili adl› bir âlimden mant›k ve felsefe
ö¤rendi. Felsefî bilgilerinin temellerini Farabî’ye borçlu olan ‹bni Sina, metafizi¤i Farabî’nin el-
‹bâna adl› eserinden ö¤renir. Aristo’yu ancak Farabî’yi okuduktan sonra anlayabildi¤ini ifade
eden ‹bni Sina’n›n fikir inkiflaf›nda müdürlü¤ünü yapt›¤› fiivan el-Hikma ad›ndaki Samano¤ul-
lar› Saray Kütüphanesinin büyük rolü olmufltur. Samanî hükümdar›n›n vefat›ndan sonra,
memlekette meydana gelen siyasî kar›fl›kl›klar yüzünden Buhara’dan ç›kmaya mecbur olan
‹bni Sina, s›ras›yla Harizm, Irak-› Acem, Cürcan ve Rey’e gitmeye mecbur oldu. Büyük bir filo-
zof oldu¤u kadar ünlü bir hekim de olan ‹bni Sina, t›p alan›ndaki eserleriyle ‹slâm dünyas›n›n
yan› s›ra, Avrupa’daki t›p ilmini de derinden etkiledi. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 se-
ne temel kitap olarak okutulan ‹bni Sina’n›n t›p, mant›k, felsefe, fizik, tabiiyat, psikoloji ve bir-
çok ilme dair 270 kadar eseri vard›r. 1037 y›l›nda vefat etmifltir ve kabri ‹ran’›n Hemedan fleh-
rindedir.

‹BRAH‹M (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› çokça geçen bir peygamberdir. Onun dini, Kur’ân-›
Kerîm’de ad› Hanif olarak adland›r›lm›flt›r. Hz. ‹brahim’e (a.s.) 10 sayfal›k kitap nazil olmufltur.
Hz. Peygamber Efendimizin de atas›d›r. Urfa’da do¤du¤u rivayet edilmektedir. Hz ‹brahim, za-
man›n›n kral› Nemrut’u tevhit inanc›na davet etmifltir. Kabul etmeyen Nemrut, Hz. ‹brahim’i
atefle att›rm›fl, fakat mu’cize olarak atefl onu yakmam›flt›r. Her zaman Allah’›n dostlu¤unu is-
temesi ve sadece ondan medet beklemesi sebebiyle kendisine Habibullah veya Halilürrahman
denilmifltir. Hz. ‹brahim, yafl› bir hayli ilerlemifl olmas›na ra¤men çocu¤u olmam›flt› ve Allah’tan 
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bir evlât istedi ve bu duas› kabul edildi. ‹lk önce Hz. ‹smail, daha sonra di¤er eflinden Hz. ‹s-
hak do¤du. Bu s›rada Hz. ‹brahim, o¤lu ‹smail’i kurban etme olay›yla imtihan edildi. O¤lu ‹s-
mail (a.s.) ile Kâbe’yi yeniden infla eden Hz. ‹brahim, Kudüs’ün el-Halil bölgesinde medfundur.

‹MAM-I GAZALÎ: As›l ad› Hüccetü’l-‹slâm Ebu Hamid Muhammed b. Ahmet el Gazzalî’dir.
Efl’ari kelâmc›s›, fiafiî fakihi, mutasavv›f ve filozoflara yöneltti¤i elefltirilerle tan›nan ‹slâm dü-
flünürüdür. Hicrî 450’de (1058) Horasan’da, Meflhed’de (Tus) dünyaya geldi. Babas›n›n mesle-
¤inin yün tacirli¤i olmas›ndan dolay› kendisine “Gazzalî” ve zaman›nda ‹slâma yöneltilen iti-
razlara cevap vererek itiraz edenleri susturdu¤u için de “Hüccetü’l-‹slâm” denilmifltir. Kelâm,
f›k›h, hadis, felsefe, tasavvuf, mant›k gibi ilimlerde yüksek bir mevkiye sahiptir. Bu sahalarda
birçok önemli eserleri bulunmaktad›r. Hicrî 505’te (1111) Tus’da vefat eden ve oraya defnedi-
len Gazali’nin eserlerinden baz›lar› flunlard›r: El-Münk›z; ‹hya-ü Ulumi’d-Din; Kimya-y› Saadet;
Tehafütü’l-Felasife; K›stasü’l-Müstakim.

‹SA (A.S.): Hz. ‹sa ulu’l-azm olan peygamberlerdendir. Hakikî H›ristiyanl›k dininin peygam-
beri olan Hz. ‹sa’ya dört büyük kitab›n üçüncüsü olan ‹ncil-i fierif nazil edilmifltir. Hz Meryem
in o¤lu olan Hz. ‹sa, Allah’›n yarat›c› kudretinin bir niflanesi olarak do¤mufltur. Hz. ‹sa’n›n bir
ünvan› ve s›fat› Mesih’tir. Kur’ân-› Kerim’de onun meziyetlerinden bahsedilmekte ve göster-
di¤i mucizelerden haber verilmektedir. Dört büyük semavî kitaptan biri olan ‹ncil, kendisini-
den sonra havariler taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Ancak sonralar› tahrif edilmifl, asliyetini koruyama-
m›flt›r. Hz. ‹sa, Peygamber Efendimizden “ümmî peygamber” fleklinde bahsetmifltir. ‹ncil’in çe-
flitli bölümlerinde Peygamberimizin gelece¤inden haber verilmektedir. Düflmanlar› ve kendi-
sine inanmayanlar taraf›ndan öldürülmek istenen Hz. ‹sa Cenab-› Hak taraf›ndan gö¤e yüksel-
tilmifl, kendisini öldürmek isteyenler ise yanl›fll›kla Hz ‹sa’ya çok benzeyen Yuda isminde bi-
rini çarm›ha germifllerdir.

-K-

KARUN: Hz. Mûsa (a.s.) döneminde mevki h›rs›, cimrili¤i ve k›skançl›¤› ile tan›nm›fl çok zen-
gin bir Yahudidir. Simya alan›ndaki genifl bilgisinden dolay› çok kibirlenir ve Hz. Mûsa’n›n (a.s.)
kavmini küçük görerek horlar. Hazineleri alt›n ile dolu oldu¤u halde vergi ödemeyi kabul et-
mez. Karun, Hz. Mûsa’y› (a.s.) zina ifllemekle suçlar. Bunun bir iftira oldu¤u ortaya ç›k›nca Mû-
sa (a.s.) da ona beddua eder ve büyük bir deprem olur. Bu depremle birlikte Karun hazinele-
ri ile birlikte yok olur.

-L-

LOKMAN HEK‹M: Kur’ân’da ad› geçen, peygamber olup olmad›¤› kesin olmayan, ö¤ütleri,
ahlâkî ve t›bbî sözleri ile tan›nan büyük bir zatt›r. Uzun bir ömre sahip olan Hz. Lokman, Hz.
Davud’a yetiflmifl ve ondan ilim ö¤renmifltir. Halk aras›nda daha çok, bir hekim (doktor) ola-
rak tan›nd›¤› için Hekim-i Lokman olarak yad edilmifltir. Hekim oldu¤u hususunda âlimlerin it-
tifak etti¤i Hz. Lokman’›n Allah’›n izniyle ölüm hariç her türlü hastal›¤› iyilefltirdi¤i rivayet edil-
mektedir. Lokman Suresinin 12-19. ayetlerinde Lokman Hekim’in o¤luna yapt›¤› tavsiyeler
bulunmaktad›r.

-M-

MEVLÂNÂ CAMÎ: 1414 Senesinde ‹ran’›n Cam kasabas›nda do¤du. Ad› Abdurrahman bin
Nizameddin Ahmet’tir. Câmî ve Mevlâna isimleriyle meflhur oldu. Anadolu’da Molla Câmî diye
tan›nd›. Din ve fen bilgilerinde âlim ve flairdi. Küçüklü¤ünde Semerkant’taki Nizamiye Medre-
selerine giderek ders ald› ve zekâs› ile dikkat çekti. Din ilimleri yan›nda fen ilimleri ile de 
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u¤rafl›yordu. Zaman›n büyük astronomi bilgini Ali Kuflçu’dan ders alm›flt›r. K›sa zamanda aklî
ve naklî ilimlerin tahsilini tamamlayarak zaman›n önemli befl âliminden biri oldu. Herat’ta Sa-
düddin Kaflgarî’den tasavvuf ilmini ö¤rendi. Molla Câmî 1492 senesinde Herat’ta vefat etti. Fars
edebiyat›n›n en büyük flairleri aras›nda yer al›r. Ayn› zamanda Arap dili ve edebiyat›nda son
derece üstündü. Molla Câmî’nin de¤iflik ilimlerde pek çok önemli eseri vard›r. Bunlardan ba-
z›lar› flunlard›r: Nefahâtü’l-Üns, fievahidü’n-Nübüvve...

MUHAMMED (A.S.M.): Fahr-i Âlem, Hatemü’l-Enbiya, ‹mamü’s-Sakaleyn, Muhammedü’l-
Emin, Rahmetenlilâlemîn, Seyyidü’l-Kevneyn (a.s.m.) gibi ünvanlarla an›lan son peygamberdir.
Milâdî 571 y›l›nda, Nisan ay›n›n yirmisinde, Kamerî aylardan Rebiülevvel ay›n›n on ikinci ge-
cesinde Mekke’de dünyaya geldi. Hz. Muhammed daha do¤madan babas›n›, 6 yafl›nda iken
de annesini kaybetmifltir. Annesi ölünce dedesi Abdülmuttalip onu himayesi alt›na ald›. De-
desi de ölünce, bu sefer amcas› Ebu Talip onun bak›m›n› üstlendi. Hz. Muhammed 25 yafl›n-
da iken kendisinden 15 yafl büyük olan Hz. Hatice ile evlendi. Evlilikleri Milâdî 595 y›l›na rast-
lamaktad›r. Daha sonra Hz. Peygamberin Hz. Hatice’den s›rayla Kas›m, Zeynep, Rukiye, Ümmü
Gülsüm, Fat›ma ve Abdullah ad›nda alt› çocu¤u oldu. Hz. Muhammed, Hatice-i Kübra dedi¤i
zevcesi hayatta oldu¤u müddetçe bir baflka kad›nla evlenmedi. Daha gençli¤inde dürüstlük
ve do¤rulu¤u ile kendisine El-Emin (güvenilir kimse) dedirten Hz. Muhammed her yönüyle ör-
nek bir insan kiflili¤ini sergiliyordu. Hz. Muhammed k›rk yafl›nda iken, Milâdî 610 y›l›nda Hira
Da¤›nda kendisine peygamberlik vazifesi verildi. Kendisine ilk inananlar ise efli Hz. Hatice, ço-
cuklardan Hz. Ali, hür erkeklerden Hz. Ebu Bekir, azatl› kölelerden Hz. Zeyd, kölelerden Hz. Bi-
lâl-i Habeflî (r.a.) oldu. Daha sonralar› Hz. Osman, Talha bin Ubeydullah, Halit bin Said, Sa’d bin
Ebî Vakkas Müslüman oldular. Bunlara en son Hz. Ömer eklendi. Hicretten bir buçuk sene ön-
ce, Recep ay›n›n 27. gecesinde ‹sra ve Miraç mu’cizesi meydana geldi. 621 y›l›nda Akabe mev-
kiinde Medinelilerle I. Akabe Biat› yap›ld›. 622 y›l›nda ise II. Akabe Biat› yap›ld›. Mekkeli müfl-
riklerin zulümlerinin artmas› üzerine 622 y›l›nda Mekke’den Medine’ye hicret edildi. Hicretin
2. senesi, Milâdî 13 Mart 624’te müflriklere karfl› Bedir Savafl›n› kazand›. 630 y›l›nda Mekke fet-
hedildi. Mekke’nin çevresi ve Kâbe putlardan temizlendi. Peygamberimiz ömrünün son y›l›n-
da Arafat’ta 120.000 Sahabîye Veda Hutbesini verdi. Bu hutbe ilk insan haklar› bildirisi olarak
da kabul edilir. Hz. Muhammed (a.s.m.) Hicretin 11. senesi Rebiülevvel ay›n›n on ikisi, Pazar-
tesi günü (Milâdî 8 Haziran 632) ruhunu Rahman’a teslim etti. 

MÛSA (A.S.): ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine büyük kitaplar›n ilki olan Tevrat indi-
rilen büyük peygamberlerdendir. Tevrat Hz. Mûsa’ya levhalar halinde indirilmifltir. Hz. Mûsa
M›s›r’da dünyaya gelmifltir. Soyu Hz. ‹brahim’e dayan›r. Kendisine yard›m eden kardefli Hz. Ha-
run peygamber olarak görevlendirilerek Firavuna gönderilmifl ve Firavunu tevhide davet et-
mifl, fakat kabul edilmeyince kendine iman eden ‹srailo¤ullar› ile birlikte M›s›r’dan mukaddes
topraklara gelmifl ve orada kendisine Tevrat levhalar› indirilmifltir. Hz. Mûsa’n›n zaman›nda
kendinde zahir olan mu’cizelerinin en meflhurlar› âsâs› ve yed-i beyzas›d›r (beyaz el). Âsâs› ile
vurdu¤u tafl›n on iki gözünden su ç›karmas›yla meflhurdur. Hz. fiuayb’›n k›z›yla evlenen Hz.
Mûsa mukaddes topraklara varamadan vefat etmifltir.

-N-

NEMRUT: Hz. ‹brahim’in peygamber olarak gönderildi¤i bölgede saltanat sürdü¤ü rivayet
edilen Babil’in kurucusu ve hükümdar›; Cenab-› Hakka karfl› kibir taslayarak isyan eden ve Hz.
‹brahim’i atefle att›ran kâfir hükümdar.
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-Ö-

ÖMER HAYYAM: ‹sminin tamam› G›yaseddin Ebu’l-Feth b. Ibrahim el-Hayyam’d›r. ‹ranl›
olan Ömer Hayyam 1048 y›l›nda Horasan’da do¤du 1122 y›l›nda öldü. Selçuklu hükümdar› Me-
likflah zaman›nda yaflad›. Daha çok flair olarak bilinen Ömer Hayyam ayn› zamanda büyük bir
filozof, matamatikçi ve astronomi bilginiydi. Yaflad›¤› dönemde ve ülkesinde yapt›¤› bilimsel
çal›flmalarla ün yapm›flsa da daha çok rubaileriyle meflhur olmufltur. fiiirlerini farsça yazm›fl-
t›r. fiiirlerinde genellikle insan›n tabiat karfl›s›ndaki acizli¤i, hayat›n ve ölümün manas› gibi fel-
sefi konular› iflleyen Ömer Hayyam aflk, flarap ve kad›n tasvirlerine de s›kça yer vermifltir.
Dünyan›n fani güzelliklerinin keyfinin ç›kar›lmas›n› ve nefsani arzular›n tatminini öneren Hay-
yam Hedonizm olarak bilinen ‘haz felsefesi’ ne sahipti.

-R-

RUFAÎ: (ö. 578/m. 1182). R›faiyye tarikat›n›n kurucusudur. H. 512’de do¤an Ahmet er-R›fai,
atalar›ndan R›faa el-Hasanü’l-Mekkî’den dolay› R›fai nisbesini ald›. Rufaî’nin babas› ölünce,
devrin büyük fiafiî âlimlerinden olan day›s› Mansur Bataihi onu himayesine ald› ve e¤itimiyle
ilgilendi. Rufaî, devrin önemli alimlerinden ve mutasavv›flar›ndan Vas›ti ve di¤er baz› alimler-
den ‹slâmî ilimleri ö¤rendi ve yine Vas›tî taraf›ndan icazet ald›. Âlim, muhaddis, fiafiî fakihi ve
müfessir bir sûfî olarak Ahmet Rufai’nin menk›be ve eserlerinde görülen tasavvuf ve tarikat
anlay›fl› kitap ve sünnete tamamen uygundur. Dört büyük kutuptan biri olarak kabul edilen
Ahmet Rufai’nin kutbiyet makam›na Abdülkadir-› Geylânî’den sonra yükseldi¤ini kaynaklar
yazar. Eserleri: Hikemü’l-Rifaiyye; Bürhanü’l-Müeyyed; Mecalisü’s-Seniyye Erbaune Hadisen;
Haletü’l-Ehli’l-Hakika Maallah; Nizamü’l-has li Ehli’l ‹htisas; Efl’ar; Ahzab ve’l-Evrad.

-fi-

fiAZELÎ (1196-1258): On üçüncü as›rda yaflam›fl büyük ‹slâm alimlerindendir. Önce fen bi-
limlerine merak salm›fl ve bu alanda önemli bir birikime sahip olmufl, daha sonra tasavvufa
yönelmifltir. Kuzey Afrika’da yaflam›flt›r, müntesipleri çok genifl bir alana yay›lm›flt›r. fiazili ta-
rikat›n›n kurucusu olarak kabul edilmektedir. Soyu, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) torunu
Hazreti Hasan’a (r.a.) dayand›r›lmaktad›r. As›l ad› Ali’dir. Kendisine Nureddin lakab› da verilmifl-
tir. Künyesi Ebü’l-Hasan Ali bin Abdullah bin Abdülcebbar fiazilî fleklindedir. Risale-i Nur’un
muhtelif yerlerinde ismi, imamlar ve aktablar aras›nda zikredilmekte, insanl›k âlemini nurlan-
d›ran mümtaz flahsiyetlerden biri olarak telâkki edilmektedir. Ali, 1196 y›l›nda Tunus’un fiazi-
le kasabas›nda do¤du. Do¤du¤u flehre nisbeten fiazilî ünvan›yla meflhur oldu. E¤itimine kü-
çük yafltan itibaren memleketinde bafllad›. Fen ilimlerine ilgi duyarak bu alanda e¤itim gör-
dü. Özellikle kimya ile ilgili bilgiler üzerinde yo¤unlaflt› ve bu alanda önemli bir birikime sa-
hip oldu. ‹lmi tahsil noktas›nda önemli bir gayret gösterdi¤i gibi, daha fazla bilgi sahibi olmak
için Cenab-› Hakka dua ve niyazda bulundu. Müspet ilimlere ilgi duyan ve bu alanda yetiflen
Ali, bir süre sonra tasavvufa merak salmaya bafllad›. Dinî ilimlerden tefsir, f›k›h, hadis, usul,
nahiv, sarf ve lügat ilimlerini tahsil etti. Gitti¤i yerlerde bulunan âlimlerden dersler ald›. Ebü’l-
Hasan Ali, memleketine döndükten sonra ö¤rendiklerini insanlara anlatmaya ve onlar› do¤ru
yola davet etmeye çal›flt›. K›sa zamanda flöhretinin yay›lmas› ve çevresinde büyük topluluk-
lar›n oluflmaya bafllamas›na paralel olarak büyük bask›lara maruz kalmaya bafllad›. Büyük s›-
k›nt›lar çekti. Bir süre sonra da memleketini terk etmek zorunda kald› ve M›s›r’›n ‹skenderiye
flehrine hicret etti. Halk aras›ndaki itibar› giderek artt›. Birçok tan›nm›fl âlim kendi ilminden is-
tifade etmek ve kendisiyle görüflmek için yan›na geldi. Ebü’l-Hasan Ali defalarca Hacca gitti. 
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Yine bu gaye ile ç›kt›¤› 1258 y›l›ndaki yolculu¤u s›ras›nda M›s›r’da bulunan Hamisre’de (Ho-
maysira) vefat etti.

fiAH-I GEYLÂNÎ: Bak›n›z ABDÜLKADIR GEYLÂNÎ.

fiEDDAT: Yemen’deki Âd Kavminin hükümdarlar›ndand›r. Nemrut ve Firavun gibi ilâhl›k da-
vas›nda bulunan zalim bir hükümdard›r. Cennete benzetmek amac›yla “‹rem Ba¤lar›” denilen
bir ba¤ yapt›rm›fl ve görkemli binalar infla ettirmifltir. Hz. Hud’un peygamberli¤ine inanmay›p,
azg›nl›kta çok ileri gitti¤i için Allah’›n gazab›na u¤ram›fl ve kavmiyle birlikte yok edilmifltir.

-Ü-

ÜVEYSÜ’L-KARANÎ: Peygamber Efendimiz zaman›nda yaflam›fl büyük velî. As›l ismi Üveys
bin amir el-Karni’dir. Yemen’in Karn köyünde do¤du; do¤um tarihi tam olarak bilinmemekte-
dir. Hicrî 37 (657) y›l›nda flehit edildi. Peygamber Efendimizin sa¤l›¤›nda Müslüman oldu. Fakat
onu göremedi¤i için Sahabi olamad›. Tabiinin büyüklerinden oldu¤u hadis-i flerif ile bildirildi.
Veysel Karanî Yemen’de deve güder, geçimini onunla sa¤lard›. En önemli vasf› Peygamber
Efendimize olan aflk›, ibadete canla baflla devam› ve annesine olan sayg› ve sevgisidir. Pey-
gamber Efendimiz vefat›na yaklafl›nca, h›rkas›n›n Veysel Karanî’ye verilmesini istedi ve vefa-
t›ndan sonra Hz. Ömer ve Hz. Ali (r.a.) taraf›ndan h›rka ona teslim edildi. Veysel Karanî’ye he-
diye edilen h›rka-i flerif günümüzde ‹stanbul-Fatih’deki H›rka-i fierif Camiinde her sene Rama-
zan ay›nda ziyarete aç›lmaktad›r.

-Y-

YUNUS (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçen Hz. Yunus (a.s.) ‹srailo¤ullar›na gönderilen pey-
gamberlerdendir. Musul yak›nlar›nda bulunan Ninova halk›na peygamber olarak gönderilmifl-
tir. Yunus ‹bni Metta ad›yla meflhur olan Yunus (a.s.), kendisini bal›k yuttu¤undan dolay›
Kur’ân-› Kerîm’de Zennun ve Sahib-i Hut ünvanlar›yla zikredilir. Otuz yafllar›nda peygamber
olarak görevlendirilen Hz. Yunus (a.s.), halk›n› otuz üç sene hakka davet etmifl, ancak kendi-
sine sadece iki kifli iman etmifltir. O da flehri terk edince, halk› gelecek bir azaptan korkup
kendisine iman etmifllerdir. Hz. Yunus da tekrar geri dönerek irflada devam etmifltir.

®
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-A-

AMER‹KA: Kuzey Amerika k›tas›nda yerleflik, 50 eyaletten oluflan teknolojik bak›mdan
dünyan›n en önde gelen ülkesi. Yaklafl›k, sadece 200 y›ll›k tarihine ra¤men, bütün dünyaya
hükmetme gayreti içerisinde. 250 milyonluk nüfusu, dünyan›n bütün ›rklar›n› bar›nd›r›yor. Bü-
tün dinlerin mensuplar›n›n bar›nd›¤› Amerika Birleflik Devletleri hakk›nda Bediüzzaman, “din-i
hakk› arayan bir cemaat”i bar›nd›rmas› dolay›s›yla bahseder. Baflflehri Washington DC olan
ABD ile Türkiye aras›ndaki yak›n iliflki, 1950 Kore Savafl›ndan sonra bafllam›flt›r.

AMER‹KA KITASI: Kara parças› büyüklü¤ü cihetiyle dünyan›n ikinci büyük k›tas›d›r. Kuzey,
Orta  ve Güney Amerika bölümlerinde onlarca devlet bulunmaktad›r. K›tan›n çevresi Büyük
ve Atlas Okyanuslar› ile çevrilidir. Kuzey Amerika k›tas›n›n en büyük devletleri Amerika Birle-
flik Devletleri ve Kanada’d›r. Orta ve Güney Amerika k›talar›nda, ço¤unlu¤unu ‹spanyollar›n
oluflturdu¤u Lâtin Amerika ülkeleri yer almaktad›r.  Kuzey Amerika ülkeleri refah ve tekno-
loji bak›m›ndan Orta ve Güney Amerika ülkelerinden hayli ileridedir. Yaklafl›k 43 milyon kilo-
metrekare büyüklü¤ünde ve üzerinde 700 milyon insan›n yaflad›¤› k›tada H›ristiyanl›k (özel-
likle Katolik mezhebi) ve Müslümanl›k en büyük dinlerdir.

ASYA: Dünyay› teflkil eden befl k›t’an›n en büyü¤ü olan Asya k›t’as›, ayn› zamanda insan-
l›k tarihinin de bafllad›¤› yerdir. Bu eski k›t’ada medeniyetler kurulmufl, medeniyetler y›k›lm›fl-
t›r.  En önemli yönü ise bütün dinlerin bu k›t’ada ortaya ç›kmas›d›r. Mukaddes mekânlar›n ve
flehirlerin yer ald›¤› ülkelerin hemen hemen hepsi Asya’da bulunmaktad›r.

AVRUPA: Befl k›t’an›n yüzölçümü bak›m›ndan en küçü¤ü. Ancak fikir, kültür,  siyaset ve
medeniyet mefhumlar› aç›s›ndan en önde gelenidir. Özellikle yeni Türkiye Cumhuriyetinin fi-
kir, kültür, siyaset ve ekonomisi bak›m›ndan çok önemlidir. 1900’lar›n ortalar›ndan itibaren
Türk insan› Avrupa’ya ad›m atm›fl ve giderek varl›¤›n› gösterir hale gelmifltir. fiu anda Müslü-
manl›k, Avrupa’n›n pek çok ülkesinde resmî din olarak tan›nmakta; pek çok Avrupa kurulu-
flu ve önemli kiflileri de ‹slâmiyetle yak›ndan ilgilenmektedir. Bediüzzaman’›n, “Avrupa ‹slâma
hamiledir” ifadesi de yerini bulmaktad›r.

-B-

BAB‹L: Babylon Kenti etraf›nda kurulmufl çok eski bir imparatorluktur. Babil, Nuh Tufan›n-
dan sonra Nemrut’un kral olarak hüküm sürdü¤ü Sümer ülkesinin dört flehrinden birisidir. Ba-
bil ayr›ca ünlü kulesi ile meflhurlaflm›flt›r. Kule ile ilgili bilgileri Tevrat’›n ikinci bölümünde rast-
lanmaktad›r. Babil Kulesinin yedi kat oldu¤u bildirilmektedir. Babil Kulesi Tevrat’ta anlat›ld›¤›
üzere Nemrut’un Allah’a karfl› gelme ve Allah’a sald›rmak için bu kuleyi yapt›¤› bildirilmekte-
dir. Dolay›s›yla bu kule Allah karfl› gelmeyi sembolize etmektedir.

BARLA: Isparta ili, E¤irdir ilçesine ba¤l› olan Barla, E¤irdir’in 25 km kuzeybat› uzant›s›, 18
km k›y› fleridi olan 3052 nüfuslu 104 Km2 yüzölçümlü güzel bir yerleflim yeridir. Bediüzzaman
Said Nursî Hazretleri  1926 ile 1934 y›llar› aras›nda  burada sürgün yaflam›flt›r. Risale-i Nur Kül-
liyat›n›n büyük bir bölümünün telif edildi¤i Barla, flu anda Nur Talebelerinin oldu¤u kadar hal-
k›m›z›n da ra¤bet etti¤i güzel vatan köflelerinden birisidir. Huzur ve sükûnet arayanlar›n ko-
layca gidebilecekleri bir mekân olan Barla’da temiz konaklama tesisleri bulunmaktad›r.

‹MAN VE KÜFÜR MUVAZENELER‹ YER B‹LG‹LER‹
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-D-

DEN‹ZL‹: Denizli sanayisi ve ticareti çok geliflmifl olup, Türkiye’nin en h›zl› kalk›nan merkez-
lerinden biridir. Said Nursî Hazretleri 1944 senesinde Denizli Hapishanesinde tutuklu olarak
bulunmufltur. “Meyve Risalesi” adl› eserini burada telif etmifltir. Bediüzzaman Said Nursî 1944
tarihinde yan›ndaki beraber hüküm giydi¤i talebeleri ile birlikte beraat etmifltir.

-E-

ESK‹fiEH‹R: ‹ç Anadolu bölgesinin kuzeybat›s›nda yer almaktad›r. Kuzeyde Karadeniz, ku-
zeybat›da Marmara, bat› ve güneybat›da Ege Bölgesi ile komfludur. Eskiflehir’in ilçelerinden
Seyitgazi’nin küçük bir bölümü Ege’nin, Sar›cakaya ‹lçesi’nin tümü ile Merkez ve Mihall›ç›k il-
çelerinin bir bölümü Karadeniz Bölgesinin etkisindedir. Ancak Eskiflehir, co¤rafî karakterini ge-
nellikle ‹ç Anadolu bölgesinden al›r. Eskiflehir ili, güneyden Afyonkarahisar’›n Emirda¤ ve ‹n-
saniye; güneydo¤udan Konya’n›n Yunak; do¤udan Ankara’n›n Polatl›, Nall›han ve Beypazar›;
kuzeybat›dan Bolu’nun Göyük; bat›dan Bilecik’in Gölpazar›, Sö¤üt, Bozüyük ilçeleri ve Kütah-
ya ile çevrelenmifl durumdad›r. Risale-i Nur tarihinde Eskiflehir önemli bir yer tutar. Eskiflehir
Mahkemesi ve Bediüzzaman’›n flereflendirdi¤i mekânlar olarak Eskiflehir hakk›nda Külliyat›n
pek çok yerinde bahisler bulunmaktad›r.

-F-

F‹NLAND‹YA: Kuzeydo¤u Avrupa ülkesidir. Baflflehri Helsinki; önemli flehirleri Eskpoo,
Tamkpere’dir. Yüzölçümü 338.145 km2; nüfusu 5.069.000 kiflidir. Resmî ad› Finlandiya Cum-
huriyetidir. Do¤uda Rusya, kuzeyde Norveç, kuzeybat›da ‹sveç’le komfludur. Nüfusunun %
93’ü Findir. Ve Fince konuflmaktad›r. Dini H›ristiyanl›kt›r.

-‹-

‹NG‹LTERE: Avrupa’n›n kuzeybat› k›y›s›nda yer alan Britanya Adalar Toplulu¤u üzerinde,
dört ülkeden oluflan bir devlettir. Bu adalar toplulu¤u, Büyük Britanya ve ‹rlanda Adalar›yla
birlikte, 5000 küçük adadan meydana gelmifltir. Bat›s›nda ‹rlanda Denizi, do¤usunda Kuzey
Denizi, kuzeyi, güneybat›s› ve kuzeybat›s› Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Bu Birleflik Krall›¤a Bü-
yük Britanya, Kuzey ‹rlanda, ‹skoçya Krall›¤› ve Gall Prensli¤i dahildir. Baflkenti Londra olan ‹n-
gilterenin toplam yüzölçümü 244,101 kmÇ ve nüfusu 60,094,648 dir. Dini hristiyanl›k olup
mezhebi Devlet klisesine ba¤l› anglikan mezhebidir. ‹ngiltere tarihi, V. yüzy›lda Britanya ada-
s›na Anglosaksonlar›n ayak basmas›yla bafllar. Büyük Britanya 19. yüzy›la damgas›n› vuran bir
devlettir. Gerek sanayi ink›lab› gerekse sömürgeleflme hareketlerindeki etkinli¤i onu tarihin
son imparatorlu¤u yapm›flt›r. Tabiî ki sömürgeleflme hareketlerindeki genifllemesinden ötürü
üstünde “güneflin batmad›¤› imparatorluk” deyiflini de hak etmifltir. 20. yüzy›lda dünya savafl-
lar›nda oynad›¤› aktif rol nedeniyle ve de hemen sonras›nda dünyay› saran ekonomik krizin
de etkisiyle 19. yüzy›ldaki gücünden ve de sömürgelerinden çok fley kaybetmifltir. Yine de
Avrupa Ekonomik Toplulu¤unun kurulmas›nda oynad›¤› aktif politika nedeniyle halen daha
Avrupa ve dünya arenas›nda etkili bir ülkedir. 

‹STANBUL: ‹stanbul Türkiye’nin en çok nüfuslu ve sanayisi en çok geliflmifl kentidir. Büyük
metropoller aras›nda gösterilen ‹stanbul’un tarihî ve co¤rafî özellikleri dolay›s›yla dünyan›n en
gözde flehirlerinden birisidir. ‹stanbul’da genel olarak Akdeniz iklimi koflullar› görülür. Bu ik-
lim, k›y› bölgelerle iç kesimlerde biraz ayr›l›klar göserir.  ‹stanbul s›ras›yla Roma imparatorlu-
¤u (324-395), Bizans imparatorlu¤u  (395-1453), Osmanl› imparatorlu¤u (1453-1923) gibi büyük
imparatorluklara sahiplik yapm›flt›r. Üstad›n ‹stanbulla ilk buluflmas› 1907 y›l›nda olmufltur. 
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Do¤uda Rus harbinde Ruslara esir düflen Said Nursî daha sonra Kosturma, Varflova-Almanya
üzerinden ‹stanbul’a tekrar gelir. Bir sure Çaml›ca Tepesinde ikamet buyurur. 1918’de Osman-
l› ‹mparatorlu¤u döneminin ilim akademisi say›lan Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye üyeli¤ini yapar.
Bundan sonra k›sa aral›klarla Yûflâ Tepesinde, Sar›yer’in F›st›kl›ba¤lar’da ikamet eder. 1952 y›-
l›nda Gençlik Rehberi mahkemesi dolay›s›yla ‹stanbul’a tekrar gelmifltir.

‹STANBUL BO⁄AZI: Karadeniz’le Marmara Denizi’ni birlefltiren su yoludur. Uzunlu¤u düz
olarak 30 kilometredir. Girinti ve ç›k›nt›lar hesaba kat›l›nca k›y›lar›n uzunlu¤u ortaya ç›kar. Ru-
meli yakas›nda Rumeli Feneri’nden Haliç k›y›lar›n› dolaflarak Ah›rkap› Fenerine kadar 55 kilo-
metre, Anadolu yakas›nda Anadolu Feneriyle K›zkulesi aras› 35 kilometre, Selimiye önündeki
Kayak Burnu’ na kadar 36 kilometredir. Bo¤az›n geniflli¤i Anadolu Feneri ile Rumeli Feneri ara-
s›nda 3600 metre, Anadoluhisar› ile Rumelihisar› aras›nda 760 metredir. Bo¤az’›n en derin ye-
ri Bebek’le Kandilli aras›nda 120 metredir. ‹stanbul Bo¤az›’nda su yüzünde Karadeniz’den Mar-
mara’ya, su alt›nda Marmara’dan Karadeniz’e ak›nt›lar vard›r. Su yüzeyinde yer yer ters ak›n-
t›lar da görülür. ‹stanbul Bo¤az› üzerinde 1973 y›l›nda aç›lan 1073 m. boyundaki Bo¤aziçi Köp-
rüsü ve 1986’da aç›lan 1090 m. boyundaki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yakay› birbirine
ba¤lamaktad›r. Bo¤az› alttan geçecek Marmaray Projesinin 2008’de tamamlanmas› beklen-
mektedir.

‹SVEÇ: Balt›k Denizi k›y›s›nda, Finlandiya ile Norveç aras›nda yer alan bir Kuzey Avrupa ül-
kesidir. Yaklafl›k 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Yüzölçümü 449.964 km2 dir. 

‹ZM‹R: Türkiye’nin üçüncü büyük flehri olan ‹zmir 3.500.000 nüfusu ile ça¤dafl, geliflmifl, ay-
n› zamanda ifllek bir ticaret merkezidir. ‹zmir’in bat›s›nda renkli denizi, plajlar› ve termal mer-
kezleriyle Çeflme Yar›madas› uzan›r. Antik ça¤lar›n en ünlü kentleri aras›nda yer alan Efes, Ro-
ma ‹mparatorluk devrinde dünyan›n en büyük kentlerinden biriydi. Tüm ‹yon kültürünün
zenginliklerini bünyesinde bar›nd›ran Efes, yo¤un sanatsal etkinliklerle de ad›n› duyuruyordu.
‹zmir, yatlar ve gemilerle çevrilmifl uzun ve dar bir körfezin bafl›nda yer almaktad›r. Tipik bir
Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yazlar›n kurak ve s›cak geçti¤i ‹zmir’de, k›fllar ›l›man geç-
mektedir. ‹zmir Liman› ‹stanbul’dan sonra ikinci büyük limand›r. Canl› ve kozmopolit bir flehir
olan ‹zmir, Uluslararas› Sanat Festivali ve ‹zmir Enternasyonal Fuar› ile de önemli bir yer tutar.
‹zmir’in do¤al güzellikleri tarihle iç içe geçmifl, bitki örtüsü, çok çeflitli kufl ve böcek türleriyle
zenginleflmifltir. ‹zmir bir liman kenti olu¤undan, özellikle ithalat ve ihracat kolayl›kla yap›l-
maktad›r. Geliflmifl bir sanayi ve yan sanayi sektörü vard›r. Avrupa’n›n yat›r›m s›ralamas›nda
en ön s›radad›r. 

-M-

MISIR: M›s›r Arap Cumhuriyeti Kuzey Afrika’n›n en kalabal›k ülkesidir. Nüfusun büyük bir
bölümü Nil Nehri boyunca yerleflmifltir. Asya k›tas›nda yer alan bölümü Sina Yar›madas› ile
birlikte 1.020.000 km’lik bir yüzölçüme sahiptir. Bat›da Libya, güneyde Sudan ve kuzeydo¤u-
da Filistin ve ‹srail’le kara s›n›r› bulunmaktad›r. M›s›r’›n kuzeyde Akdeniz’e, do¤uda K›z›ldeniz’e
k›y›s› bulunmaktad›r. M›s›r antik medeniyetiyle ünlü bir ülkedir ve dünyan›n en çok ilgi çe-
ken tarihsel an›tlar› yine buradad›r. Gize Pramitleri, Karnak Tap›na¤› ve Krallar Vadisi en
önemli tarihsel an›tlard›r. Özellikle fieyhülislâm merhum Mustafa Sabri Efendi, M›s›r’da Risale-
i Nur’a sahip ç›km›fl ve el-Ezher Üniversitesine tan›tm›flt›r.
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-N-

NORVEÇ: Resmi ad› Norveç Krall›¤›d›r. Avrupan›n kuzeyinde yer alan bir k›y› ülkesidir. ‹s-
kandinav yar›m adas›n›n bat›s›nda yer al›r. K›tan›n beflinci büyük ülkesi olarak 323.878 km2
lik bir alan› kaplar. Uzunlu¤u Güneybat›-kuzeydo¤u do¤rultusunda 1.753 km, en genifl yeri ise
güneydo¤u-kuzeybat› do¤rultusunda 430 km dir. Son derece girintili ç›k›nt›l› olan k›y›lar›n› 50
bin kadar ada çevreler. Çok say›da gölün bulundu¤u da¤l›k bir yüzeyi vard›r. Nüfusunun yak-
lafl›k yar›s› güneydo¤u kesiminde toplanm›flt›r. Norveç, 20 yüzy›ldaki h›zl› sanayileflme süre-
ciyle birlikte yüksek refah düzeyine ulaflm›fl bir ülkedir.

-fi-

fiEH‹R (PALAS) OTEL‹: 15 Haziran 1944 günü Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat kara-
r› ile hapisten tahliye olan Nur Talebelerine Denizli halk› sahip ç›kt› ve evlerinde misafir etti-
ler. Bediüzzaman ise fiehir Palas Oteline yerleflti ve yaklafl›k bir buçuk ay kadar Denizli’de kal-
d›. Ankara’daki CHP hükümeti Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat karar›na ra¤men, Said
Nursî’nin Afyon’un Emirda¤ ilçesinde zorunlu iskâna tâbi tutulmas›n› emretti ve daha önce
Kastamonu’ya ald›¤› nüfus kayd›n› bu defa Emirda¤’a nakletti.
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