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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 ideal, elinizdeki eserin müellifi Bediüzzaman Said Nursî taraf›ndan telif edi-
len 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-i aslî”yi rencide etmeden, asr›n idraki-
ne 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
teflhis eden Bediüzzaman, “Zaman iman kurtarmak zaman›d›r” formülü çerçevesin-
de kaleme 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 maruz-
dur. Eskiden iman, böylesine büyük tehlikelerle karfl› karfl›ya de¤ildi. Cemiyetlere,
büyük ölçüde teslimiyete dayal› bir iman hâkimdi. O itibarla, büyük zatlar›n sözleri,
delilsiz de olsa kabul ediliyordu. Bugün ise, materyalist cereyanlar›n yayg›n hâle gel-
mesi sebebiyle, bu iman› tehdit eden flüpheler birçok zihni meflgul edecek seviye-
ye ulaflm›flt›r. As›rlard›r Kur’ân aleyhine y›¤›lagelen flüphe, itiraz ve evhamlar, bu as-
r›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› tehlike-
ye 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 tesi-
se muvaffak olmufltur.

Bu eserlerde, her insan›n zihnini meflgul eden ve modern ça¤ insanlar›n›n da bi-
gâne kalamayaca¤›, “Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyada-
ki 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›¤› yolundaki iddialar püskürtülerek, ilme din nam›na sahip ç›k›lmak-
ta; ‹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› izahlarla tedavi edilmekte; ruhun ve kalbin vazife-
sizli¤inden do¤an s›k›nt›lar›n sürükledi¤i sefahat ve bafl›boflluk hâli, Kur’ân mesaj›y-
la izale edilmektedir.
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Risale-i Nur’un çok büyük önem tafl›yan bir di¤er özelli¤i de, ça¤›m›z›n sosyal ve
siyasî problemlerine; din ve demokrasi, din ve siyaset, cihad, terör gibi tart›flma ko-
nular›na küresel boyutta ve kal›c› geçerlilik tafl›yan ufuk aç›c› yorumlar›yla sa¤lam
ve tutarl› çözümler getirmesi; demokrasiyi, hak ve hürriyetleri, sivil toplumu öncele-
yen ve müspet hareket esas›na dayanan orijinal ve örnek bir hizmet metoduna kay-
nakl›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 pa-
ha biçilmez k›ymetteki eserleri orijinal bir tanzimle ve istifadeyi kolaylaflt›racak ye-
niliklerle 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; kelime-
lerin 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 sözlük 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
kurallar›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 cet-
vel, ayn› tarihlerde Türkiye’de ve dünyada meydana gelen önemli olaylar› da ihtiva
etmektedir. Bu tercih ile, Risale-i Nur’a taallûk eden önemli olaylar›n, cereyan ettik-
leri konjonktür çerçevesinde de¤erlendirilebilmesi hedeflenmifltir.

4. Risale-i Nur’da geçen flah›s ve mekân bilgilerinin yer ald›¤› listelerle birlikte, “fla-
h›s ve mekân indeksi” de mevcuttur. Böylece okuyucu, flah›s ve mekânlar hakk›nda
bilgilenmekle 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.
‹ndekslerin alfabetik s›ralan›fl›nda, metinlerin Türkçe okunufllar› esas al›nm›flt›r. Böy-
lece, Arap alfabesini bilmeyenlerin de indeksten istifade edebilmesi hedeflenmifltir.

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

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

YEN‹ ASYA NEfiR‹YAT
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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 tah-
sil hayat›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 müna-
zaralardaki baflar›s›, genç yaflta ulaflt›¤› seviye, anlafl›lmas› en zor konular› kolayl›kla anlamas› ve
mütalâa etti¤i kitaplar› kolayl›kla ezberine almas› gibi farkl›l›klar› sebebiyle, zaman›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 gitti. Bura-
da kald›¤› on y›l boyunca, çal›flmalar›n› pek çok farkl› ilimde derinlefltirirken, Horhor Medresesini ku-
rarak 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¤itim 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 ha-
ber, ‹ngiliz Sömürgeler Bakan› Gladstone’un a¤z›ndan bir “oyun”u dile getiriyordu: “‹slâm dünyas›na
hâkim olmak için, ya Kur’ân Müslümanlar›n elinden al›nmal›, ya da Müslümanlar Kur’ân’dan so¤utul-
mal›.” Van’daki uzun ikametinin neticesi olan bu karar ve fiarkta kurulmas›n› istedi¤i üniversite fik-
ri, Said Nursî’nin bundan sonraki hayat›n› flekillendiren en önemli iki hedefti.

Üniversite düflüncesini hükümete iletmek isteyen Said Nursî, Van valisi ‹flkodral› Tahir Paflan›n
teflviki ve referans›yla, 1907 y›l›n›n bafllar›nda ‹stanbul’a gitti. ‹lk ifl olarak, Do¤uda kurulmas›n› iste-
di¤i üniversite ile ilgili bir dilekçeyi padiflah›n özel kalem dairesi olan Mabeyn-i Hümayuna sundu.
Ancak, hükümet dilekçenin konusunu gerçeklefltirmek için hiçbir giriflimde bulunmad›. Geliflinden iki
ay sonra Fatih’teki fiekerci Handa kalmaya bafllad›. “Burada her suale cevap verilir, her müflkül hal-
lolunur; 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, serbest b›rak›ld›. Ancak, suçsuzlu¤u onu Toptafl› T›marhane-
sine 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 Na-
z›r› fiefik Paflan›n, “ihsan-› flahane” ile birlikte getirdi¤i Padiflah selâm›n› reddetmiflti—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 günde-
mine al›nacak ve görüflülmesi sa¤lanacakt›. Bediüzzaman, bu teklifleri 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, ‹s-
tanbul’da çok hareketli bir siyasî hayat yaflamaya bafllad›. Gazetelerde, “Hürriyete Hitap” ad›yla ya-
y›nlanan nutkunu, önce hürriyetin üçüncü gününde Sultanahmet’teki mitingde, daha sonra ‹ttihat-
ç›lar›n ileri gelenleriyle birlikte gitti¤i Selânik Meydan›nda okudu.

‹stanbul’daki sosyal hareketlilik devam ederken, cemiyetlere üye oluyor, gazetelerde makaleler
yaz›yor, konferanslara ve toplant›lara kat›l›yor, kendisine yak›n buldu¤u toplumsal gruplara görüflle-
rini aktar›yordu. Meflrutiyetin ilân› ile birlikte, çeflitli çevrelerde meydana gelen tepkiyi ortadan kal-
d›rmak için, önemli teflebbüslerde bulundu. Bediüzzaman imzas›yla Sadrazaml›k arac›l›¤› ile Do¤u ‹l-
lerindeki nüfuzlu flah›slara telgraflar çekti. ‹stanbul’un muhtelif yerlerindeki avc› taburlar›n› dolaflt›.
Medrese mensuplar›n›n topland›klar› yerlere gitti. Meflrutiyetin ve anayasal sistemin ‹slâmiyete ay-
k›r› olmad›¤›n›, Asr-› Saadetteki yönetim ruhuna uygunlu¤unu anlatarak, gerilimi hayli yat›flt›rd›.

Tarihe 31 Mart Vak’as› olarak geçen ayaklanmada yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men, Bediüz-
zaman da, s›k›yönetim mahkemesinde, di¤erleri gibi idam talebiyle yarg›land›.
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Meflrutiyetin ‹slâmiyete olan uygunlu¤unu ve ülke için gereklili¤ini içeren kapsaml› bir savunma-
n›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 düzen-
lenmesi ifliyle meflgul oldu. Hakkâri, Bitlis, Mufl, Diyarbak›r ve Urfa yörelerindeki afliretleri ziyaret et-
ti. Meflrutiyeti, hürriyeti, anayasay› ve bunlar›n ‹slâmî temellerini, meflrutiyetin nimetlerinden fayda-
lanmalar› için gayret göstermelerinin gereklili¤ini anlatt›. Daha sonra bu görüflmelerin ve aç›klama-
lar›n özetini Münazarat ad› alt›nda yay›nlad›.

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

Üniversite projesini iletmek amac›yla ‹stanbul’a dönen Bediüzzaman, Sultan Reflad’a, Rumeli se-
yahatinde Do¤u Vilâyetlerini temsilen efllik etti. Daha sonra, Balkan Savafl›n›n bafllamas›yla inflas›
durdurulan Üsküp Üniversitesi için ayr›lan tahsisat›n aktar›lmas› ile birlikte Bediüzzaman’›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 edilmesi üze-
rine, talebeleriyle beraber Do¤u Milis Teflkilât›n› kurdu ve Van-Bitlis cephesinde gönüllü alay komu-
tan› olarak Ermenilere ve Ruslara karfl› savaflt›. Bitlis savunmas› s›ras›nda Ruslara esir düflünce, Kos-
turma’ya sevk edildi. fiubat 1917’de bafllayan Rus ihtilâli s›ras›nda firar ederek, Kosturma, Peters-
burg, 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 üzerine, ‹s-
tanbul’da kurulma aflamas›nda olan Dârülhikmeti’l-‹slâmiyeye üye tayin edildi. fieyhülislâm Mûsa
Kâz›m Efendinin teklifi ile de, Sultan Vahdettin taraf›ndan kendisine ilmiyede “Mahreç” payesi veril-
di. “Mahreç Mevleviyyeti” olarak da an›lan bu paye, Osmanl› ülkesindeki bütün resmî uleman›n re-
isi 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 insa-
n›na göstermek için yazd›klar›n› neflretmeye bafllad›.

‹man rükünlerinin ispat›na dair Nokta, çeflitli ayet ve hadisleri tefsir eden Sünuhat, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini ispat eden fiuaat, Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini anla-
tan 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, Türkiye’de
kendi politikalar›n› destekleyecek bir kamuoyu da oluflturmaya bafllam›fllard›. Kamuoyunda 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 makalele-
rinde ‹stiklâl Savafl›n› “cihad,” Kuva-i Milliyecileri de “mücahit” ilân ederek istiklâl mücadelesini des-
tekledi. Büyük Millet Meclisi Hükümeti de, Bediüzzaman’› yak›ndan takip etti¤inden, ›srarla Anka-
ra’ya davet etti.

Bediüzzaman, 25 Kas›m 1922’de Ankara’da Büyük Millet Meclisinde düzenlenen resmî “hofl gel-
din” merasimiyle karfl›land›. Bir yandan meclis çal›flmalar›na kat›l›yor, bir yandan da milletvekilleriy-
le önemli konular› tart›fl›yordu. Yeni kurulan devletin yap›lanmas›na katk›da bulunmak için 10 mad-
delik bir beyanname haz›rlayarak milletvekillerine da¤›tt›. Bu faaliyetleri baz› çevreleri oldukça ra-
hats›z etti¤inden, Büyük Millet Meclisi baflkan› Mustafa Kemal Pafla ile aralar›nda ciddî bir tart›flma-
ya yol açt›. Mustafa Kemal özür dileyip tart›flmay› daha fazla uzatmasa da, bu olay Bediüzzaman ve
yeni rejimin kurucular› aras›ndaki görüfl farkl›l›klar›n›n ilk iflareti oldu.
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Ankara’da kald›¤› s›rada, tabiatç›l›¤› ve inkârc›l›¤› ortadan kald›rmay› hedef alan, Hubab ve Zey-
lü’z-Zeyil gibi eserlerini yay›nlad›. Sultan Reflad döneminde karar verildi¤i hâlde, savafl yüzünden in-
flas› sürdürülemeyen Medresetüzzehra’n›n yeniden kurulmas› için TBMM’ne sunulan teklif kabul edi-
lerek 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 mil-
letvekilli¤i imkânlar›n› reddederek 1923 y›l›n›n May›s ay› bafllar›nda Van’a gitti.

Bir süre sonra Erek Da¤›nda, talebeleriyle ders yapmaya bafllad›. Bu arada Ankara’ya karfl› tepki-
ler art›yordu. Mektup yazarak ayaklanmada kendisinden destek isteyen fieyh Said’i plân›ndan vaz-
geçirmeye çal›flt›. Hamidiye paflalar›ndan Kör Hüseyin Paflay› fieyh Said'e destek karar›ndan vazge-
çirtti. Yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men, fieyh Said Hâdisesi sonras›, Do¤udaki di¤er nüfuzlu kim-
seler 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 risalelerinin ek par-
çalar›n› kaleme ald›. Yine hükümetin emriyle, 25 Ocak 1926’da önce Isparta’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 çal›fl›l›-
yordu. 1928 y›l›nda gerçekleflen harf ink›lâb› ile, Arap harfleriyle kitap yay›nlamak yasaklan›nca, ri-
saleler 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 merkezine
getirildi. 20 Nisan 1935’de savc›n›n talimat›yla evi aranan Said Nursî’nin kitaplar›na el konuldu. Bedi-
üzzaman’la birlikte Isparta ve havalisinden 120 Nur Talebesi, tutuklanarak askerî araçlarla Eskiflehir
hapishanesine gönderildi.

Bediüzzaman, Eskiflehir hapishanesinde Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci, Yirmi Dokuzuncu ve Otu-
zuncu Lem’alar ile Birinci ve ‹kinci fiua risalelerini yazarak Risale-i Nur’un telifine devam etti. Eskifle-
hir A¤›r Ceza Mahkemesi, 19 A¤ustos 1935 tarihinde verdi¤i kararla, Said Nursî’ye, hukukî bir suç is-
nat 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 Kastamo-
nu’ya gönderildi. Üçüncü fiua olan Münacat Risalesi, Dördüncü fiua olan Hasbiye Risalesi, 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 tutuklan›p, 3
Ekim 1943 tarihinde Isparta’ya gönderildi. Önce askerî konvoy eflli¤inde kara yoluyla Çank›r› üzerin-
den Ankara’ya, sonra Isparta’ya getirildi. Risale-i Nur ile ilgili davalar›n birlefltirilmesi 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› yazd›. 15
Haziran 1944 günü Denizli A¤›r Ceza mahkemesinden beraat ve tahliye karar› ç›kmas›na ra¤men ser-
best b›rak›lmad›. Bakanlar Kurulu karar›yla Emirda¤’da zorunlu ikamete tâbi tutuldu. Burada, camie
gitmesine bile müsaade edilmeyecek kadar a¤›r takip ve tarassuda u¤ruyordu. Bediüzzaman, haya-
t› boyunca yirmi üç defa denenecek zehirleme teflebbüslerinin ilk üçünü Emirda¤’da yaflad›.

Bu arada Yarg›tay Birinci Ceza Dairesi, 30 Aral›k 1944 tarihinde verdi¤i kararla, savc› taraf›ndan
temyiz edilen Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat karar›n› onaylad›. 1946 y›l›ndan itibaren Ispar-
ta ve ‹nebolu’da Risale-i Nur’lar teksir edilmeye bafllanm›fl ve 1947 y›l›nda, hacc›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 
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Asa-y› Mûsa ve bask›s› yap›lan Gençlik Rehberi gibi risaleler Hristiyan misyonerlere verilmifl ve Risa-
le-i Nur’lar Amerika’ya kadar gönderilmiflti.

Bu tür geliflmelerden duyulan rahats›zl›kla, 17 Ocak 1948 günü Said Nursî ve Risale-i Nur Talebe-
leri 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 iddialarla yarg›lan›p be-
raat karar› almalar›na ra¤men, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesinde de ayn› iddialarla yarg›land›lar. Said
Nursî, Afyon Cezaevinin bütün a¤›r ve zor flartlar›na ra¤men, On Dördüncü ve On Beflinci fiualar› bu-
rada 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 hükmetti. Tem-
yiz edilen karar› Yarg›tay, Bediüzzaman’›n lehine bozdu. Ancak, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesi yarg›la-
may› 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 Aral›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 kald›¤›
Emirda¤’da karfl›lam›flt›. Türkiye’de 27 y›l aradan sonra yeniden bafllayan demokratikleflme dönemi-
ni büyük bir sevinç ve ümitle karfl›layan Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte demokratlara çok önem-
li bir destek sa¤lad›. Toplumun iç dinamiklerine ve bünyesine uygun de¤ifliklikleri teflvik eden Bedi-
üzzaman, hayat›n›n sonuna kadar Demokratlardan ve demokrasiden 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 kitab›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 ka-
rar› 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 zi-
yaret 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› kastederek, ehl-i necat ola-
caklar›n› bildirdi.

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

Bu arada biyografisi talebeleri taraf›ndan kaleme al›nd›; Bediüzzaman taraf›ndan düzeltmeler ya-
p›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 ya-
p›yordu. Takvimler 21 Mart 1960 tarihini gösterirken, a¤›r hasta bir vaziyette, yan›ndaki talebeleriy-
le Urfa’ya gitti. Seksen iki y›ll›k ömrünü 23 Mart 1960 günü, ‹pek Palas Oteli 27 numaral› odada sa-
baha karfl› tamamlad›.

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

Dayan›lmas› güç bask›lara maruz b›rak›lmas›na ra¤men, hayat tarz›yla bir destan yazan Bediüz-
zaman, arkas›nda miras olarak Kur’ân’›n ça¤a dersi ve mesaj› olan Risale-i Nur Külliyat› ile milyon-
larca Nur Talebesini b›rakt›.

®
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‹tizar

e isale-i Nur Külliyat›ndan El-Mesneviyyü’l-Arabî ile
muanven, büyük Üstad›n cihanbaha pek k›ymettar

flu eserini de, Allah’›n avn ve inayetiyle, Arabîden Türkçe-
ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addedi-
yorum. Yaln›z asl›ndaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti, tercüme-
de muhafaza edemedim.

Evet, o cevherbaha hakikatlere zarf olacak ne bir harf ve
ne bir lâf›z bulamad›m. Tercüme lisan› da fikrim gibi nak›s
ve kas›r oldu¤undan, o azîm imanî ve cesim Kur’ânî haki-
katlere ancak böyle dar ve k›sa bir kisveyi tedarik edebil-
dim. Ne hakk›n ve ne hakikatin hat›r› kalm›fl fabrika-i dima-
¤iyemin bozuklu¤undan. Bu kadar›n› da müellif-i muhterem
Bediüzzaman’›n manevî yard›mlar› ile dokuyabildim.

Evet, bir tavuk kendi uçufluyla flahinin veya kartal›n uçufl-
lar›n› taklit ve tercüme edemez. Bu, hakikaten asl›na uygun
ve lây›k bir tercüme de¤ildir; pek k›sa bir meal, bazen de
tayyedilmifl, tercüme edememifl. Çok yerlerde yaln›z meali-
ni ald›m, baz› yerlerde de tayyettim. Ancak, asl›ndaki ha-
kaik› evlâd-› vatana gösteren küçük bir âyinedir.

Risale-i Nur müellifinin neseben
küçük kardefli ve on befl sene

ondan ders alan

ABDÜLMEC‹D NURSÎ
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külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
Kur’ânî: Kur’ân’a ait, Kur’ân’dan
gelen.
lâf›z: söz, kelime.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
lisan: dil.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
meal: mana, anlam, mefhum.
muanven: ünvanl›, adl›.
müellif: eser telif eden, yazan.
müellif-i muhterem: muhterem
müellif, sayg›de¤er yazar.
muhafaza: koruma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nak›s: noksan, eksik.
neseben: nesepçe, soy bak›m›n-
dan.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
taklit: birinin davran›fl ve ifllerinin
flekil ve biçim olarak ayn›n› yap-
ma.
tayy: atlamak, üzerinden geç-
mek.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.

addetmek: saymak.
Arabî: Arapça.
avn: yard›m.
âyine: ayna.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bahtiyar: bahtl›, tâli’li, mutlu.
cesim: önemli, büyük.
cevherbaha: k›ymetli; cevher
de¤erinde.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve gü-
zel ifade.

cihanbaha: dünya k›ymetin-
de, de¤erinde
evlâd-› vatan: vatan evlâtlar›.
fabrika-i dima¤iye: beyin
fabrikas›; ak›l ve fikir fabrika-
s›.
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek; do¤ruluk; bir

fleyin asl›, esas›
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
itizar: özür dileme, bir sebep
göstererek aff›n› dileme.
kas›r: k›sa.
kisve: elbise, k›l›k.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.

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



Mukaddeme
e isale-i Nur’un bir nevi Arabî Mesnevî-i fierif’i

hükmünde olan bu mecmuan›n mukaddemesi
Befl Noktad›r.

• Birinci Nokta: K›rk elli sene evvel, Eski Said, ziya-
de ulûm-i akliye ve felsefiyede hareket etti¤i için, hakika-
tü’l-hakaika karfl›, ehl-i tarikat ve ehl-i hakikat gibi, bir
meslek arad›. Ekser ehl-i tarikat gibi yaln›z kalben hare-
kete kanaat edemedi. Çünkü, akl›, fikri hikmet-i felsefi-
ye ile bir derece yaral›yd›; tedavi lâz›md›. Sonra, hem
kalben, hem aklen hakikate giden baz› büyük ehl-i haki-
katin arkas›nda gitmek istedi. Bakt›, onlar›n her birinin
ayr›, cazibedar bir hassas› var. Hangisinin arkas›ndan gi-
dece¤ine tahayyürde kald›. ‹mam-› Rabbanî de ona gay-
bî bir tarzda “Tevhid-i k›ble et!” demifl. Yani, “Yaln›z bir
üstad›n arkas›ndan git!”

O çok yaral› Eski Said’in kalbine geldi ki: “Üstad-› ha-
kikî Kur’ân’d›r. Tevhid-i k›ble bu üstatla olur” diye, yaln›z
o üstad-› kudsînin irflad›yla hem kalbi, hem ruhu gayet
garip bir tarzda sülûka bafllad›lar. Nefs-i emmaresi de flü-
kuk ve flübehat›yla onu manevî ve ilmî mücahedeye
mecbur etti. Gözü kapal› olarak de¤il, belki ‹mam-›
Gazalî (r.a.), Mevlâna Celâleddin (r.a.) ve ‹mam-› Rab-
banî (r.a.) gibi kalp, ruh, ak›l gözleri aç›k olarak, ehl-i
isti¤rak›n ak›l gözünü kapad›¤› yerlerde, o makamlarda
gözü aç›k olarak gezmifl. Cenab-› Hakka hadsiz flükür 

aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile, ak›l
gere¤ince.
Arabî: Arapça.
cazibedar: çekici, cazibeli.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
ehl-i isti¤rak: manevî bir coflkun-
lukla kendinden geçmifl hâle gi-
ren zatlar.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kalbini
dünyan›n fânî ifllerinden ay›r›p,
Allah sevgisi ile ba¤layan kimse-
ler.
ekser: pek çok.
evvel: önce.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
gaybî: gaypla ilgili, görünmeyen-
lere ait.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
hakikatü’l-hakaik: hakikatin ta
kendisi, gerçeklerin asl›.
hassa: bir kimseye has olan özel-
lik, nitelik veya tesir.
hikmet-i felsefiye: felsefe ilmi.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
kalben: kalp ile, kalpten.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mecbur: zorunlu olma, zorunda
kalma.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
Mesnevî-i fierif: Mevlâna’n›n her
beyti kendi aralar›nda kafiyeli
olan, içinde dinî ve ahlâkî nasi-
hatler bulunan Farsça eseri.
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mücahede: kötülü¤ü emre-
den nefsin direniflini k›rarak
onu hükmü alt›na alma, nef-
sin de¤il hakk›n iste¤ine göre
hareket etmeye çal›flma.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nevi: çeflit, tür.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flübehat: flüpheler.
flükûk: flekler, flüpheler.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
sülûk: bir yola girme, bir yol
tutup o yolda terakki merte-
belerine devam etme.
tahayyür: hayrete düflme,
flaflakalma.

tarz: biçim, flekil.
tedavi: hastal›¤› iyilefltirme
için yap›lan bak›m.
tevhid-i k›ble: tek bir yere
yönelme.
ulûm-i akliye ve felsefiye:
akla ve felsefeye dayanan
ilimler.
üstad-› hakikî: gerçek üstat,
ö¤retici rehber.
üstad-› kudsî: kudsî, yüce üs-
tat.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
ziyade: fazlas›yla.



olsun ki, Kur’ân’›n dersiyle, irflad›yla hakikate bir yol bul-

mufl, girmifl. Hatta 
1 lópMGnh o¬s`fnG ='¤nY t∫oónJ lán`j'G o¬nd mArÀnT uπoc»/anh ha-

kikatine mazhar oldu¤unu, Yeni Said’in Risale-i Nur’uy-
la göstermifl.

• ‹kinci Nokta: Mevlâna Celâleddin (r.a.) ve ‹mam-›
Rabbanî (r.a.) ve ‹mam-› Gazalî (r.a.) gibi, ak›l ve kalp it-
tifak›yla gitti¤i için, her fleyden evvel kalp ve ruhun yara-
lar›n› tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmas›n› temine ça-
l›fl›p, lillâhilhamd, Eski Said Yeni Said’e ink›lâp etmifl.
Asl› Farisî, sonra Türkçe olan Mesnevî-i fierif gibi, o da
Arapça, bir nevi Mesnevî hükmünde, Katre, Hubab,
Habbe, Zühre, Zerre, fiemme, fiule, Lem’alar, Reflhalar,
Lâsiyyemalar ve sair dersleri; ve Türkçe de, o vakit Nok-
ta ve Lemaat’› gayet k›sa bir surette yazm›fl, f›rsat bul-
dukça da tabetmifl. Yar›m asra yak›n, o mesle¤i Risale-i
Nur suretinde, fakat dahilî nefis ve fleytanla mücadeleye
bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalâlete giden
ehl-i felsefeye karfl›, Risale-i Nur, genifl ve küllî mesnevî-
ler hükmüne geçti.

• Üçüncü Nokta: O Yeni Said’in münazaras›yla nefis
ve fleytan›n tam ma¤lûp edilmesi ve susturulmas› gibi,
Risale-i Nur dahi yaralanm›fl talib-i hakikati k›sa bir za-
manda tedavi etti¤i gibi, ehl-i ilhad ve dalâleti de tam il-
zam ve iskât ediyor. Demek, bu Arabî Mesnevî mecmu-
as›, Risale-i Nur’un bir nevi çekirde¤i ve fidanl›¤› hük-
mündedir. Bu mecmuan›n yaln›z dahilî nefis ve fleytanla
mücadelesi, nefs-i emmarenin ve fleytan-› cinnî ve insînin
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ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
iskât: susturma, münazarada ce-
vap veremeyecek hale getirme.
ittifak: birleflme, birlik.
katre: damla.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
lâsiyyema: özellikle, bilhassa, her
fleyden çok.
lem’a: par›lt›.
lillâhilhamd: Allah’a hamd olsun
ki!.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
Mesnevî-i fierif: Mevlâna’n›n her
beyti kendi aralar›nda kafiyeli
olan, içinde dinî ve ahlâkî nasi-
hatler bulunan Farsça eseri.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›lan
tart›flma.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
nevi: çeflit, tür.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
reflha: s›z›nt›, damla.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sair: di¤er, baflka, öteki.
flemme: bir kere koklama.
fleytan-› cinnî ve insî: cinler ve
insanlar taifesinden olan fleytan-
lar.
flule: par›lt›, ›fl›lt›; alev, atefl.
suret: biçim, flekil, tarz.
tab: kitap basma.
talib-i hakikat: gerçe¤i arayan,
hakikate talip olan.
tedavi: hastal›¤› iyilefltirme için
yap›lan bak›m.
temin: sa¤lama.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
Zühre: Çoban Y›ld›z›, sabah y›ld›-
z›.

Arabî: Arapça.
as›r: yüzy›l.
bedel: karfl›l›k.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
dalâlet: hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.

ehl-i felsefe: filozoflar, felsefe
ile u¤raflan veya taraftar
olanlar.
ehl-i ilhad: ilhad ehli, do¤ru
meslek ve dinden, hak yolun-
dan ç›k›p bat›l yola sapan
imans›zlar, dinsizler.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evvel: önce.
Farisî: Farsça, Acemce.

gayet: son derece.
habbe: tane.
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›.
hariç: d›flar›.
hubab: taneler, parçalar.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ilzam: susturma, cevap vere-
mez hâle getirme.

1. Her fleyde Onun birli¤ine delil olan bir alâmet vard›r. (‹bnü’l-Mu’tez isimli Arap flairine ait
bir m›sra).



flübehat›ndan tamam›yla kurtar›yor. Ve o malûmat ise,
meflhudat hükmünde ve ilmelyakin ise, aynelyakin dere-
cesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor.

• Dördüncü Nokta: Eski Said, ilm-i hikmet ve ilm-i
hakikatin çok derin meseleleriyle meflgul olmas› ve bü-
yük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazaras› ve
medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fe-
himlerinin derecesine göre yazmas› ve Eski Said’in de
terakkiyat-› fikriye ve kalbiyesinde, yaln›z kendisi anlaya-
cak bir surette, gayet k›sa cümlelerle ve gayet muhtasar
bir ifadeyle uzun hakikatlere k›sa kelimelerle iflaretler
nev’inde, o mecmuay› yazd›¤› için, bir k›sm›n› en mü-
dakkik âlimler de zorla anlayabilir. E¤er tam izah olsay-
d›, Risale-i Nur’un mühim bir vazifesini görecekti.

Demek o fidanl›k Mesnevî, turuk-i hafiye gibi enfüsî ve
dahilî cihetinde çal›flm›fl, kalp ve ruh içinde yol açmaya
muvaffak olmufl. Bahçesi olan Risale-i Nur, hem enfüsî,
hem ekseri cihetinde turuk-i cehriye gibi afakî ve haricî
daireye bak›p marifetullaha genifl ve her yerde yol aç-
m›fl. Âdeta Mûsa Aleyhisselâm›n asas› gibi nereye vur-
mufl ise su ç›karm›fl...

Hem, Risale-i Nur, hükema ve uleman›n mesle¤inde
gitmeyip, Kur’ân’›n bir i’caz-› manevîsiyle, her fleyde bir
pencere-i marifet açm›fl, bir senelik ifli bir saatte görür
gibi, Kur’ân’a mahsus bir s›rr› anlam›flt›r ki, bu dehfletli
zamanda hadsiz ehl-i inad›n hücumlar›na karfl› ma¤lûp
olmay›p galebe etmifl.

âdeta: sanki.
afakî: d›fla dönük.
aleyhisselâm: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
asa: de¤nek, sopa.
aynelyakin: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
cihet: yön.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i inat: inat edenler, inkârda
›srar edenler.
ekser: pek çok.
enfüsî: nefiste meydana gelen,
nefse ait, flahsî.
fehim: anlay›fl.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
hücum: sald›rma.
hükema: filozoflar.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
i’caz-› manevî: manen mucize
olufl.
ilmelyakin: ilim yoluyla kesin
olarak bilme.
ilm-i hakikat: hakikat ilmi.
ilm-i hikmet: hikmet ilmi, felsefe.
itminan: kesin bilme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
ma¤lûp: boyun e¤me, yenilme,
yenilmifl olma.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim kurulu-
flu.
mesele: halledilmesi güç, önemli
konu.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
meflhudat: görünenler, gözle gö-
rülen fleyler, müflahede edilenler.
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meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›-
lan tart›flma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nevi: çeflit, tür.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
pencere-i marifet: ilim ve ir-

fana aç›lan pencere; Allah’›n
ilim ve irfan›yla karfl›laflt›ran,
Allah’› tan›tan pencere.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
s›r: gizli hakikat.
flübehat: flüpheler.
suret: biçim, flekil, tarz.
talebe: ö¤renci.
terakkiyat-› fikriye ve kalbi-

ye: fikrî ve kalbî ilerlemeler,
yükselifller.

terakkiyat-› fikriye: fikrî iler-
lemeler, yükselifller.

turuk-i cehriye: zikirlerini
aç›ktan ve sesli yapan tari-
katler.

turuk-i hafiye: zikirlerini
kalple ve gizliden yapan tari-
katler.

ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

vazife: görev.



• Beflinci Nokta: Eski Said’in Yeni Said’e ink›lâp et-
mesi zaman›nda, yüzer ilimlerle alâkadar binler hakikat-
ler, ayr› ayr› birer risaleye mevzu olacak k›ymette iken, o
Said telif ederken, meselelerin bafl›nda “i’lem, i’lem,
i’lem”lerle, her bir hakikati —ki, bir risale olacak derece-
de ehemmiyetli iken— birkaç sat›rda, bazen bir sayfada,
bazen bir iki sat›rda zikrediyorlar. Âdeta her bir “i’lem”
bir risalenin flifresidir.

Hem “i’lem”ler, birbirine bakmayarak muhtelif ilimle-
rin ve hakikatlerin fihristeleri hükmünde yaz›ld›¤›ndan, o
mecmuay› okuyanlar, bu noktalar› nazara al›p itiraz et-
mesinler.

Said Nursî

®
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âdeta: sanki.
alâkadar: ilgili, iliflki.
ehemmiyetli: önemli.
fihrist: liste, katalog.
hakikat: gerçek, esas.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
i’lem: Arapçada “Bil!” anla-
m›nda emir.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
k›ymet: de¤er.
mecmua: toplan›p, biriktiril-

mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
mesele: halledilmesi güç,
önemli konu.
mevzu: konu.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nazar: bak›fl, dikkat.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
telif: eser yazma.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



Lem’alar
Türkçe Risale-i Nur’un Yirmi ‹kinci Sözü ile ayn› mealdedir.

W
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X y daire-i esbaptan zuhur eden iflleri, hâdiseleri es-
baba isnat eden gafil, cahil! Mal sahibi zannetti-

¤in esbap, mal sahibi de¤illerdir. As›l mal sahibi, onlar›n
arkas›nda ifl gören kudret-i ezeliyedir. Onlar, ancak o
kudretten gelen hakikî tesirleri ilân ve neflretmekle mu-
vazzaft›rlar. Demek, daire-i esbap, hükûmetin kalem da-
iresi hükmündedir ki, yukar›dan gelen emirlerin tebligat›
o daireden yap›l›yor. Çünkü, izzet ve azamet perdeyi ik-
tiza eder; tevhid ve celâl dahi flirketi reddeder, tesiri es-
baba vermiyor.

Evet, Sultan-› Ezelî’nin memurlar› vard›r, ama icraatç›-
lar› de¤illerdir ki, saltanat ve rububiyetinde ortak olsun-
lar. Ancak o memurlar›n vazifesi dellâll›kt›r ki, kudretin
icraat›n› ilân ediyorlar. Veya o memurlar naz›r müflahit-
lerdir ki, gördükleri evamir-i tekviniyeye karfl› yapt›klar› 

azamet: büyüklük.
cahil: Allah’› tan›mayan, ‹lâhî ha-
kikatlerden habersiz, hak bilgisin-
den yoksun.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
daire-i esbap: sebepler dairesi,
sebep ve kanunlar›n bulundu¤u
yer olan maddî âlem, fiillerin, iflle-
rin, olufllar›n sebeplere ba¤land›¤›
âlem.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
esbap: sebepler, vas›talar.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
hâdise: olay.
hakikî: gerçek.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icraat: ifller.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl› sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
meal: mana, anlam, mefhum.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
müflahit: gözlemci.
naz›r: nezaret eden, bakan, göze-
ten.
neflir: herkese duyurma, yayma,
tamim.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rububiyet: efendilik, sahiplik.

saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
Sultan-› Ezelî: ezelî sultan;
kudret, kuvvet ve hükümran-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan Al-

lah.
flirket: ortakl›k.
tebligat: tebli¤ler, bildiriler,
bildirmeler.
tesir: etki.

tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vazife: görev.
zuhur: görünme, meydana
ç›kma.
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1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Allah her fleyin yarat›c›s›d›r. O her fley üzerinde hakk›yla görüp gözeticidir. • Göklerin ve
yerin tedbir ve tasarrufu Ona aittir. (Zümer Suresi: 62-63.)

2. fian› ne yücedir Onun ki her fleyin hüküm ve tasarrufu elindedir. (Yâsin Suresi: 83.)
3. Hiçbir fley yoktur ki, hazineleri Bizim yan›m›zda olmas›n. (Hicr Suresi: 12.)
4. Hiçbir canl› yoktur ki, Allah onu aln›ndan tutup kudretine boyun e¤dirmifl olmas›n. (Hûd

Suresi: 56.)



itaat ve ink›yatla, istidatlar›na göre bir nevi ibadet yap-
m›fl olurlar. Demek esbap, ancak ve ancak kudretin izze-
tini, rububiyetin haflmetini izhar için vazedilmifl birtak›m
vas›talard›r. Yoksa, kudretin acz ve ihtiyac› için muave-
net eden yard›mc› de¤illerdir. Befler sultanlar›n›n me-
murlar› ise, sultanlar›n ihtiyaç ve aczlerini def için tayin-
lerine zaruret hâs›l olan yard›mc› ve ortaklar›d›r. Bina-
enaleyh, Allah’›n memurlar›yla insan›n memurlar› ara-
s›nda münasebet yoktur. Yaln›z gafil ve cahil olanlar hâ-
diselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göreme-
diklerinden, Cenab-› Hak’tan flekva ve flikâyetlere bafllar-
lar. ‹flte o flekva ve flikâyetlerin hedefini de¤ifltirmek için
esbap vazedilmifltir. Çünkü, kusur onlardan ç›k›yor, onla-
r›n kabiliyetsizli¤inden ileri geliyor. Bu s›rra bir misal-i lâ-
tif suretinde bir temsil-i manevî rivayet ediliyor ki:

Hazret-i Azrail Aleyhisselâm, Cenab-› Hakka demifl
ki:

“Kabz-› ervah vazifesinde Senin ibad›n benden flekva
edecekler. Benden küsecekler.”

Cenab-› Hak, lisan-› hikmetle ona demifl ki:

“Seninle ibad›m›n ortas›nda musibetler, hastal›klar
perdesini b›rakaca¤›m; tâ flekvalar› onlara gidip, sana
küsmesinler.”

Evet, nas›l ki hastal›klar perdedir, ecelde tevehhüm
olunan fenal›klara mercidirler. Ve kabz-› ervahta hakikî
olarak hikmet ve güzellik, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm›n 
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kusur: eksiklik, noksan, özür.
lisan-› hikmet: hikmet dili, yara-
t›l›fl gayesine uygun bir dil ile.
merci: merkez, dönülecek yer.
misal-i lâtif: güzel misal, hofl bir
misal.
muavenet: yard›m.
musibet: felâket, belâ.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nevi: çeflit, tür.
rivayet: bir haber, söz veya olay›
nakletme.
rububiyet: efendilik, sahiplik.
s›r: gizli hakikat.
sultan: padiflah, hükümdar.
suret: biçim, flekil, tarz.
flekva: flikâyet.
tayin: vazifeye gönderme, bir ifle
yerlefltirme, atama.
temsil-i manevî: maddî olma-
yan, mana âleminden bir temsil.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
vas›ta: arac›.
vazedilme: konulma, yerlefltiril-
me.
vazetme: koyma, yerlefltirme.
vazife: görev.
vukuat: vuku bulan fleyler, hâdi-
seler, olaylar.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
aleyhisselâm: Allah’›n selâm›
onun üzerine olsun.
befler: insan, insanl›k.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cahil: Allah’› tan›mayan, ‹lâhî
hakikatlerden habersiz, hak
bilgisinden yoksun.
def: mani olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.

esbap: sebepler, vas›talar.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
hâdise: olay.
hakikî: gerçek.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
haflmet: ihtiflam, heybet, bü-
yüklük.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
ibad: abdler, kullar.
ink›yat: boyun e¤me, ba¤-

lanma, teslim olma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›-
karma, gösterme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet,
kudret, üstünlük.
kabiliyet: beceriklilik, yete-
nek.
kabz-› ervah: ruhlar›n al›n-
mas›, ölme.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.



vazifesine mütealliktir. Öyle de, Hazret-i Azrail Aleyhis-
selâm da bir perdedir. Kabz-› ervahta zahiren merhamet-
siz görünen ve rahmetin kemaline münasip düflmeyen
baz› hâlâta merci olmak için o memuriyete bir naz›r ve
kudret-i ‹lâhiyeye bir perdedir.

Evet, izzet ve azamet ister ki, esbap perdedar-› dest-i
kudret ola akl›n nazar›nda; tevhid ve celâl ister ki, esbap
ellerini çeksinler tesir-i hakikîden.

gxÅu|{
Arkadafl,

Tevhid iki çeflit olur:

Birisi âmiyâne tevhiddir ki, “Allah’›n fleriki yok ve bu
kâinat Onun mülküdür” der. Bu k›s›m tevhid sahiplerinin
fikirce gaflet ve dalâlete düflmeleri korkusu vard›r.

‹kincisi hakikî tevhiddir ki, “Allah birdir, mülk Onun-
dur, vücut Onundur, her fley Onundur” der. Lâyetezelzel
bir itikada sahiptirler. Bu k›s›m tevhid sahipleri her fleyin
üstünde Cenab-› Hakk›n sikkesini görür ve her fleyin
cephesinde bulunan mührünü, damgas›n› okur. Ve bu
sayede huzurî bir tevhid melekesi maliki olurlar ki, dalâ-
let ve evham›n taarruzundan kurtulurlar.

Kur’ân-› Hakîm’den istifade etti¤imiz ikinci k›s›m tev-
hidin birkaç mertebelerini birkaç lem’a z›mn›nda izah
edece¤iz:

aleyhisselâm: Allah’›n selâm›
onun üzerine olsun.
âmiyâne: basitçe, üstünkörü; ca-
hile yak›fl›r.
azamet: büyüklük.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
esbap: sebepler, vas›talar.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hakikî: gerçek.
hâlât: hâller, durumlar, vaziyet-
ler.
huzurî: bizzat yan›nda veya kar-
fl›s›nda bulunuyor gibi.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
itikat: inanç, iman.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kabz-› ervah: ruhlar›n al›nmas›,
ölme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.

22 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE

kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n
kudreti, Allah’›n kudretiyle
yapt›¤› ifller, fiiller, tasarruflar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
lâyetezelzel: sars›lmaz, güve-
nilir, devaml›.
lem’a: par›lt›.
malik: sahip.
meleke: bir fleyi çok kez tek-
rarlayarak ve tecrübe ederek
meydana gelen bilgi ve ma-
haret.

memuriyet: memurluk.
merci: merkez, kaynak, mü-
racaat edilecek yer.
mertebe: derece, basamak.
münasip: uygun.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.
nazar: bak›fl, nezdinde.
naz›r: nezaret eden, bakan,
gözeten.
perdedar-› dest-i kudret:
kudret elinin perdecisi, ‹lâhî
kudreti gizleyen, ‹lâhî kudre-
tin önündeki perde.
rahmet: flefkat, merhamet,

ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
sikke: alâmet, niflan, turra.
flerik: ortak.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tembih: uyar›, ihtar.
tesir-i hakikî: gerçek tesir,
etki.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vazife: görev.
vücut: beden, varl›k.
zahiren: görünüflte.
z›mn›nda: içinde, alt›nda.



Birinci Lem’a
Bak›n›z: Her bir masnuun yüzünde öyle bir sikke var-

d›r ki, ancak her fleyi halk eden Hâl›k’a mahsustur. Ve
her bir mahlûkun cephesinde öyle bir hatem vurulmufl-
tur ki, her fleyi yapan Sâni’den maada kimsede o hatem
bulunmaz. Ve kudretin neflretti¤i mektuplar›ndan her bir
mektubun ahirinde, taklidi kabil olamayan öyle bir turra
vard›r ki, ancak Sultan-› Ezel ve Ebed’e hast›r. O gibi sik-
kelerden yaln›z hayat üzerinde parlayan sikke-i i’caza ba-
k›n›z ki, hayatla bir fleyden pek çok fleyler husule gelir,
icat edilir. Ve pek çok fleyler dahi bir fley-i vahide emr-i
Rabbanî ile ink›lâp ederler. Meselâ, su bir fley-i vahit
iken, pek çok uzuvlara, cihazlara Allah’›n izniyle menfle
olur; icat edilirler. Ve mideye giren pek çok muhtelif ye-
mekler ve meyvelerden Hâl›k-› Teâlâ tek bir cismi icat
eder, tek bir cisim husule getirir.

‹flte kalp, ak›l, fluur sahibi olan bir adam, bu ciheti dü-
flünürse anlar ki, bir fleyden çok fleyleri icat edip ç›kart-
mak ve çok fleyleri bir fleye tahvil etmek, ancak her fleyi
halk eden ve her fleyi yapan Sânia mahsus bir sikkedir.

‹kinci Lem’a
Say›s›z hatemlerden canl› mahlûkata vazedilen hayat

hatemine bak›n›z.

Evet, canl› bir mahlûk, camiiyeti itibar›yla, kâinata
küçük bir misaldir, flecere-i âleme güzel ve tatl› bir
meyvedir, kevn ve vücuda bir nüvedir ki, Cenab-› Hak o 
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neflir: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
nüve: çekirdek.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sikke-i i’caz: mu’cizelik iflareti,
sikkesi, damgas›.
Sultan-› Ezel ve Ebed: ezel ve
ebed sultan›; varl›¤›n›n bafllang›c›
ve sonu olmayan kudret ve hâki-
miyet sahibi sultan, Allah.
flecere-i âlem: kâinat a¤ac›; a¤a-
ca benzeyen kâinat.
fley-i vahit: bir fley, tek nesne.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma ve
kavrama gücü; anlay›fl, idrak.
tahvil: bir hâlden baflka bir hâle
getirme, de¤ifltirme, dönüfltürme.
turra: mühür, damga, tu¤ra.
uzuv: bir canl›y› meydana getiren
parçac›klardan her biri, organ.
vazedilme: konulma, yerlefltiril-
me.
vücut: varl›k.

ahir: son.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
cihaz: aza, organ.
cihet: yön.
emr-i Rabbanî: Allah’›n emri.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden Allah.
Hâl›k-› Teâlâ: her fleyi yoktan
var eden yüce yarat›c›, Allah.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hatem: mühür, damga.
husul: olma, meydana gelme.

icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
itibar›yla: yüzünden, dolay›-
s›yla, bak›m›ndan.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kevn: olma, olufl.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
lem’a: par›lt›.

maada: baflka, gayri, geriye
kalan.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
menfle: esas, kaynak.
meselâ: örne¤in.
misal: örnek.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.



nüvede pek çok âlemlerin örneklerini derç etmifltir. San-
ki, o zîhayat gayet hakîmâne muayyen nizamlarla bütün
vücutlardan sa¤›lm›fl bir katre veya bir noktad›r. Bu iti-
barla, bir zîhayat› halk etmek, bütün kâinat› yed-i tasar-
rufuna alan Cenab-› Hak’tan maada hiçbir fleye isnat
edilemez.

Evet, akl› bozulmayan bir flah›s, teemmülü neticesinde
anlar ki, meselâ bal ar›s›n› pek çok fleylere fihriste yapan
ve kitab-› kâinat›n ekser mesailini insan›n mahiyetinde
yazan ve incir nüvesinde incir a¤ac›n›n program›n› derç
eden ve insan›n kalbini binlerce âlemlere örnek ve pen-
cere yapan ve beflerin kuvve-i haf›zas›nda tarih-i hayat›-
n› taallûkat›yla beraber yazan, ancak ve ancak her fleyi
yaratan Hâl›k olabilir. Ve böyle bir tasarruf, yaln›z ve yal-
n›z Rabbülâlemîn’e mahsus bir hatemdir.

Üçüncü Lem’a
Cenab-› Hakk›n canl› mahlûkata bast›¤› hayat hatemi-

nin gayr-i mütenahi nak›fl ve keyfiyetlerinden bir numu-
neyi gösterece¤iz. fiöyle ki:

Nas›l ki suyun katrelerinden, fliflenin parçalar›ndan
tut, seyyar y›ld›zlara kadar fleffaf veya fleffaf gibi her fley-
de flemsin cilvelerinden flemse mahsus bir turra, bir cilve
bulunur.

Kezalik, fiems-i Ezelî’nin de bütün canl› mahlûkatta
“ihya ve nefh-i hayat” cihetiyle bir tecelli-i ehadiyeti var-
d›r ki, bütün esbap iktidar ve ihtiyar sahibi olduklar› farz 

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
befler: insan, insanl›k.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
derç: sokma, içine alma.
ekser: pek çok.
esbap: sebepler, vas›talar.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
fihriste: katalog, liste.
gayet: son derece.
gayr-› mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
halk: yaratma, yarat›fl.
hatem: mühür, damga.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
katre: damla.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
lem’a: par›lt›.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.

24 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE

mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.
mesail: meseleler.
meselâ: örne¤in.
muayyen: tayin edilmifl, belli,
belirli.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nefh-i hayat: hayat üflemek.
nizam: düzen, düzgünlük; ka-
nun.
numune: örnek.
nüve: çekirdek.
Rabbülâlemîn: âlemlerin
Rabbi, bütün âlemleri idare

ve terbiye eden Allah.
seyyar: bir yerde durmayan
yer de¤ifltiren gök cismi.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve
her fleyi nurland›ran Cenab-›
Hak.
taallûkat: ilgiler, iliflkiler.
tarih -i hayat: hayat tarihi.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.

tecelli-i ehadiyet: ehadiyet
tecellisi, teklik, bir olmakl›k
tecellisi; Cenab-› Hakk›n her
bir fleyde bütün isimleriyle
olan tecellisi; denizin her bir
damlas›nda güneflin bütün s›-
fat ve isimleriyle aksetmesi
gibi.
teemmül: inceden inceye, et-
rafl›ca düflünme.
turra: mühür, damga, tu¤ra.
yed-i tasarruf: tasarruf eli,
sahib olma, sahiplik.
zîhayat: hayat sahibi.



edilse dahi, o sikkenin ne mislini ve ne taklidini, ne mün-
feriden ve ne müçtemian yapmaktan âcizdirler. Buna bi-
naen, fleffaf fleylerde görünen o timsaller flemsin timsali
olup, flemsten o fleffaf fleylere in’ikâs etmifl olduklar›na
hükmedilmedi¤i takdirde, o say›s›z katrelerde ve zerre-
lerde, her birisinde hakikî bir flemsin maddesiyle mevcut
bulundu¤una hükmetmek lâz›m gelir.

Kezalik, fiems-i Ezelî’nin flualar menzilesinde olan te-
celli-i esmas›n›n nokta-i merkeziyesi olan hayat, fiems-i
Ezelî’ye isnat edilmedi¤i takdirde, bir sine¤e, bir çiçe¤e
var›ncaya kadar her bir zîhayatta nihayetsiz bir kudret,
muhit bir ilim, mutlak bir irade gibi, Vacibü’l-Vücud’dan
maada hiçbir fleyde vücudu mümkün olmayan sair s›fat-
lar›n mevcut olmas›na cahilâne, ahmakane, gülünç bir
bat›l hüküm lâz›m gelir. Ve ayn› zamanda, flu bat›l hü-
kümle, her bir zerreye ve her bir sebebe bir ulûhiyet-i
mutlakay› isnat etmekle say›s›z flerikleri ispat etmek
mecburiyeti hâs›l olur.

Maahaza, tohum olacak bir habbe veya bir çekirdek-
teki garip, acip, muntazam vaziyete bak›n›z ki, o habbe,
tohumu olacak cismin bütün eczas›yla münasebettar ol-
du¤u gibi, nev’iyle, yani ebna-i cinsiyle de ve bütün mev-
cudatla da münasebetleri vard›r. Ve onlara karfl› o müna-
sebetleri nispetinde vazifeleri vard›r. E¤er o tohumcuk
habbenin Kadîr-i Mutlak’tan nispeti kesilip kendi nefsine
isnat edilirse, yani kendi kendine olmufltur denilirse, her
bir tohumda, her fleyi görecek bir gözün ve her fleye mu-
hit bir ilmin bulunmas›n› itikat etmek lâz›m gelir. Bu ise, 
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kudret: güç, kuvvet, iktidar.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
maahaza: böyle iken, bununla
beraber, böyle olmakla birlikte.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
menzile: mertebe.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
misil: benzer.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
mutlak: herhangi bir kayda ba¤l›
olmayan, kay›ts›z, flarts›z.
müçtemian: toplu olarak, toplu-
ca, hepsi birden.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
münferiden: ayr› ayr›, birer birer.
nefis: kendi, flah›s.
nevi: çeflit, tür.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nispet: oran, de¤er.
nokta-i merkeziye: merkezî
nokta.
sair: di¤er, baflka, öteki.
s›fat: vas›f, nitelik.
sikke: alâmet, niflan, turra.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; varl›¤›-
n›n bafllang›c› olmayan ve her fle-
yi nurland›ran Cenab-› Hak.
flerik: ortak.
tecelli-i esma: isimlerin tecellisi,
Cenab-› Hakka ait isimlerin kâinat
ve mahlûkat üzerinde görülen te-
cellisi, görüntüsü.
timsal: örnek, numune.
ulûhiyet-i mutlaka: hiçbir kayda
ve flarta ba¤l› olmaks›z›n ilâh ol-
ma, mutlak ilâhl›k.
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.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zîhayat: hayat sahibi.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
ahmakane: ahmakças›na,
ak›ls›zca.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cahilâne: cahilce, cahil bir fle-
kilde.
ebna-y› cins: kendi cinsinden
olanlar.

ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
habbe: tane.
hakikî: gerçek.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak.
hüküm: karar, emir.
ilim: bilgi, marifet.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda

için olan iktidar, güç.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
itikat: inanç, iman.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta tâbi olmaks›z›n her
fleye gücü yeten sonsuz kud-
ret sahibi, Allah.
katre: damla.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.



sab›k temsilde, her bir fleffaf zerrede hakikî bir flemsin
vücudunu iddia etmek gibi, gülünç bir hamakatt›r.

Dördüncü Lem’a
Bir kitap el yaz›s›yla yaz›l›rsa, yaln›z bir adama ve bir

kaleme ihtiyaç vard›r. Fakat matbaada bas›l›rsa, kalem
iflini gören pek çok demir kalemler lâz›md›r. Ve o demir
harfleri yapmak için, ustalar ve alât ve edevat ve müret-
tipler gibi, çok fleylere ihtiyaç olur.

Kezalik, flu kitab-› kâinatta yaz›l› sat›rlar, kelimeler ve
harflerin bir Vahid-i Ehad’in kalem-i kudretiyle yaz›lm›fl
oldu¤u cihete hükmeden adam, pek rahat ve kolay ve
makul bir yola sülûk etmifl olur. Fakat, o yaz›lar›, o harf-
leri tabiata ve esbaba isnat eden herifler, imtina ve mu-
halin en suubetli ve ç›kmaz bir yoluna zehap etmifl olur-
lar. Çünkü, bu yola zehap edenler için, tek bir zîhayat›n
tab’ ve bast›r›lmas› için ekser kâinat›n tab’›na lâz›m olan
teçhizat lâz›md›r. Bu ise, vehmin kabul edemedi¤i bir hu-
rafedir.

Ve keza, topra¤›n, suyun, havan›n her bir cüz’ünde,
nebatat adedince manevî gizli matbaalar lâz›md›r ki, ma-
hiyetleri ve cihazlar› mütehalif say›s›z meyve ve çiçekle-
rin teflkilât›n› yapabilsinler. Veyahut o nebatat› o kadar
ziynet ve intizamlar›yla beraber yeflillendirmek için, o üç
unsurun her bir cüz’ünde bütün a¤açlar›n, meyvelerin ve
çiçeklerin hassalar›n›, cihazlar›n› ve mizanlar›n› bilip ya-
pabilecek bir kudret, bir ilim lâz›md›r. Çünkü, bu üç 

alât: aletler, vas›talar, ayg›tlar.
cihaz: aza, organ.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
edevat: bir ifli yapmaya vas›ta
olan fleyler, aletler.
ekser: pek çok.
esbap: sebepler, vas›talar.
hakikî: gerçek.
hamakat: ahmakl›k, beyinsizlik,
budalal›k.
hassa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik.
hurafe: manas›z söz.
hükmetme: hâkim olma, emri al-
t›nda tutma; karar verme, inanca
varma.
iddia: davaya kalk›flma, dava et-
me.
ilim: bilgi, marifet.
imtina: imkâns›zl›k, olamay›fl.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalem-i kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti ile yarat-
mas›.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lem’a: par›lt›.
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mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
makul: ak›ll›ca hareket eden.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mizan: ölçü, denge.
muhal: imkâns›z.
mürettip: tertip eden, düzen-
leyen, haz›rlayan, s›raya ko-
yan.
mütehalif: de¤iflebilir, de¤ifl-
ken.
nebatat: bitkiler.
sab›k: önceki, evvelki, geç-

miflteki.
suubet: güçlük, zorluk.
sülûk: bir yola girme, bir yol
tutma.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
tab: basma.
tabiat: yarat›l›fl ve yaflay›fla
dair konulan kanunlar, esas-
lar.
teçhizat: teçhizler, donatma-
lar, cihazland›rmalar.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.

teflkilât: yap›fllar; kurulufllar.
unsur: madde, esas, kök.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vücut: varl›k.
zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zîhayat: hayat sahibi.
ziynet: süs.



unsurun her bir cüz’ü, her bir nebat›n teflkiline medar ve
menfle olabilir. Evet, bir saks›daki toprak, cihazlar› ve fle-
killeri ve sair s›fatlar› muhalif olan herhangi bir nebat›n
tohumunu yeflillendirmeye kabiliyeti vard›r. Binaena-
leyh, ikinci yola zehap edenlerce, o küçük saks› içerisin-
de say›s›z gizli makine ve fabrikalar›n vücudu lâz›m gelir
ki, hurafeciler dahi bundan utan›yorlar.

Beflinci Lem’a
Bir kitapta yaz›l› bir harf, yaln›z bir cihetle kendisini

gösterir ve kendisine delâlet eder. Fakat o harf, kâtibine
çok cihetlerle delâlet eder ve nakkafl›n› tarif eder.

Kezalik, kitab-› kâinatta mücessem olarak yaz›lan her
bir kelime, kendi miktar›nca kendini gösterirse de, pek
çok cihetlerden münferiden ve müçtemian Sâniini göste-
rir, esmas›n› izhar eder. Ve kendi evsaf›yla, eflkâliyle, na-
k›fllar›yla âdeta Sâniini medih için yaz›lm›fl bir kasidedir.
Buna binaen, meflhur Hebenneka gibi ahmaklaflan bir
adam dahi Sâni-i Zülcelâl’in inkâr›na gitmemek gerektir.

Alt›nc› Lem’a
Cenab-› Hak, bütün cüz ve cüz’îlerde sikke-i mahsusa-

s›n› ve bütün küll ve küllîlerde has hatemini vazetti¤i gi-
bi, aktâr-› semavat ve arz›, hatem-i vahidiyetle ve mec-
mu-i kâinat› sikke-i ehadiyetle mühürlemifltir. Mezkûr 
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küll: bir fleyin tamam›.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
lem’a: par›lt›.
mecmu-› kâinat: kâinat›n bütü-
nü.
medar: sebep, vesile.
medih: övmek.
menfle: esas, kaynak.
meflhur: flöhretli, ünlü, herkesin
bildi¤i.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhalif: z›t, karfl›t.
mücessem: tecessüm etmifl, ci-
simlenmifl.
müçtemian: toplu olarak, toplu-
ca, hepsi birden.
münferiden: ayr› ayr›, birer birer.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nakkafl: nak›fl ifli yapan, nak›fl ifl-
leyen kimse.
nebat: topraktan biten, yetiflen
her türlü fley, bitki.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
sikke-i ehadiyet: Allah’›n isimle-
rine mazhar olmakla de¤erli k›ld›-
¤› her bir fleyde birli¤inin tecelli
etmesi manas›ndaki s›fat›n› gös-
teren hususî iflaret, alâmet, dam-
ga, mühür.
sikke-i mahsusa: özel, kendine
has iflaret, sikke.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
teflkil: vücut verme, flekillendir-
me.
unsur: madde, esas, kök.
vazetme: koyma, yerlefltirme.
zehap: bir fikre veya zanna kap›l-
ma.

âdeta: sanki.
aktâr-› semavat ve arz: gök-
lerin ve yeryüzünün her bir
taraf›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cihaz: aza, organ.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: bütüne ait olmayan,
özel.
delâlet: delil olma, gösterme;

alâmet, iflaret.
esma: isimler, adlar.
eflkâl: biçimler, suretler, fle-
killer, tarzlar.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özel-
likler.
hatem: mühür, damga.
hatem-i vahidiyet: birlik
mührü, Cenab-› Hakk›n kâina-
t› kuflatan isim ve s›fatlar›n›n
birli¤inin mührü.
Hebenneka: ahmakl›¤› ile
meflhur olmufl, ünlenmifl Ye-
zit adl› bir Arab›n lâkab›.

hurafe: sonradan uydurulan
söz, bat›l inan›fl.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, kabul ve tas-
dik etmeme.
izhar: gösterme, belirtme.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kaside: övgü maksad›yla ya-
z›lm›fl fliir ve bu fliirin naz›m
flekli.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
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ayetinin iflaret etti¤i ihya ve nefh-i ruh keyfiyetindeki ha-
tem-i ‹lâhîye bak›n›z ki, pek çok garip garip haflirleri,
acip acip neflirleri göresiniz!

Evet, bilhassa arz›n ihyas›nda, her sene üç yüz binden
fazla saha-i vücuda getirilen mahlûkat›n nevilerinde haflir
ve neflirler vard›r. Lâkin, bilinmez bir hikmete binaen, flu
haflir ve neflirlerin ekserîsinde, iade edilen emsal arala-
r›ndaki misliyet o kadar ayniyete kariptir ki, hemen he-
men, dirilen evvelkinin ne ayn› ve ne gayridir denilebilir.
Her ne ise, misliyet, ayniyet mevzuubahis de¤ildir. Her
nas›l olursa olsun, o haflir neflirler beflerin sühulet-i hafl-
rine delâlet ettikleri gibi, beflerin haflrine birer misal ve
birer örnek olabilirler.

‹flte, birbirine muhalif, nihayet derecede kar›fl›k olan o
enva-› kesîreyi kemal-i imtiyazla ihya etmek ve hatas›z,
halts›z, galats›z olarak mümtazâne iade etmek, nihayet-
siz bir kudrete ve muhit bir ilme sahip olan Zat-› Zülce-
lâl’in hatem-i has ve sikke-i mahsusas›d›r.

Ve keza, sath-› arz sahifesinde kusursuz, noksans›z,
sehivsiz, kemal-i intizamla üç yüz binden fazla risaleleri
yazmak, öyle bir Zat›n sikke-i mahsusas›d›r ki, her fleyin
iç yüzü, her fleyin kilidi onun elindedir. Ve hiçbir fley
onun teveccühünü baflkas›ndan çevirip kendisine hasre-
demez.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayniyet: bir fley veya flahs›n ayn›
veya kendisi olmas›, bir olufl, ay-
n›l›k, özdefllik.
befler: insan, insanl›k.
bilhassa: özellikle.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ekserî: ço¤u k›sm›.
emsal: örnekler, benzerler.
enva-› kesîre: çok çeflitler, çok
neviler.
evvel: önce.
galat: yan›lma, yanl›fla düflme.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
gayr: baflka.
halt: kar›flt›rma, hata etme.
hasr: yaln›z bir fleye veya kifliye
mahsus k›lma.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n, ölüleri diriltip mahflere
ç›karmas›, k›yamet.
haflir: yeniden toplanma, bir ara-
ya gelme.
hatem: mühür, damga.
hatem-i has: has, özel mühür.
hatem-i ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n
mührü.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
iade: geri verme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
karip: yak›n.
kemal-i imtiyaz: tam imtiyaz,
özellik, hususîlik.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
meselâ: örne¤in.
mevzuubahis: kendisinden bah-

sedilen, bahis konusu.
misal: örnek.
misliyet: benzeri ve misli ol-
mak, benzerlik.
muhalif: z›t, karfl›t.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mümtazâne: ay›rarak, ayr›-
cal›kl› k›larak.
nefh-i ruh: ruhun üflenmesi.
neflir: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.

nevi: çeflit, tür.
nihayet: son.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
saha-i vücut: vücut sahas›,
varl›k alan›, beden.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i ze-
min.
sehiv: hata, yanl›fll›k.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sikke-i mahsusa: özel, kendi-
ne has iflaret, sikke.

sühulet-i haflir: k›yametten
sonra canl›lar›n toplan›p bir
araya getirilmesinin kolay ol-
mas›.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
zat: azamet ve ululuk sahibi
olan.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.

1. fiimdi bak, Allah’›n rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ard›ndan nas›l diriltiyor. Bunu
yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir, O her fleye hakk›yla kadirdir. (Rum Suresi: 50.)
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Hülâsa: Sath-› arzda, alt› ay zarf›nda, beflerin haflrini
temsil eden o say›s›z haflir ve neflirlerde görünen rububi-
yetin o tasarruf-i azîminde pek yüksek, büyük ve ince na-
k›fll› bir hatemi vard›r. Mahlûkat›n icad›nda görünen flu
intizamlar, sühuletler, sür’atler, imtiyazlar hep o hatemin
par›lt›s›ndan meydana geliyorlar. Evet, her bahar mevsi-
minde pek hakîmâne, basîrâne, kerîmâne faaliyetler
bafllar ve harikulâde sanatlar yap›l›r. Ve bütün bu ameli-
yat, kemal-i sür’atle, sühuletle, muntazaman cereyan et-
mekte oldu¤u görünür.

‹flte bu harikulâde faaliyetler öyle bir Zat›n hatemidir
ki, hiçbir mekânda olmad›¤› hâlde, her mekânda ilim ve
kudretiyle hâz›r ve naz›rd›r.

Yedinci Lem’a
Bak›n›z: Aktâr-› semavat ve arz sahifeleri üstünde ha-

tem-i ehadiyet göründü¤ü gibi, kâinat›n he’yet-i mecmu-
as›n›n büyük sahifesi üzerinde de pek vaz›h bir surette
hatem-i tevhid görünmektedir.

Evet, bu âlem pek muhteflem bir saray veya munta-
zam bir fabrika veya mükemmel bir flehirdir. Bu fabrika-i
kâinat›n eczas›, efrad› ve enva›, alât ve edevat› aras›nda
hakîmâne bir muarefe ve tan›flmak ve dostâne bir mükâ-
leme ve konuflmak ve pek kerîmâne bir muavenet ve
yard›mlaflmak vard›r ki, kemal-i sür’atle pek uzun mesa-
felerden birbirinin savt›n› iflitir ve ihtiyac›n› görür gibi
derhal imdad›na yetiflir, ihtiyac›n› defeder.
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önünde olan.
hey’et-i mecmua: genel yap›,
flekil; bir fleyin teferruat›na ve
cüzlerine bak›lmaks›z›n bütünü-
nün gösterdi¤i hâl ve manzara.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
icat: vücuda getirilme, yoktan var
edilme.
ilim: bilgi, marifet.
imdat: yard›m.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üstünlük.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemal-i sür’at: tam sür’at, mü-
kemmel h›z.
kerîmâne: kerîmce, cömertçe,
bol ihsan ve ikram ile.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lem’a: par›lt›.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
mesafe: uzakl›k, ara.
muarefe: karfl›l›kl› görüflme, ta-
n›flma; birbirini bilip tan›ma.
muavenet: yard›m.
muhteflem: haflmetli, yüce.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
muntazaman: düzgün, düzenli
ve devaml› olarak.
mükâleme: konuflma.
nak›fl: iflleme, süsleme.
naz›r: nezaret eden, bakan, göze-
ten.
neflir: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i zemin.
savt: ses, seda.
suret: biçim, flekil, tarz.
sühulet: kolayl›k.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
tasarruf-i azîm: büyük tasarruf,
her fleyi istedi¤i gibi idare etme.
temsil: benzetme, misal getirme.
vaz›h: aç›k, aflikâr; kolay anlafl›l›r.
zarf›nda: süresince.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.

aktâr-› semavat ve arz: gök-
lerin ve yeryüzünün her bir
taraf›.
alât: aletler, vas›talar, ayg›t-
lar.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
ameliyat: ifller, faaliyetler,
uygulamalar.
basîrâne: görerek, iç yüzünü
görür flekilde.
befler: insan, insanl›k.
cereyan: olma, meydana gel-
me.

def: mâni olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
dostâne: dostlukla, dostça.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
edevat: bir ifli yapmaya vas›-
ta olan fleyler, aletler.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
fabrika-i kâinat: kâinat fabri-
kas›, her nimeti pak, temiz ve
kusursuz ç›karan kâinat fabri-
kas›.
hakîmâne: hikmetli bir flekil-

de.
harikulâde: ola¤anüstü.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hatem: mühür, damga.
hatem-i ehadiyet: ehadiyet
mührü, Allah’›n birli¤ini gös-
teren mühür.
hatem-i tevhid: birlik mührü,
Allah’›n bir oldu¤unu göste-
ren mühür.
hâz›r: haz›r, görünen, göz



Evet, semadaki ecram ve y›ld›zlar›n birbirine ve arza
verdikleri ziya, hararet, bilhassa arza yapt›klar› sair yar-
d›mlar›n› görüyorsunuz. Ve keza, bulutla arz aras›nda ce-
reyan eden su al›flverifline bak›n›z ki, arz, suyu buhar
fleklinde buluta veriyor, bulut da kendi fabrikalar›nda lâ-
z›m gelen ameliyat› yapt›ktan sonra buz, kar, ya¤mur
fleklinde iade ediyor. Sanki o camit cirimler, lisan-› hâlle-
riyle telsiz telgraf gibi birbiriyle konuflur ve yekdi¤erine
arz-› ihtiyaç ediyorlar. Bilhassa bütün o ecram âdeta el
ele vermifl gibi, kemal-i ciddiyetle zevi’l-hayata lâz›m
olan fleyleri tedarik etmek hizmetinde sa’y ediyorlar ve
bir Müdebbir’in emrine ba¤l› olup bir gayeye teveccüh
ediyorlar.

Evet, flu teavün kanununa ittibaen, flems, kamer, gece
ve gündüz, yaz ve k›fl taraflar›ndan yap›lan yard›mlar sa-
yesinde, flu hayvanlar›n erzak›n› yetifltiren nebatat izn-i
‹lâhî ile meydana gelir. Hayvanat da emr-i Rabbanî ile
beflerin ihtiyacat›n› yerine getirir. Bal ar›s›yla ipek böce-
¤inin insanlara yapt›klar› yard›mlar, bu davay› ispat eder.

Evet, bu gibi eflya-i camidenin yekdi¤erine yapt›klar›
flu yard›mlar, pek aflikâr bir delildir ki, onlar kerîm bir
Müdebbir’in hademesi ve amelesi olup Onun emriyle, iz-
niyle ifl görürler.

Sekizinci Lem’a
G›da olarak mahlûkata, bilhassa hayvanata taksim edi-

len r›z›klara dikkat lâz›md›r ki, bu r›z›k vakt-i muayyenin-
de yetiflir, vakt-i ihtiyaçta sevk edilir. Ve derece-i ihtiyaç 

âdeta: sanki.
amele: iflçi, ›rgat.
ameliyat: operasyon.
arz: yer, dünya.
arz-› ihtiyaç: ihtiyac›n› bildirme.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
befler: insan, insanl›k.
bilhassa: özellikle.
camit: ruhsuz, cans›z.
cereyan: olma, meydana gelme.
cirim: cans›z cisim.
dava: iddia.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
derece-i ihtiyaç: ihtiyaç nispeti,
ihtiyaç derecesi.
ecram: kütleler, cans›z cisimler;
gezegenler.
emr-i Rabbanî: Allah’a ait olan
emir, ifl.
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
eflya-i camide: cans›z fleyler, ci-
simler.
hademe: hizmetçiler, hizmet gö-
renler, hadimler.
hararet: s›cakl›k.
hayvanat: hayvanlar.
iade: geri verme.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittibaen: ittiba ederek, tâbi ola-
rak, uyarak.
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izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kamer: ay.
kanun: yasa.
kemal-i ciddiyet: ciddiyetin
son derecesi, tam bir ciddi-
yet.
kerîm: ihsan ve ikram› bol
olan Allah.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lem’a: par›lt›.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mahlûkat: yarat›klar, Allah

taraf›ndan yarat›lanlar.
müdebbir: tedbir alan, her ifli
önceden düflünüp ona göre
ayarlayan, plânla idare eden.
nebatat: bitkiler.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan
etti¤i nimetler.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sema: gökyüzü, gök.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
flems: günefl.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-

ne yard›m etme.
tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
vakt-i ihtiyaç: ihtiyaç zama-
n›.
vakt-i muayyen: belirli bir
vakit.
yekdi¤er: bir di¤er.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.



nispetinde yap›lan sevkiyatta büyük bir intizam vard›r. ‹fl-
te bu umumî r›z›k hakk›nda görünen genifl ve muntazam
rahmet ve inayetler, ancak her fleyin mürebbîsi ve her
fleyin müdebbiri ve her fley yed-i teshirinde bulunan bir
Zat›n hatem-i hass› olabilir.

Dokuzuncu Lem’a
Bak›n›z, âlem-i arz ve bütün cüz’iyat üstünde hatem-i

ehadiyet bulundu¤u gibi, da¤›n›k neviler ve muhit unsur-
lar üstünde de aynen o hatem-i ehadiyet bulunur.

Evet, bir tarlaya tohum ekilmesinden anlafl›l›yor ki, o
tarla tohum sahibinin mülküdür. Ve o tohum da, o tarla
sahibinin mal›d›r. Yani, o buna, bu da ona flahadet edi-
yorlar.

Kezalik, kâinattaki masnuat, tohum gibidir. Âlem ve
anas›r da tarla gibidir. Her iki taraf›n lisan-› hâlleriyle et-
tikleri flahadete göre, masnuat›yla âlem-i anas›r, yani to-
hum ile tarla ve muhit ile muhat, hep bir Sâni-i Vahid’in
yed-i tasarrufundad›r. Demek edna bir mahlûka yap›lan
tasarruf-i hakikî ve zay›f bir mevcuda edilen tevcih-i ru-
bubiyet, âlem ve anas›r kabza-i tasarrufunda bulunan Za-
ta mahsus oldu¤u gibi, herhangi bir unsurun da tedvir ve
tedbiri, bütün hayvanat ve nebatat› kabza-i rububiyetin-
de tutup terbiye eden aynen o Zata mahsustur. ‹flte, ha-
tem-i tevhid dedi¤imiz budur.

E¤er bir fleye temellük etmeye niyetin varsa, meydana
ç›k, kendini tecrübe et, bak ne söylüyorlar: En cüz’î bir 
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masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
muhat: ihata edilmifl, kuflat›lm›fl,
etraf› çevrilmifl.
muhit: ihata eden, etraf›n› çevi-
ren, kuflatan, saran.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müdebbir: tedbir alan, her ifli ön-
ceden düflünüp ona göre ayarla-
yan, plânla idare eden.
mürebbî: terbiye eden, terbiye
veren, yetifltiren.
nebatat: bitkiler.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
r›z›k: yiyecek, içecek fley, az›k.
Sâni-i Vahit: bir olan ve her fleyi
sanatla yaratan Allah.
sevkiyat: sevk ifli, gönderme ifli.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
tasarruf-i hakikî: her fleyin üze-
rinde gerçek tasarruf sahibi olan
ve onu istedi¤i gibi idare eden.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tedvir: çekip çevirme, idare et-
me.
temellük: sahiplenme, kendine
mal etme.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme.
tevcih-i rububiyet: terbiye, sevk
ve idare edicili¤in yönelmesi.
umumî: herkesle ilgili, genel.
unsur: madde, esas, kök.
yed-i tasarruf: tasarruf eli, sahip
olma, sahiplik.
yed-i teshir: boyun e¤diren, itaat
ettiren el.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
âlem-i anas›r: unsurlar âlemi.
(toprak, hava, su, atefl).
âlem-i arz: dünya âlemi.
anas›r: unsurlar, esaslar.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait
olmayan, özel.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
edna: en aça¤›, en basit, en
küçük.
hatem-i ehadiyet: ehadiyet
mührü, Allah’›n birli¤ini gös-

teren mühür.
hatem-i has: has, özel mü-
hür.
hatem-i tevhid: birlik mührü,
Allah’›n bir oldu¤unu göste-
ren mühür.
hayvanat: hayvanlar.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
kabza-i rububiyet: Cenab-›
Hakk›n terbiye, sevk ve idare
elli.
kabza-i tasarruf: idare eli, ta-

sarrufu alt›nda olma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
lem’a: par›lt›.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.



fert, “Ancak nev’imi yaratan beni yaratabilir” diyor.
Çünkü efrat aras›nda misliyet vard›r. Ve arz›n her tara-
f›nda da¤›n›k bir surette bulunan en küçük bir nevi, “Be-
ni yaratabilen ancak arz› yaratand›r” söylüyor. Arza bak,
ne söylüyor: Sema ile aralar›nda al›flverifli bulundu¤u
için, “Beni halk edebilen, ancak mecmu-i kâinat› halk
eden Zatt›r” diyor. Çünkü aralar›nda tesanüt vard›r.

Onuncu Lem’a
Arkadafl!

Hayat ve ihya ve zevi’l-hayatla her bir cüz ve cüz’îye
ve her bir küll ve küllîye ve kâinat›n hey’et-i mecmuas›-
na darp edilen tevhid hatemlerinden bir k›s›m misalleri,
mezkûr beyanattan anlafl›ld›. fiimdi dinle, enva ve külli-
yat üstüne vazedilen vahdaniyet sikkelerinden bir taneyi
zikredece¤iz. fiöyle ki:

Tek bir semere ile semeredar flecerenin yarat›l›fllar›n-
daki suubet ve sühulet birdir. Çünkü ikisi de bir merkeze
bakar, bir kanuna ba¤l›d›r, terbiye ve keyfiyetleri birdir.
Malûmdur ki, merkezin ittihad›, kanunun vahdeti, terbi-
yenin vahdaniyeti sayesinde külfet, meflakkat, masraf
azal›r ve öyle bir kolayl›k hâs›l olur ki; pek çok semerele-
ri olan bir a¤aç yed-i vahide, tek bir semerenin yap›l›fl› da
eyadi-i kesîreye tevdi edildi¤i zaman, her iki taraf›n yap›-
l›fllar› sühuletçe bir olur ve aralar›nda yarat›l›flça fark yok-
tur. Çok adamlar taraf›ndan yap›lan bir semerenin terbi-
yesi için lâz›m olan cihazat ve alât ve edevat vesaire, bir 

alât: aletler, vas›talar, ayg›tlar.
arz: yer, dünya.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
cihazat: cihazlar, kendilerine ihti-
yaç duyulan maddî manevî alet-
ler.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait olma-
yan, özel.
darp edilme: vurulma, bas›lma.
edevat: bir ifli yapmaya vas›ta
olan fleyler, aletler.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eyadi-i kesîre: çok eller, birden
çok el.
fert: birey.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hatem: mühür, damga.
hey’et-i mecmua: genel yap›,
flekil; bir fleyin teferruat›na ve
cüzlerine bak›lmaks›z›n bütünü-
nün gösterdi¤i hâl ve manzara.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanun: yasa.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
küll: bütün.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
külliyat: bir fleyin bütünü, bir fle-
yin tamam›, hepsi.
lem’a: par›lt›.
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malûm: bilinen, bilinir olan.
mecmu-i kâinat: kâinat›n
bütünü.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
misal: örnek.
misliyet: benzeri ve misli ol-
mak, benzerlik.
nevi: çeflit, tür.
sema: gökyüzü, gök.
semere: meyve, güzel netice.
semeredar: meyveli, faydal›

neticeler veren.
sikke: alâmet, niflan, turra.
suret: biçim, flekil, tarz.
suubet: güçlük, zorluk.
sühulet: kolayl›k.
flecere: a¤aç.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tevdi: emanet etme, teslim
etme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vahdet: bir ve tek olma.
vazedilme: konulma, yerlefl-
tirlme.
vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
yed-i vahit: tek bir el.
zat: azamet ve ululuk sahibi
olan.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



adam taraf›ndan yap›lan semeredar flecerenin terbiye ve
yap›lmas› için de aynen o kadar malzeme lâz›md›r. Yal-
n›z keyfiyetçe fark olabilir.

Meselâ, bir ordu askere yap›lan elbise tedariki için ne
kadar alât, edevat ve makine lâz›md›r; bir neferin elbise-
si için de o kadar alât ve edevat lâz›md›r. Ve keza, bir ki-
tab›n bin nüshas›yla bir nüshas›n›n ücreti, matbaaca bir-
dir. Bazen de tek bir nüshan›n tab’›, daha fazla bir ücre-
te tâbi tutulur. Buna k›yasen, bir matbaay› b›rak›p çok
matbaalara baflvurulursa, bir kaç kat fazla ücretlerin ve-
rilmesi lâz›m gelir.

Evet, kesret vahdete isnat edilmedi¤i takdirde, vahde-
ti kesrete isnat etmek mecburiyeti hâs›l olur. Demek, da-
¤›n›k bir nev’in icad›ndaki sühulet-i harika, vahdet ve
tevhid s›rr›na ba¤l›d›r.

On Birinci Lem’a
Arkadafl!

Bir nev’in efrad› aras›ndaki tevafuk ve bir cinsin enva›
aras›nda aza-i esasiyede bulunan müflabehet, sikkenin it-
tihad›na, kalemin vahdetine delâlet ettiklerinden anlafl›l›-
yor ki, bütün mütevaf›k ve müteflabihler, yani birbirine
benzeyen çokluk, bir Zat-› Vahid’in eser-i sanat›d›r.

Kezalik, infla ve icatlarda görünen flu sühulet-i mutla-
ka, bütün mevcudat›n bir Sâni-i Vahid’in eseri oldu¤unu,
vücup derecesinde istilzam ediyor. Aksi hâlde, suubet, 

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 33

ay›rt edilemeyecek tarzda nitelik
bak›m›ndan birbirine benzeyen.
mütevaf›k: birbirine uygun olan,
denk bulunan.
nefer: asker, er.
nevi: çeflit, tür.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
Sâni-i Vahit: bir olan ve her fleyi
sanatla yaratan Allah.
semeredar: meyveli, faydal› neti-
celer veren.
s›r: gizli hakikat.
sikke: alâmet, niflan, turra.
suubet: güçlük, zorluk.
sühulet-i harika: ola¤anüstü ko-
layl›k.
sühulet-i mutlaka: sonsuz ve
tam kolayl›k.
flecere: a¤aç.
tab: basma.
tâbi: bir fleye uyan.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
terbiye: bakma, yetifltirme, e¤it-
me, sevk ve idare etme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vahdet: birlik ve teklik.
vücup: vacip ve lüzumlu olma,
gereklilik.
Zat-› Vahit: tek ve benzersiz olan
Allah.

alât: aletler, vas›talar, ayg›t-
lar.
aza-i esasiye: varl›¤› gerekli
temel organlar.
cins: canl› çeflidi.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
edevat: bir ifli yapmaya vas›-
ta olan fleyler, aletler.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eser-i sanat: sanat eseri, sa-
nat de¤eri olan eser.
hâs›l: meydana gelme, orta-

ya ç›kma.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
infla: vücuda getirme, yarat-
ma.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
istilzam: gerektirme.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma.
kesret: çokluk.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hâl, durum, iç yüz.

keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
k›yasen: k›yas ederek, karfl›-
laflt›rarak.
lem’a: par›lt›.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
müflabehet: benzeme, ben-
zeyifl.
müteflabih: birbirlerinden



güçlük öyle bir derece-i imtina ve muhaliyete ç›kacakt›r
ki, o cins ve nevilerin ademden vücuda ç›kmalar›na bir
set çekilmifl olur.

Binaenaleyh, Cenab-› Hakk›n zat›nda fleriki olmad›¤›
gibi (çünkü intizam bozulur, âlem fesada gider), fiilinde
de fleriki yoktur. Çünkü, suubetten, güçlükten dolay› âle-
min ademden ç›kmamas›na sebep olur.

On ‹kinci Lem’a
Arkadafl!

Hayat Hâl›k’›n ehadiyetine bürhan oldu¤u gibi, mevt
de devam ve bekas›na bir delildir.

Evet, nas›l akan nehirlerin, dalgalanan denizlerin ka-
barc›klar› ve yeryüzünde bulunan sair fleffaflar, flemsin zi-
ya ve timsallerini göstermekle flemsin vücuduna flahadet
ettikleri gibi, o kabarc›k gibi fleffaflar ölüp söndükten
sonra, yerlerine müteselsilen gelip geçen emsalleri, yine
flemsin ziya ve timsallerini gösterdiklerinden, flemsin de-
vam ve bekas›na ve bütün o fluaat, celevat ve timsallerin
bir flems-i vahidin eseri olduklar›na flahadet ediyorlar. ‹fl-
te o fleffaflar, vücutlar›yla flemsin vücuduna ve ademleri
ve ölümleriyle de flemsin devam ve bekas›na delâlet edi-
yorlar.

Kezalik, mevcudat vücuduyla Vacibü’l-Vücud’un
vücub-i vücuduna ve ölüm ve zevaliyle teceddüdî bir 

adem: yokluk, hiçlik.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
celevat: cilveler, güzel görünüfl-
ler, tecelliler.
cins: canl› grubu.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
derece-i imtina: imkâns›zl›k de-
recesi.
ehadiyet: Allah’›n her bir fleyde
birli¤inin tecelli etmesi, görünme-
si.
emsal: örnekler, benzerler.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
fiil: ifl, hareket.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
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intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
lem’a: par›lt›.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
mevt: ölüm.
muhaliyet: imkâns›zl›k, im-
kâns›z olufl.
müteselsilen: birbirinin pefli
s›ra, zincirleme olarak.
nevi: çeflit, tür.
sair: di¤er, baflka, öteki.

set: mâni, perde, engel.
suubet: güçlük, zorluk.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
flems-i vahit: tek günefl.
flerik: ortak.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar.
teceddüdî: yenilenmeyle, ye-
nileniflle ilgili.
timsal: örnek, nümune.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n

varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.

vücub-i vücut: varl›¤› gerekli
olmak, olmamas› imkâns›z ol-
mak, varl›¤› zarurî ve vacip ol-
mak.

vücut: var olma, varl›k.

zat: kendi, as›l, öz.

zeval: sona erme, yok olma,
ölme.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.



teselsülle yerlerine gelen emsali, Sâniin ezelî ve ebedî va-
hidiyetine flahadet ediyorlar.

Evet, leyl ve nehar›n ihtilâf›, fusûl-i erbaan›n tahavvü-
lü ve unsurlar›n tebeddülü hengâmlar›nda meydana ç›-
kan flu güzel mevcudat ve bu lâtif masnuatta devamla ce-
reyan eden mübadele ve devrüteslim muamelesi kat’î bir
flahadetle, sermedî, âlî, daimü’t-tecelli bir Sahib-i Ce-
mal’in vücuduna ve bekas›na ve vahdetine flahadet eden
kat’î bir bürhand›r.

Ve keza, senevî ink›lâplarda müsebbebatla esbab›n
birlikte ölüm ve zevali ve sonradan ikisinin yine birlikte
iadeleri, esbab›n da müsebbebat gibi âciz masnu ve mah-
lûklardan oldu¤una delâlet etti¤i gibi, bu masnuat ve
mevcudat›n bir Zat-› Vahid’in müteceddit bir sanat› oldu-
¤una da flahadet eder.

On Üçüncü Lem’a
Arkadafl!

Zerrelerden tut seyyarelere kadar ve nak›fllardan flem-
slere var›ncaya kadar her fley zat›nda, hakikatinde sabit
olan acz ve fakr›n lisan-› hâliyle, Sâniin vücub-i vücudu-
nu ilân eder.

Ve keza, acziyle beraber, nizam-› umumînin bozulma-
mas› için, hamil bulundu¤u acip ve mühim vazifeler cihe-
tiyle Sâniin vahdetine delâlet eder. Binaenaleyh, Sâniin
vacip ve vahit oldu¤una her fleyde iki flahit oldu¤u gibi, 
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reddüde mahal b›rakmayan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtif: tatl›, flirin.
lem’a: par›lt›.
leyl: gece.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
muamele: davranma, davran›fl.
mübadele: de¤ifl-tokufl, karfl›l›kl›
olarak de¤ifltirme.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müsebbebat: bir sebeple olanlar,
sebeple meydana ç›kanlar, neti-
celer.
müteceddit: teceddüt eden, ye-
nilenen, yenileflen.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nehar: gündüz.
nizam-› umumî: her fleyi ve her-
kesi içine alan nizam, herkesi ilgi-
lendiren düzen, her taraf› kapla-
yan ölçü ve düzen.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
Sahib-i Cemal: sonsuz güzellik
sahibi olan Allah.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
senevî: senelik, y›ll›k.
sermedî: ebedî, daimî, sürekli.
seyyare: gezegen.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flems: günefl.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
teselsül: zincirleme, silsile hâlin-
de birbirini takip etme.
unsur: madde, esas, birleflik bir
fleyi meydana getiren elemanlar-
dan her biri.
vacip: varl›¤› zorunlu olmak.
vahdet: birlik ve teklik.
vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne olmak.
vahidiyet: Cenab-› Hakk›n isim
ve s›fatlar›n›n birli¤i ve kâinat› ku-
flatmas›.
vazife: görev.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
zat: kendi, as›l, öz.
Zat-› Vahit: tek ve benzersiz olan
Allah.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
cihet: yön.
daimü’t-tecelli: tecellinin sü-
reklili¤i; daima kendisini gös-

teren, aral›ks›z tecelli eden.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
devrüteslim: baflkas›na ak-
tarma ve emanet edip b›rak-
ma.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
emsal: örnekler, benzerler.
esbap: sebepler, vas›talar.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz,
bafllang›çs›z.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.

fusûl-i erbaa: dört mevsim.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hamil: yüklü, yüklenmifl.
hengâm: zaman, s›ra.
iade: eski hâline getirme.
iade: geri döndürme, geri çe-
virme.
ihtilâf: farkl› olma, ayr› olufl.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
ink›lâp: bir hâlden baflka bir
hale geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-



Hâl›k’›n ehad ve samed oldu¤una da her bir zîhayatta iki
ayet vard›r. (HAfi‹YE)

On Dördüncü Lem’a
Arkadafl!

Mevcudat Cenab-› Hakk›n vücub-i vücut ve vahdetine
flahadet etti¤i gibi, celâlî, cemalî, kemalî olan cemî s›fâ-
t›na da delâlet etmekle, Hâl›k’›n zat›nda naks ve kusur
olmad›¤›n› ve fluunat›nda, s›fât›nda ve esmas›nda ve
ef’alinde de naks ve kusur bulunmad›¤›n› ilân ediyor. Zi-
ra, eserin kemali bilmüflahede fiilin kemaline, fiilin ke-
mali bilbedahe ismin kemaline, ismin kemali bizzarure s›-
fat›n kemaline, s›fat›n kemali hads-i yakin ile fluunat›n
kemaline delâlet eder. fie’nin kemali ise, hakkalyakin bir
surette zat›n kemalini gösterir.

Binaenaleyh, bir kasr›n ve bir saray›n nukufl ve tezyi-
nat›ndaki mükemmeliyet, sâni ve mühendisin yapt›klar›
o nak›fllar üstünde ve tezyinat alt›nda görünen ef’alin
mükemmeliyetine delâlet eder. Ef’alin mükemmeliyeti
dahi, o sâniin takt›¤› isim ve lâkaplar›n mükemmeliyeti-
ni gösterir. Esman›n mükemmeliyeti, s›fât›n mükemme-
liyetine delâlet eder. S›fât›n mükemmeliyeti, fluunat›n 

HAfi‹YE: ‹h tar : Kâinat›n eczas›ndan her bir cüz’ün elli befl lisanla Va-
hid-i Ehad ve Vacibü’l-Vücud’u ilân etmekte oldu¤unu, Kur’ân’›n feyzin-
den fehmedip, icmalen Katre nam›ndaki eserimde beyan etmiflimdir. Ar-
zu eden oraya müracaat etsin.

ayet: delil.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
celâlî: Cenab-› Hakk›n haflmet,
büyüklük ve kahr›n› gösteren; Al-
lah’›n Celâl ismine ait olan.
cemalî: Allah’›n lütuf ve ihsan› ile
tecelli etti¤i isme ait.
cemi: topyekûn, bütün
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ef’al: fiiller, ifller.
Ehad: zat› tek olan Allah.
esma: adlar, isimler.
fehim: anlama, anlay›fl, kavray›fl.
feyiz: bolluk, bereket; ilim, irfan,
manevî g›da.
fiil: ifl, hareket.
hads-i yakin: flüphe edilmeyecek
derecede kesin ve do¤ru bir fle-
kilde anlama, kavrama.
hakkalyakin: marifet mertebesi-
nin en yükse¤i; bir fleyi yaflaya-
rak, içine girerek, do¤rulu¤undan
flüpheye asla yer b›rakmayacak
biçimde kesin olarak bilme.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hafliye: dipnot.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kas›r: saray, köflk.
Katre: Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerinin Mesnevî-i Nuriye
adl› eseri içinde yer alan bir risa-
le.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kemalî: mükemmellikle ilgili.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
lâkap: ünvan.
lem’a: par›lt›.
lisan: dil.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
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mükemmeliyet: mükem-
mellik, kusursuzluk, eksiksiz-
lik.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
nak›fl: iflleme, süsleme.
naks: noksan, eksiklik.
nam: ad.
nukufl: nak›fllar, resimler.
Samed: Cenab-› Hakk›n “Her
fley kendisine muhtaç oldu¤u
hâlde, kendisi hiç bir fleye
muhtaç olmayan” manas›n-

daki ismi.
sâni: sanat eseri meydana
getiren.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
tezyinat: süsler, süslemeler.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n

varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vahdet: bir ve tek olma.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli
olmak, olmamas› imkâns›z ol-
mak, varl›¤› zarurî ve vacip ol-
mak.
zat: kendi, as›l, öz.
zîhayat: hayat sahibi.



mükemmeliyetini tasrih eder. fiuunat›n mükemmeliyeti
dahi, o nakkafl›n mükemmeliyet-i zat›na delâlet eder.

Kezalik, kâinatta görünen âsâr›n kemali, hadsî bir mü-
flahede ile, ef’alin mükemmeliyetine, ef’alin kemali de
failin kemal-i esmas›na, esman›n kemali s›fât›n kemali-
ne, s›fât›n kemali fluunat-› zatiyenin kemaline, fluunat›n
kemali Zat-› Zülcelâl’in kemaline delâlet eder.

®
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asar: eserler.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ef’al: fiiller, ifller.
esma: adlar, isimler.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
hadsî: sezgiye dayal›.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-

siksiz olma.
kemal-i esma: isimlerin mü-
kemmelli¤i.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
mükemmeliyet: mükem-
mellik, kusursuzluk, eksiksiz-
lik.
mükemmeliyet-i zat: zat›n
mükemmelli¤i, kiflinin kendi-
sinin mükemmelli¤i.
müflahede: gözlem.
nakkafl: nak›fl ifli yapan, nak›fl

iflleyen kimse.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
fluunat-› zatiye: Allah’›n zat›-
na has iflleri ve emir dairesine
ait kanunlar›.
tasrih: aç›kça ifade ederek
flüphe ve tereddütleri silme.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.



Reflhalar
1 W

gxÅu|{
Hâl›k-› Âlem’i bize tarif ve ilân eden deliller ve bürhanlar, lâyü-

ad ve lâyühsad›r. O delillerin en büyükleri üçtür:

• Birincisi: Baz› ayetlerini gördü¤ün, iflitti¤in flu kitab-› kebir-i
kâinatt›r.

• ‹kincisi: Bu kitab›n ayetü’l-kübras› ve divan-› nübüvvetin ha-
temi ve künuz-i mahfiyenin miftah› olan Hazret-i Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâmd›r.

• Üçüncüsü: Kitab-› âlemin tefsiri ve mahlûkata karfl› Allah’›n
hücceti olan Kur’ân’d›r.

fiimdi birkaç reflha z›mn›nda ikinci bürhan› tariften sonra, söz-
lerini dinleyece¤iz.

Birinci Reflha
Arkadafl!

Hâl›k’›m›z› tarif eden, pek büyük bir flahsiyet-i mane-
viyeye malik, bürhan-› nat›k dedi¤imiz, “Hazret-i Mu-
hammed Aleyhissalâtü Vesselâm kimdir?” diye yap›lan
suale cevaben deriz ki:

aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selâm onun üzerine olsun.
ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
ayetülkübra: en büyük delil, en
büyük ayet.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› nat›k: konuflan delil; Al-
lah’›n varl›¤›n› ispat eden Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
divan-› nübüvvet: peygamber
meclisi.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
Hâl›k-› Âlem: âlemin yarat›c›s›,
bütün âlemi yaratan, Allah.
hatem: mühür, damga.
hüccet: delil.

ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
kitab-› âlem: âlem kitab›, bir
kitap hüviyetinde olan âlem,
kâinat.
kitab-› kebir-i kâinat: büyük
kâinat kitab›.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
künuz-i mahfiye: gizli, sakl›

hazineler.
lâyüad: say›s›z, pek çok.
lâyühsa: say›s›z, hesaba gel-
mez, pek çok.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
malik: sahip.
miftah: açan alet, anahtar.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet

sahibi ve flefkatle bütün var-
l›klar› r›z›kland›ran Allah.
reflha: s›z›nt›, damla.
sual: soru.
flahsiyet-i maneviye: mane-
vî flahsiyet, manevî kiflilik.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
tefsir: aç›klama, izah.
tembih: uyarma, ikaz.
z›mn›nda: alt›nnda, içinde.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
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Hazret-i Muhammed (a.s.m.) öyle bir zatt›r ki, azamet-i
maneviyesinden dolay› sath-› arz o zat›n Mescid-i Aksa’-
s›d›r. Mekke-i Mükerreme onun mihrab›, Medine-i Mü-
nevvere onun minber-i fazl-› kemalidir. Cemaat-i mü’mi-
nîne en son ve en âlî imam ve nev-i beflerin hatib-i flehî-
ridir, saadet düsturlar›n› beyan ediyor. Ve bütün enbiya-
n›n reisidir, onlar› tezkiye ve tasdik ediyor; çünkü, dini
bütün dinlerin esasat›na camidir. Ve bütün evliyan›n ba-
fl›d›r, flems-i risaletiyle onlar› terbiye ve tenvir ediyor.

O zat (a.s.m.) öyle bir kutup ve nokta-i merkeziyedir
ki, onun halka-i zikrinde bulunan bütün enbiya-i ahyar,
ebrar-› sad›kîn onun gelmesine müttefik ve kelâm-› nut-
kuyla nat›kt›rlar. Ve öyle bir flecere-i nuraniyedir ki, da-
mar ve kökleri enbiyan›n esasat-› semaviyesidir, dal ve
budaklar› evliyan›n maarif-i ilhamiyesidir. Bu itibarla,
herhangi bir davay› iddia etmifl ise, bütün enbiya, mu’ci-
zelerine istinaden ve bütün evliya, kerametlerine müste-
niden ona flahadet etmifllerdir. Evet, bütün davalar›n›n
tasdiklerini ifl’ar eden, bütün kâmillerin hatem ve mühür-
leri vard›r.

Ezcümle: O zat›n (a.s.m.) davalar›ndan biri tevhiddir.

Bu davay› tasrih ve ifade eden 
1 *G s’pG n¬'dpG Bn’ kelime-i mü-

barekesidir. O zat›n halka-i din ve zikrine giren bütün
geçmifl ve gelecek insanlar, o kelime-i mukaddeseyi
rükn-i iman ve vird-i zeban etmifllerdir. Demek o dava-
n›n hak ve hakikat oldu¤una kanaat ve itminan ve iz’an-
lar› hâs›l olmufl ki, zaman ve mekâna flamil bir tarzda, o 
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itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme.
iz’an: basiret, anlay›fl, kavray›fl,
ak›l, zekâ.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kelâm-› nutuk: konuflma metin-
lerinin cümleleri, sözleri.
kelime-i mukaddese: yüce, kud-
sî söz.
kelime-i mübareke: mübarek
kelime.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
kutup: dinî bir meslek veya gru-
bun bafl›; birçok Müslüman›n
kendisine ba¤l› oldu¤u evliyadan
kifliler.
maarif-i ilhamiye: kalbe konulan
hakikatlerle, bilgilerle ö¤renme
ve ö¤retme.
Medine-i Münevvere: nurlu Me-
dine flehri.
mihrap: cami ve mescitlerde k›b-
le yönünde bulunan ve imam›n
namaz k›ld›r›rken durdu¤u ço-
¤unlukla girintili bölüm.
minber-i fazl-› kemal: mükem-
mel derecedeki olgunluk ve üs-
tünlük makam›.
müsteniden: istinat ederek, da-
yanarak.
müttefik: fikirce beraber olan.
nat›k: bildiren, beyan eden, ko-
nuflan.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nokta-i merkeziye: merkezî
nokta.
reis: baflkan.
rükn-i iman: iman›n rüknü, flart›,
esas›.
saadet: mutluluk.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i zemin.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flecere-i nuraniye: nurlu a¤aç.
flems-i risalet: peygamberlik gü-
nefli.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezkiye: birini temize ç›karma.
vird-i zeban: dilde tesbih, s›k s›k
tekrar edilen dua, dillerden düfl-
meyen söz.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
azamet-i maneviye: manevî
büyüklük.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
cemaat-i mü’minîn: inanan-
lar toplulu¤u, mü’minler ce-
maati.
düstur: kaide, esas, prensip.
ebrar-› sad›kîn: iyi insanlar›n
en do¤ru sözlü ve güvenilir
olanlar›.

enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
enbiya-i ahyar: en hay›rl›
peygamberler.
esasat: esaslar, kökler, te-
meller.
esasat-› semaviye: dinî, ‹lâhî,
manevî hakikatler, gerçekler.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halka-i din: din dairesi.
halka-i zikir: zikir halkas›, zi-

kir esnas›nda daire fleklinde
oturma.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hatem: mühür, damga.
hatib-i flehîr: en meflhur ha-
tip; tüm âlemde meflhur olan
konuflmac›.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
ifl’ar: anlatma, bildirme; yaz›
ile haber verme.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur.



kelime-i mübareke, meflrepleri, meslekleri, an’aneleri
mütehalif, mütebayin insanlar›n a¤›zlar›nda Mevlevîler
gibi semavî deveran ve cevelân ediyor.

Binaenaleyh, gayr-i mütenahi flahitlerin tasdikiyle hak
ve hakkaniyeti tahakkuk eden bir davaya, hiçbir vehmin
haddi de¤ildir ki, ona dest-i itiraz› uzatabilsin.

‹kinci Reflha
Arkadafl!

Tevhidi ispat ve nev-i befleri irflat eden o nuranî bür-
han, biri sa¤›nda, di¤eri solunda, biri mütevatir, di¤eri
mecma-› aleyh bulunan nübüvvet ve velâyetle müceh-
hezdir. Ve ayn› zamanda, “irhasat” denilen kable’n-nü-
büvvet kendisinden zuhur eden harika hâllerin rumuza-
t›yla ve kütüb-i semaviyenin beflarat›yla ve “hevatif” de-
nilen gayptan verilen tebflirat-› müteaddide ile musad-
dakt›r.

Ve keza, o bürhan-› nuranîden zuhur eden inflikak-›
kamer, parmaklar›ndan f›flk›ran sular, a¤açlar›n onun da-
vetine icabetleri, duas›n›n akabinde ya¤murun nüzulü,
pek az bir yemekten çoklar›n yiyip doymalar› ve kurt,
ceylân, deve, tafl ve sairenin konuflmalar› gibi mu’cizele-
rinin delâlet ve flahadetiyle, tasdik edilmifl bir Zatt›r
(a.s.m.).

akabinde: arkas› s›ra, pefli s›ra,
peflinden.
an’ane: âdet, örf, gelenek, nesil-
den nesile aktar›lagelen fleyler.
beflarat: beflaretler, müjdeler.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› nuranî: nurlu delil, par-
lak delil.
cevelân: dolaflma, dolanma, ge-
zinme.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
dest-i itiraz: itiraz eli.
deveran: dönme, dönüp dolafl-
ma.
gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve âlemler.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
had: sahip olunan makam s›n›r›;
seviye; yetki.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, hak ve do¤ruluktan ayr›l-
mama.
hevatif: hatifler, gayptan iflitilen
sesler.
icabet: davete gitme, davete uy-
ma.
inflikak-› kamer: ay›n ikiye bö-
lünmesi, ay›n yar›lmas›; Hz. Pey-
gamberin müflriklere karfl› gös-
termifl oldu¤u ay›n yar›l›p ikiye
ayr›lma mu’cizesi.
irhasat: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) peygamberli¤inden evvel
meydana gelen ve peygamber
olaca¤›na iflaret eden harika hâl-
ler, belirtiler.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
kable’n-nübüvvet: peygamber-
lik öncesi, peygamberlik verilme-
den önce.
kelime-i mübareke: mübarek
söz, hay›rl› söz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kütüb-i semaviye: semavî kitap-
lar, vahye dayanan, Allah’›n gön-
derdi¤i kutsal kitaplar; Tevrat, Ze-
bur, ‹ncil ve Kur’ân-› Kerîm.
mecma-› aleyh: hakk›nda birlefli-
len ve bir görüflte toplan›lan fley.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikatine
mensup kimse.
musaddak: tasdik edilmifl, do¤ru-
lanm›fl, do¤rulu¤u kabul edilmifl.
mücehhez: teçhiz edilmifl, cihaz-
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land›r›lm›fl, donat›lm›fl.
mütebayin: birbirine uyma-
yan, uyuflmaz, muhalif, z›t,
aksi.
mütehalif: birbirine uyma-
yan, de¤iflken.
mütevatir: yalan söylemekte
birleflmeleri akl›n kabul et-
meyece¤i bir toplulu¤un ver-
di¤i haber.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.

nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
nüzul: inme, inifl, gökten
dünyaya gelifl.
reflha: s›z›nt›, damla.
rumuzat: rumuzlar, iflaretler.
semavî: dinî, Allah taraf›ndan
gelen.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak

hükmetme.
tebflirat-› müteaddide: pek
çok müjdeler.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.
vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
zat: kifli, flah›s.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



Ve keza, dünya ve ahiret saadetlerini temine kâfil ve
kâfi olan fleriat›, nübüvvetini tasdik ve ispata kâfidir. Ge-
çen derslerde flems-i fleriat›ndan baz› flualar› gördük; tat-
vil-i kelâm› mucip tekrarlar› lâz›m de¤ildir.

Üçüncü Reflha
Arkadafl!

O zat (a.s.m.), “delâil-i afak›ye” denilen haricî deliller-
le musaddak oldu¤u gibi, “delâil-i enfüsiye” denilen, za-
t›nda ve nefsinde sabit delil ve iflaretlerle dahi musaddak-
t›r. Çünkü o zat flems gibidir; zat›n› zat›yla ziyaland›rarak
gösterir. Meselâ, bütün ahlâk-› hamidenin en yüksekleri
o zatta içtima etmifl oldu¤una bütün âlem flahadet edi-
yor. Ve keza, en nezih hasletleri ve huylar› ve en yüksek
seciyeleri cami bir flahsiyet-i maneviye sahibi oldu¤una
icma vard›r. Ve keza, o zat›n en yüksek derecede bulu-
nan züht ve takva ve ubudiyeti, flahadetleriyle, malik ol-
du¤u kuvve-i imaniye ile musaddakt›r. Ve keza, siyer-i
nebeviyenin flahadetiyle, derece-i vüsuku ve kemal-i cid-
diyet ve metaneti ve bütün ifllerinde ve harekât›nda kuv-
ve-i emniyeti, hakka mütemessik ve hakikate salik oldu-
¤unu tasdik eden kat’î delillerdir.

Evet, yapraklar›n yeflilli¤i, çiçeklerin taravet ve güzelli-
¤i ve semerelerin tazeli¤i, a¤ac›n canl›, hayatl›, hayy ol-
du¤una sad›k flahittirler.
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yet.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kuvve-i emniyet: güven duygu-
su.
kuvve-i imaniye: iman kuvveti.
malik: sahip.
meselâ: örne¤in.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret.
mucip: icap eden, gerektiren.
musaddak: tasdik edilmifl, do¤ru-
lanm›fl, do¤rulu¤u kabul edilmifl.
mütemessik: temessük eden, bir
fleyi s›ms›k› tutan ve ona yap›flan.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nezih: temiz, pak, berî.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
reflha: s›z›nt›, damla.
saadet: mutluluk.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
salik: bir yola giren, bir yolda gi-
den, bir yolu takip eden.
seciye: karakter, huy, tabiat.
semere: meyve, yemifl.
siyer-i nebeviye: Hazret-i Pey-
gamberin (a.s.m.) do¤umundan
vefat›na kadar hayat›n›n bütün
safhalar›n›, bütün vas›flar›n›, faali-
yetlerini, savafllar›n› anlatan eser.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flahsiyet-i maneviye: manevî
flahsiyet, manevî kiflilik.
flems: günefl.
flems-i fleriat: fleriat günefli.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
takva: Allah korkusuyla dinin ya-
sak etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›ndan
korunma.
taravet: tazelik, körpelik.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tatvil-i kelâm: sözü uzatma.
temin: sa¤lama.
ubudiyet: kulluk.
zat: kifli, flah›s.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
züht: nefsî ve dünyevî arzular›
terk etme, Allah korkusuyla gü-
nahlardan kaç›n›p vaktini ibadet-
le geçirme, takva.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ahlâk-› hamide: övülmüfl ah-
lâk.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
delâil-i afak›ye: afaka ait de-
liller, kâinattaki deliller.
delâil-i enfüsiye: enfüsî delil-
ler, vücudun gerek maddî ve
gerek manevî yap›s›nda olan

imana ait hükümleri ispat
eden deliller.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
derece-i vüsuk: güvenilir ol-
ma derecesi.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile
ilgili.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hay: diri, sa¤, canl›.

huy: yarat›l›fltan olan karak-
ter, mizaç.
icma: fikir birli¤i-
i etme.
içtima: toplanma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kâfi: yeter, yeterli.
kâfil: kefil olan, bir ifli yükle-
nen, üstüne alan.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kemal-i ciddiyet: ciddiyetin
son derecesi, tam bir ciddi-



Dördüncü Reflha
Arkadafl!

Tûl-i zaman ve bu’d-i mekân›n muhakemat-› akliyede

tesiri çoktur. Maahaza, 
1 p¿Én«n©rdÉnc oônÑnÿr G ¢nùr«nd düsturuna itti-

baen, flu zaman ve muhitin hayalât›ndan ç›karak, tayy-›

zaman ve mekân ile, hayalen Ceziretü’l-Arab’a gidelim

ve Medine-i Münevvere’de nuranî ve yüksek minber-i sa-

adetine ç›km›fl, nev-i beflere hitaben irfladatta bulunan o

zat-› muallây› bizzat görüp, sözlerini dinlemeliyiz.

‹flte hayalen oraya gittik. Bak, harika bir surette,

hüsn-i suret ile hüsn-i sîreti cem eden o mürflid-i umumî,

o hatib-i kudsî, cevahir dolu bir kitab-› mu’cizülbeyan eli-

ne alarak, bütün insanlara mele-i âlâdan nazil olan bir

hutbe-i ezeliyeyi okuyor. Ve bütün benîâdemi ve cinleri

ve mevcudat› dinletiyor.

Evet, pek büyük bir emirden haber veriyor. Hilkat-i

âlemin acip muammas›n› aç›yor. Kâinat›n s›rr-› hikmeti-

ne dair t›ls›m› aç›yor. Felsefe ve fenn-i hikmetin nev-i be-

flere, “Siz kimlersiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gi-

diyorsunuz?” diye irad etti¤i ak›llar› acz ve hayrette b›ra-

kan üç suale cevap veriyor.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
benîâdem: Ademo¤ullar›, insan-
lar.
bizzat: kendisi, flahsen.
bu’d-i mekân: mekân›n, yerin
uzakl›¤›.
cem: toplama, biriktirme.
cevahir: cevherler, elmaslar, k›y-
metli tafllar.
Ceziretü’l-Arab: Arap Yar›mada-
s›.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
dair: alâkal›, ilgili.
düstur: kaide, esas, prensip.
emir: ifl buyuran, emir veren.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fenn-i hikmet: felsefe ilmi.
harika: ola¤anüstü.
hatib-i kudsî: kendisine vahyedi-
len ‹lâhî mesajlar› aktaran mu-
kaddes, yüce hatip.
hayalât: hayaller, hülyalar.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›fl›.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe,
Kur’ân-› Kerîm.
hüsn-i sîret: iç güzellik, ahlâk ve
huy güzelli¤i.
hüsn-i suret: d›fl güzellik; görü-
nüfl, flekil güzelli¤i.
irad: söyleme.
irfladat: irflatlar, uyarmalar, do¤ru
yolu göstermeler.
ittibaen: ittiba ederek, tâbi ola-
rak, uyarak.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kitab-› mu’cizülbeyan: aç›klama-
lar› ile ak›llar› benzerini yapmak-
tan âciz b›rakan kitap.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
Medine-i Münevvere: nurlu Me-
dine flehri.
mele-i âlâ: yüce âlem; Cenab-›
Hakka daha yak›n olan büyük
meleklerin topland›¤› âlem.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
minber-i saadet: saadet kürsüsü,

makam›.
muamma: anlafl›lmaz, çözül-
mesi güç ifl, anlam› gizli ve
güç anlafl›l›r söz.
muhakemat-› akliye: aklî
muhakemeler, karar vermek
için ak›lla iyi düflünme, hü-
küm verme.
muhit: yöre, çevre.
mürflid-i umumî: herkese
do¤ru yolu gösteren, onlar› ir-
flat eden.

nazil: nüzul eden, inen.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
reflha: s›z›nt›, damla.
s›rr-› hikmet: kâinattaki ve
yarat›l›fltaki gayenin s›rr›.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
tayy-› mekân: bir yere bir
mekâna ba¤›ml› olmaktan

kurtulma; mekân›, yeri atla-
ma.
tayy-› zaman: zaman› aflma,
belli bir zaman sürecini atla-
ma, geçme.
tesir: etki.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r.
tûl-i zaman: zaman›n uzun-
lu¤u.
zat-› muallâ: yüce, yüksek,
sayg›de¤er kifli.

1. Haber almak, görmek gibi olamaz.
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Beflinci Reflha
Arkadafl!

fiu zat-› nuranî (a.s.m.), mürflid-i imanî, Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm, bak nas›l neflretti¤i hakikatin
nuruyla, hakk›n ziyas›yla, nev-i beflerin gecesini gündü-
ze, k›fl›n› bahara çevirerek âlemde yapt›¤› ink›lâpla âle-
min fleklini de¤ifltirerek nuranî bir flekle sokmufltur.

Evet, o zat›n nuranî güzelli¤iyle kâinata bak›lmazsa,
kâinat bir matem-i umumî içinde görünecekti. Bütün
mevcudat birbirine karfl› ecnebi ve düflman durumunda
bulunacakt›. Cemadat birer cenaze suretini gösterecekti.
Hayvan ve insanlar, eytam gibi zeval ve firak›n korku-
sundan vaveylâlara düfleceklerdi. Ve kâinata, harekât›y-
la, tenevvüüyle ve tagayyürat›yla, nukufluyla tesadüfe
ba¤l› bir oyuncak nazar›yla bak›lacakt›. Bilhassa insanlar
hayvanlardan daha afla¤›, zelil ve hakir olacaklard›. ‹flte
o zat›n telkin etti¤i iman nazar›yla kâinata bak›lmad›¤›
takdirde, kâinat böyle korkunç, zulümatl› bir flekilde gö-
rünecekti. Fakat o mürflid-i kâmilin gözüyle ve iman göz-
lü¤üyle bak›l›rsa, her taraf nurlu, ziyadar, canl›, hayatl›,
sevimli, sevgili bir vaziyette arz-› didar edecektir.

Evet, kâinat iman nuruyla matem-i umumî yeri olmak-
tan ç›k›p mescid-i zikir ve flükür olmufltur. Birbirine düfl-
man telâkki edilen mevcudat, birbirine ahbap ve kardefl
olmufllard›r. Cenaze ve ölü fleklini gösteren cemadat, ün-
siyetli birer hayattar ve lisan-› hâliyle Hâl›k’›n›n âyât›n› 

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 43

mürflid-i imanî: iman konusunda
yol gösteren, iman rehberi.
mürflid-i kâmil: en kâmil, en ol-
gun irflat edici.
nazar: bak›fl.
neflir: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nukufl: nak›fllar, resimler.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
reflha: s›z›nt›, damla.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tagayyürat: baflkalaflmalar, de-
¤iflmeler.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
telkin: fikir afl›lama, zihinde yer
ettirme.
tenevvü: çeflitlenme, çeflit çeflit
olma, çeflitlilik.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s.
zat-› nuranî: nuranî, nurlu, nur-
lanm›fl zat; çevresine ›fl›k saçan
kimse.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir, afla¤›
tutulmufl, afla¤›lanm›fl.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak, ay-
d›nl›k.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve küfür.

ahbap: dostlar.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm  onun üzerine ol-
sun.
arz-› didar: yüz gösterme,
yüzünün güzelli¤ini göster-
me.
âyât: iflaretler, deliller; Al-
lah’›n varl›k ve birli¤ine iflaret
eden deliller.
bilhassa: özellikle.
cemadat: cans›zlar, cans›z

yarat›klar, kat› cisimler.
cenaze: ölü.
ecnebi: yabanc›.
eytam: yetimler, babalar› öl-
müfl çocuklar.
firak: ayr›l›k.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, esas.
hakir: afla¤›, adî, itibars›z.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar.

hayattar: canl›, yaflayan.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
matem-i umumî: genel yas.
mescid-i zikir ve flükür: zikir
ve flükür mescidi.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.



nat›k birer musahhar memuru flekline giriyorlar. A¤la-
yan, müteflekki ve eytam k›yafetinde görünen insan, iba-
detinde zakir, Hâl›k’›na flakir s›fat›n› tak›n›yor. Ve kâina-
t›n harekât, tenevvüat, tagayyürat ve nukuflu abesiyetten
kurtuluyor. Rabbanî mektuplar, âyât-› tekviniyeye sahife-
ler, esma-i ‹lâhiyeye aynalar suretine ink›lâp ederler.

Hülâsa: ‹man nuruyla âlem öyle terakki eder ki, “Hik-
met-i Samedâniye Kitab›” nam›n› al›yor. Ve insan, zelil
ve fakir ve âciz hayvanlar›n s›ras›ndan ç›kar; zaaf›n›n
kuvvetiyle, aczinin kudretiyle, ubudiyetinin flevketiyle,
kalbinin flua›yla, akl›n›n haflmet-i imaniyesiyle hilâfet ve
hâkimiyetin zirvesine yükselmifltir. Hatta acz, fakr, ihti-
yaç ve ak›l onun sukutuna esbap iken, suud ve yükselme-
sine sebep olurlar. Zulmetli, karanl›kl› bir mezar-› ekber
suretinde görünen zaman-› mazi, enbiya ve evliyan›n zi-
yas›yla ziyadar ve nuranî görünmeye bafllar. Karanl›kl›
gece fleklinde olan istikbal, Kur’ân’›n ziyas›yla tenevvür
eder, Cennetin bostanlar› flekline girer. Buna binaen, o
zat-› nuranî olmasa idi, kâinat da, insan da, her fley de
adem hükmünde kal›r, ne k›ymeti olur ve ne ehemmiye-
ti kal›rd›.

Binaenaleyh, bu kadar garip, acip, güzel kâinat için
böyle tarifat ve teflrifatç› bir mürflid-i harika lâz›md›r.
E¤er bu zat (a.s.m.) olmasa idi kâinat da olmazd›” mea-

linde, 
1 n∑nÓran’rG oâr≤n∏nN Énªnd n∑n’ rƒnd n∑n’ rƒnd olan hadis-i kudsî

flu hakikati tenvir ediyor.

abesiyet: faydas›z, bofl, lüzumsuz
ve gayesiz olufl.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adem: yokluk, hiçlik.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
âyât-› tekviniye: kâinatta yarat›-
lan varl›klar›n Cenab-› Hakk›n var-
l›k ve birli¤ine olan iflaretleri, delil
olufllar›.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bostan: sebze bahçesi.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
enbiya: nebîler, peygamberler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
eytam: yetimler, babalar› ölmüfl
çocuklar.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
garip: tuhaf, hayret verici.
hadis-i kudsî: kutsî hadis, mana-
s› Peygamberimize vahiy veya il-
ham edilen, sözü Peygamberimi-
ze ait olan hadis.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
haflmet-i imaniye: iman›n hafl-
meti, heybeti ve büyüklü¤ü.
hikmet-i Samedâniye: Samed
olan Allah’›n hikmeti.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na ve
yine Onun izniyle yarat›lm›fllar
üzerinde çeflitli tasarruflarda bu-
lunma.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
istikbal: gelecek zaman.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
meal: anlam.
mezar-› ekber: çok büyük me-
zar.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl.
mürflid-i harika: ola¤anüstü
mürflit, mükemmel bir flekilde
do¤ru yolu gösteren.
müteflekki: flikayette bulunan,
flikayet eden.
nat›k: konuflan, söyleyen; bildi-
ren, beyan eden.
nukufl: nak›fllar, resimler.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Rabbanî: terbiye ve idare eden
Cenab-› Hakka ait.
s›fat: vas›f, nitelik.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
suud: yukar› ç›kma, yükselme.
sükût: düflme, düflüfl; suskunluk.

flakir: Allah’›n verdi¤i nimet-
lere karfl›l›k flükreden.
flevket: büyüklük, azamet,
haflmet.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tagayyürat: tagayyürler, de-
¤iflmeler, baflkalaflmalar.
tarifat: tarifler, tan›tmalar.
tenevvüat: çeflitlenmeler, çe-
flit çeflit olmalar.

tenevvür: nurlanma, parla-
ma, ayd›nlanma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
terakki: yükselme, ilerleme.
teflrifat:.
ubudiyet: kulluk.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zakir: zikreden, zikredici.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.

zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zat-› nuranî: nuranî, nurlu,
nurlanm›fl zat.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir,
afla¤› tutulmufl, afla¤›lanm›fl.
zirve: doruk, en tepe.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak,
ayd›nl›k.
zulmet: karanl›k.

1. Sen olmasayd›n [yâ Muhammed], sen olmasayd›n kâinat› yaratmazd›m. (Keflfü’l-Hafâ,
2:164, hadis no: 2123.)
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Alt›nc› Reflha
Arkadafl!

O hutbe-i ezeliyeyi okuyan zat, kâinat›n kemalât›n›
keflfeden canl› bir günefltir; saadet-i ebediyeyi ihbar ve
tebflir ediyor. Nihayetsiz rahmeti keflfetmifl, ilân ediyor.
Saltanat-› rububiyetin mehasininin dellâl› ve esma-i ‹lâhi-
yenin gizli definelerinin keflflaf›d›r.

Evet, o zat (a.s.m.) vazifesi itibar›yla, hakk›n bürhan›,
hakikatin ziyas›, hidayetin günefli, saadetin vesilesidir.
fiahsiyet ve hüviyet cihetiyle, muhabbet-i Rahmaniyenin
misali, rahmet-i Rabbaniyenin timsali, hakikat-i insaniye-
nin flerefi, flecere-i hilkatin en k›ymettar ve k›ymetli ba-
hadar bir semeresidir. Tebli¤ etti¤i dini de harika bir
sür’atle flark ve garb› ihata etmifl, nev-i beflerin beflte bi-
ri kabul etmifltir. Acaba, böyle bir zat›n davalar›nda nefis
ve fleytan›n münakafla ve itirazlar›na bir imkân var m›-
d›r?

Yedinci Reflha
Arkadafl!

O zat› harekete getirip o ink›lâplar› kendisine yapt›ran
ancak bir kuvve-i kudsiyedir. Evet, bilhassa Ceziretü’l-
Arab’da yapt›¤› ink›lâp ve icraata bak:

O sahralarda, o çöllerde âdetlerini muhafazada çok
mutaass›p ve asabiyetlerinde fevkalâde inatç› ve kasa-
vet-i kalp ve merhametsizlikte emsalsiz ve hatta diri diri 
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itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kasavet-i kalp: kalp kat›l›¤›, mer-
hametsizlik.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar, mükemmellikler.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kuvve-i kudsiye: kudsî kuvvet,
Allah’›n s›rlar›n›n kendisinde gö-
züktü¤ü peygamberlerin, velîle-
rin kuvveti.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
misal: benzer, örnek.
muhabbet-i Rahmaniye: sonsuz
merhamet ve flefkat sahibi olan
Allah’› kalben sevmek.
muhafaza: koruma.
mutaass›p: eski adet ve gelenek-
lerine afl›r› ba¤l› olup, yenilik ka-
bul etmeyen.
münakafla: tart›flma.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmet-i Rabbaniye: terbiye ve
idare eden Allah’›n rahmeti, mer-
hameti ve flefkati.
reflha: s›z›nt›, damla.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah’›n
saltanat›.
semere: meyve, güzel netice.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
flahsiyet: kiflilik.
flark: güneflin do¤du¤u yön, do-
¤u.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
tebli¤: dinî bir emrin yarat›lm›flla-
ra duyurulmas›; peygamberlerin
Allah’›n emrini kullara bildirmele-
ri ve hakka davet etmeleri.
tebflir: müjde verme, müjdeleme.
timsal: örnek, numune.
vazife: görev.
vesile: arac›, vas›ta.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
asabiyet: afl›r› taraftarl›k.
bahadar: k›ymetli, de¤erli.
bilhassa: özellikle.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
Ceziretü’l-Arab: Arap Yar›-
madas›.
cihet: yön.
dava: takip edilen fikir, iddia.
define: k›ymet ve de¤eri
yüksek olan fley, hazine.
dellâl: ilan eden, bir haberi
duyurmak için yüksek sesle

ba¤›rarak dolaflan kimse.
emsalsiz: benzersiz.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
fevkalâde: ola¤anüstü.
garp: güneflin batt›¤› taraf,
bat›.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› insaniye: insan›n
hakikati, gerçe¤i.
harika: ola¤anüstü.
hidayet: do¤ru olan, hak
olan.

hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe,
Kur’ân-› Kerîm.
hüviyet: benlik, kimlik.
icraat: ifller.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihbar: haber verme, bildirme.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm,
köklü de¤iflme.
itibar›yla: yüzünden, dolay›-
s›yla, bak›m›ndan.



k›zlar›n› topra¤a gömüp öldürürlerken müteessir bile ol-
mayan pek çok vahflî kavimler oturmakta idiler. O zat-›
nuranî, k›sa bir zamanda, o kavimlerin ahlâk-› seyyiele-
rini kald›rarak ahlâk-› hasene ile tebdil ettirdi. Hatta, o
zat-› mürflidin (a.s.m.) telkin etti¤i iman nuru sayesinde,
o vahflî insanlar, insan âleminde insanlara muallim oldu-
lar. Ve medeniyet dünyas›nda, medenîlere üstat oldular.
O zat›n (a.s.m.) flu kadar genifl ve azîm saltanat›, yaln›z
zahirî bir saltanat de¤ildir. Daha genifl ve daha derin yer-
de saltanat-› bât›niyesi vard›r ki, bütün kalpleri ve ak›lla-
r› kendisine cezp ve celp etmifltir. Ve bütün ruhlar› ve ne-
fisleri teshir etmifltir ki, kalplere mahbup, ak›llara mual-
lim ve tenvir edici ve nefislere mürebbî ve ruhlara sultan
olmufl ve olmaktad›r.

Sekizinci Reflha
Arkadafl!
Bilirsin ki, sigara gibi küçük bir âdeti, bir fleyi tiryaki-

sinden ref etmek pek zahmettir. Hatta büyük bir hâkim,
büyük bir azimle, küçük bir kavimde itiyat edilen bir has-
leti kald›rmakta büyük müflkülâta rast gelir. Hâlbuki bu
zat-› nuranî, pek çok âdetleri, pek çok asabî, inatç› ka-
vimlerden, cüz’î bir kuvvetle, k›sa bir zamanda kald›ra-
rak, yerlerini yüksek, nezih ahlâk ve âdetlerle doldur-
mufltur.

Evet, Hazret-i Ömer ‹bnü’l-Hattab’›n (rad›yallahü teâ-
lâ anh) ‹slâmiyetten evvel ve sonraki hâlleri bu meseleye
güzel bir misaldir. Bunun gibi, icraat-› esasiyesinden 

âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
ahlâk-› hasene: güzel ahlâk, gü-
zel huy.
ahlâk-› seyyie: çirkin ahlâk, kötü
huylar.
âlem: insanlar, halk.
asabî: sinirli, öfkeli.
azim: niyetli, kesin kararl›.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
cüz’î: küçük, az.
evvel: önce.
hâkim: memleketi idare eden,
hükümdar.
haslet: huy, özellik.
icraat-› esasiye: asla, esasa, te-
mel inanç ve davran›fllara ait fa-
aliyetler, çal›flmalar.
iman: inanç, itikat.
itiyat: âdet edinme, al›flkanl›k hâ-
line getirme, al›flkanl›k.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.
medenî: hayat tarz›, bilgi seviye-
si bak›m›ndan yüksek durumda
bulunan.
mesele: konu.
misal: örnek.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
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mürebbî: terbiye eden, bes-
leyip büyüten Allah.
müflkülât: müflküller, güçlük-
ler, zorluklar.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nezih: temiz, pak, berî.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rad›yallahü anh: Allah ondan
raz› olsun.
ref: kald›rma, giderme.

reflha: s›z›nt›, damla.
ruh: can.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
saltanat-› bât›niye: görün-
meyen, gizli ve iç âlemlerdeki
saltanat.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
telkin: fikir afl›lama, zihinde
yer ettirme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
teshir: cezbetme, kendine

ba¤lama, emri alt›na alma.
tiryaki: bir fleye vazgeçeme-
yecek derecede al›flm›fl olan.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vahflî: merhametsiz, duygu-
suz; medenîleflmemifl, barbar.
zahirî: görünürde.
zahmet: zor, güç.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zat-› mürflit: irflat eden, do¤-
ru yolu gösteren zât, kifli.
zat-› nuranî: nuranî, nurlu,
nurlanm›fl zat.



binlerce harikalar vard›r. O zat›n, o zamandaki icraat›na
harika diyoruz. Acaba bu zaman›n yüzlerce feylesoflar›,
o zamanda, o vahfletâbâd cezireye gidip, pek uzun za-
manlarda o vahflîleri ›slah için çal›flsalar, o zat-› mürflidin
bir senede muvaffak oldu¤u kadar, onlar elli senede mu-
vaffak olabilirler mi? Hâflâ!

Dokuzuncu Reflha
Arkadafl!

Akl› bafl›nda olan bir adam münazaral› davalarda ya-
lan söyleyemez. Çünkü, bilahare yalan›n›n aç›¤a ç›k›p
mahcup olmas›ndan korkar. Ve keza, bir insan yalan
söyledi¤i takdirde, pervas›z, lâubalî bir tarzda söyleye-
mez. Ve keza, serbest, heyecanl› söylenmesine girifle-
mez; velev adî bir mesele, küçük bir cemaat içinde, kü-
çük bir vazifede bulunan küçük bir flah›s olsun. Acaba
büyük bir vazifeyle vazifedar, pek büyük bir meselede,
pek büyük bir fleref ve haysiyet sahibi, pek büyük bir ce-
maat içinde, pek fledit has›mlar›n karfl›s›nda iddia etti¤i
bir davada yalan ve hilâf-› hakikat söyleyebilir mi?

‹flte, o zat-› nuranî, okudu¤u o hutbe-i ezeliyeyi öyle
bir tarzla okuyor; ne tereddüdü var, ne hicab›, ne korku-
su var, ne teessürü... Hem samimî bir safa-i kalple, halis
bir ciddiyetle, has›mlar›n›n damarlar›na dokundurmak
üzere, ak›llar›n› tezyif, nefislerini tahkir edip izzetlerini
k›r›yor. Acaba böyle bir davada, böyle bir makamda, 
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lan tart›flma.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
perva: çekinme, sak›nma, çekin-
genlik.
reflha: s›z›nt›, damla.
safa-i kalp: yürek ferahl›¤›, kalbin
manevî kirlerden ar›nm›fl ve se-
vinç içerisinde olmas›.
samimî: içten, candan, gönülden.
fledit: fliddetli.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
tarz: biçim, flekil.
teessür: kederlenme, üzülme, ac›
duyma.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
tezyif: zay›fa ç›karma, çürütme.
vahfletâbâd: çok ›ss›z, korku ve
ürkeklik veren yer.
vahflî: merhametsiz, duygusuz;
medenîleflmemifl, barbar.
vazife: görev.
vazifedar: vazifeli.
velev: olsa da bile, hatta, ister.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zat-› mürflit: irflat eden, do¤ru
yolu gösteren zat, kifli.
zat-› nuranî: nuranî, nurlu, nur-
lanm›fl zat.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
bilahare: sonra, sonradan,
sonralar›.
cemaat: topluluk.
cezire: ada.
ciddiyet: ciddîlik.
dava: iddia.
dava: takip edilen fikir, iddia.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
halis: saf, samimî.
harika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.

has›m: düflman, rakip.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de-
¤il, Allah göstermesin.
haysiyet: itibar, fleref, k›y-
met.
hicap: perde, örtü; utanma
duygusu.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve
hakikate z›t, ayk›r›.
hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe,
Kur’ân-› Kerîm.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
icraat: ifller.

iddia: davaya kalk›flma, dava
etme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet,
kudret, üstünlük.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâubalî: korku ve çekinmesi
olmayan, sayg›s›z, pervas›z.
mahcup: utanan, utanm›fl.
makam: yer, mevki.
mesele: konu.
muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›-



böyle bir flah›stan zerre miskal bir hilenin bu meseleye

kar›flmas›na imkân var m›d›r? Hâflâ! 
1 »'Mƒoj l»rMnh s’pG nƒog r¿pG

Evet, hak hileye muhtaç de¤il; hakk› söylemekte hile
ve i¤fal ihtimali yoktur. Hakikati gören bir nazar halk› i¤-
fal etmez, hilâf-› hakikat söylemez, hayalle hakikati tem-
yiz eder; aralar›nda iltibas olamaz.

Onuncu Reflha
Arkadafl!

O zat-› mürflit, nev-i befleri korkutmak için pek müthifl
hakikatlerden bahsediyor. Ve insanlar› tebflir için, kalple-
ri cezp ve ak›llar› celp eden meselelerden haber veriyor.

Yahu! Hakaik ve garaibi keflif için insanlarda öyle bir
flevk, öyle bir merak vard›r ki, garip bir hakikati keflif yo-
lunda canlar›n›, mallar›n› feda ediyorlar. Bu zat›n (a.s.m.)
keflif ve ihbar etti¤i hakaika niçin ehemmiyet vermiyor-
lar? Hâlbuki, bütün enbiya ve evliya ve s›dd›kîn gibi ehl-i
fluhut ve ashab-› ihtisas, bilittifak o zat› tasdik etmifl ve
ediyorlar.

Bu zat (a.s.m.), öyle bir Sultan›n fluunundan bahsedi-
yor ki, kamer Onun mülkünde bir sinek gibidir. Acip ha-
rikalardan bahsetti¤i gibi, pek müthifl infilâk ve ink›lâp-
lardan da haber veriyor. Bak›n›z, o hutbe-i ezeliyede, 
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acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ashab-› ihtisas:uzmanlaflm›fl kifli-
ler, uzmanl›k sahipleri.
bilittifak: ittifakla, beraberce, el-
birli¤iyle.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i fluhut: kâinatta tevhit delil-
lerini aynen seyreden, ‹lâhî ve
gizli s›rlar›n› Hakk›n izni ile gören
fluhut ehli, velî.
enbiya: nebîler, peygamberler.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
feda: u¤runa verme.
garaip: tuhaf, flafl›lacak, hayret
edilecek fleyler.
garip: tuhaf, hayret verici.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harika: ola¤anüstü.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve haki-
kate z›t, ayk›r›.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe,
Kur’ân-› Kerîm.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihtimal: olabilirlik.
iltibas: birbirine benzeyen yerleri
flafl›r›p kar›flt›rma.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
infilâk: patlama, fliddetli patlama.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm, kök-
lü de¤iflme.
kamer: ay.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
mesele: konu.

miskal: bir buçuk dirhemlik
a¤›rl›k ölçüsü.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nazar: bak›fl.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
reflha: s›z›nt›, damla.
s›dd›kîn: s›dd›klar, do¤ru söz-

lü olanlar, samimiyetle iman
etmifl olan ve bunun gere¤i-
ne tam olarak uyanlar.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
fluun: ifller, fiiller.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.

tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
temyiz: inceleyip seçme,
ay›rdetme.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s.
zat-› mürflit: irflat eden, do¤-
ru yolu gösteren zat, kifli.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. O ancak kendisine vahyolunan› söyler. (Necm Suresi: 4).
2. Günefl dürülüp topland›¤›nda (Tekvir Suresi: 1)
3. Gök yar›ld›¤› zaman (‹nfitar Suresi: 1)
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1 Én¡ndGnõrdpR gibi tilâvet etti¤i ayetlere dikkat ediniz. Ve befler

için öyle bir istikbalden haber veriyor ki, dünyevî istikbal
ona nispeten bir katre hükmündedir. Ve öyle bir saadet-
ten müjde veriyor ki, dünya saadetleri ona nazaran rüya-
lar gibi olur.

Evet, bu kâinat›n perdesi alt›nda çok acaip fleyler var-
d›r, bizleri bekliyorlar; biz de onlar› intizar ediyoruz. Bi-
naenaleyh, o acaibi görüp bize keyfiyetlerini hikâye et-
mek için harikulâde bir insan lâz›md›r ki, o harika garai-
bi görsün ve gördü¤ü gibi bize de söylesin.

Ve keza, o zat, Hâl›k’›m›z›n bizden talep etti¤i fleyler-
den bahsediyor ve çok hakikatlerden, meselelerden ha-
ber veriyor ki, onlardan kurtulufl yoktur. Feyâ acaba! Ek-
ser-i nâs neden böyle hak fleylerden göz yumuyorlar, ha-
kikatlerden kulak t›k›yorlar?

On Birinci Reflha
Arkadafl!

fiu minber-i âlîde hutbe-i ezeliyeyi okuyan ve flahsiyet-i
maneviyesiyle bizlere, meflhut ve yüksek fluunat›yla
âlemde meflhur olan zat-› nuranî (a.s.m.), vahdaniyet-i
‹lâhiyeye bir bürhan-› sad›k-› nat›k ve tevhidin hakikat ol-
du¤una bir delil-i hak ve saadet-i ebediyenin de vücuda
gelmesine kat’î bir delil ve zahir bir bürhand›r. Ve keza,
o zat, insanlar› hidayete davet etmekle saadet-i ebedi-
yenin husulüne sebep oldu¤u gibi, vusulüne de sebeptir.
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husul: olma, meydana gelme.
hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe,
Kur’ân-› Kerîm.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
intizar: bekleme, gözleme.
istikbal: gelecek zaman.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
katre: damla.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mesele: konu.
meflhur: tan›nm›fl, flöhretli, ünlü.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
minber-i âlî: yüce, yüksek min-
ber.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
reflha: s›z›nt›, damla.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
flahsiyet-i maneviye: manevî
olarak bir yerde bulunma, hü-
küm sürme.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hal-
ler; ifller.
talep: isteme, dileme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tilâvet: Kur’ân’› usulüne uygun
olarak, güzel sesle ve anlam›n›
düflünerek okuma.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: ‹lâhî birlik,
Allah’›n bir, tek olmas›.
vusul: ulaflma, eriflme, yetiflme.
zahir: aç›k, aflikâr.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zat-› nuranî: nuranî, nurlu zat;
›fl›k saçan, çevresini ayd›nlatan
kimse.

acaip: flafl›rt›c› ve hayret veri-
ci fleyler.
acayip: flafl›rt›c› ve hayret ve-
rici fleyler.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
befler: insan, insanl›k.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.

bürhan-› sad›k-› nat›k: konu-
flan, konufltu¤unda sözü do¤-
ru olan delil; sözünde yalan
olmayan Allah’›n varl›¤›n› söz-
leriyle ve fiilleriyle ispat eden
Hz. Muhammed (a.s.m.).
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
delil-i hak: Cenab-› Hakk›n
do¤ru sözlü delili.
dünyevî: dünyaya ait.
ekser-i nâs: insanlar›n ço¤u.

feyâ acaba:.
garaip: tuhaf, flafl›lacak, hay-
ret edilecek fleyler.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
harika: ola¤anüstü.
harikulâde: ola¤anüstü.
hidayet: do¤ru olan, hak
olan.

1. Yer müthifl bir sars›nt›yla sars›ld›¤›nda... (Zilzal Suresi: 1).



Ve keza, o zat, duas›yla, ubudiyetiyle o saadetin vücudu-
na ve icad›na vesiledir.

Evet, bak: O zat nev-i beflere imamd›r. Mescidi yaln›z
Ceziretü’l-Arab de¤ildir, küre-i arzd›r. Cemaati de yaln›z
o zaman›n insanlar› de¤ildir. Belki Âdem zaman›ndan k›-
yamete kadar her bir asr›n halk› bir saf olup, bütün as›r-
lar saflar› onun arkas›nda, onun duas›na “Âmin” diyor-
lar.

Bilhassa, o zat, o cemaat-i uzmada umum zevi’l-haya-
ta flamil pek fledit bir ihtiyac-› azîm için dua eder. Ve
onun duas›na, yaln›z o cemaat de¤il, belki arz ve sema
ve bütün mevcudat “Âmin” söyler. Yani, “Yâ Rabbena!
onun duas›n› kabul eyle. Biz de o duay› ediyoruz. Biz de
onun talep etti¤ini talep ediyoruz.” Bilhassa, o cemaat-i
uzma önünde k›ld›rd›¤› namazda, öyle bir tazarru ve te-
zellül ile, öyle bir ifltiyakla, öyle bir hüzünle niyaz ve du-
a eder ki, kâinat bile heyecana gelir, o zat›n duas›na iflti-
rak eder. Evet, öyle bir maksat için niyaz eder ki, e¤er o
maksat husule gelmezse, yaln›z mahlûkat de¤il, âlem bi-
le k›ymetsiz kal›r, esfel-i safilîne düfler. Çünkü, o zat›n
matlubûyla mevcudat yüksek kemalâta eriflir.

Acaba o zat, o matlûbu kimden istiyor?

Evet, öyle bir Zattan talep eder ki, en gizli ve en kü-
çük bir hayvan›n cüz’î bir ihtiyac› için lisan-› hâliyle yap-
t›¤› duay› iflitir, kabul eder, ihtiyac›n› yerine getirir. Ve ke-
za, en edna bir emeli, en edna bir gaye için, en edna bir
zîhayatta görür ve onu ona yetifltirmekle ikram ve 

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
arz: yer, dünya.
as›r: yüzy›l.
bilhassa: özellikle.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
cemaat-i uzma: çok büyük ce-
maat, en büyük topluluk.
Ceziretü’l-Arab: Arap Yar›mada-
s›.
cüz’î: az bir parça.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-
çük.
emel: fliddet arzu, ümit.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›, Cehennemin en afla¤› tabakas›.
gaye: maksat, hedef.
husul: olma, meydana gelme.
hüzün: keder, tasa, gam.
icat: vucüda getirilme, yoktan var
edilme.
ihtiyac-› azîm: büyük bir ihtiyaç.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley sun-
ma.
imam: önde ve ileride olan, delil,
rehber.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
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kemalât: faziletler, kemaller,
olgunluklar, mükemmellikler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
k›ymet: de¤er.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
maksat: gaye.

matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
niyaz: yalvarma, yakarma.
saadet: mutluluk.
saf: dizi, s›ra.
sema: gökyüzü, gök.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
fledit: fliddetli.
talep: isteme, dileme.
tazarru: yalvarma, Allah’a

huflû içinde yalvarma.
tezellül: kendini hor ve hakir
gösterme.
ubudiyet: kulluk.
umum: bütün, herkes.
vesile: arac›, vas›ta.
yâ Rabbena: Ey bizim Rabbi-
miz.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
zîhayat: hayat sahibi.



merhamet eder. Bu dualar›n neticesinde yap›lan terbiye
ve tedbirler öyle bir intizamla cereyan eder ki, o terbiye-
lerin ancak bir Semî ve Basîr, bir Alîm ve Hakîm’den ol-
du¤una flüphe b›rakmaz.

Acaba o zat, o minberde Arfla müteveccihen ellerini
kald›rarak yapt›¤› dua ile ne istiyor ki bütün mahlûkat
“Âmin” söylüyor?

Evet, o zat, Cenab-› Hakk›n r›zas›n› ve Cennette mü-
lâkat ve rü’yetiyle saadet-i ebediyeyi istiyor. Bu istenilen
fleylerin icad›na rahmet, hikmet, adalet gibi say›s›z esbap
olmad›¤› takdirde, o zat-› nuranînin tek duas› ve tazarru
ile niyaz etmesi, Cennetin icad›na ve itâs›na kâfidir. Bi-
naenaleyh, o zat›n risaleti, imtihan ve ubudiyet için flu
dünyan›n kurulmas›na sebep oldu¤u gibi, o zat›n ubudi-
yetinde yapt›¤› dua, mükâfat ve mücazat için dâr-› ahire-
tin icad›na sebep olur.

Evet, bu yüksek intizam ve genifl rahmet ve güzel sa-
nat ve kusursuz cemal ile zulüm ve çirkinlik aras›nda te-
zat vard›r; içtimalar› mümkün de¤ildir.

Evet, edna bir sesi, edna bir kimseden, adî bir ifl için
iflitip kabul etmekle, en yüksek bir savt›, en büyük bir ifl
için iflitip kabul etmemek, emsalsiz bir kubuh ve çirkinlik
ve bir kusurdur. Bu ise mümkün de¤ildir. Çünkü, hüsn-i
zatî, kubh-i zatîye ink›lâp eder. ‹nk›lâb-› hakaik ise mu-
haldir.
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ink›lâb-› hakaik: hakikatlerin de-
¤iflmesi, dönüflmesi.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
itâ: verilme.
kâfi: yeter, yeterli.
kubh-i zatî: zat›nda çirkinlik, bir
fleyin zat›nda çirkin olmas›.
kubuh: çirkinlik.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
muhal: imkâns›z.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
mülâkat: kavuflma, buluflma, bir-
leflme.
müteveccihen: teveccüh ederek,
yönelerek.
niyaz: yalvarma, yakarma.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
rü’yet: görme, bakma, seyretme.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
savt: ses, seda.
Semî: gizli ve aç›k her fleyi ifliten
Cenab-› Hak.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme.
tezat: z›tl›k, ayk›r›l›k.
ubudiyet: kulluk.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zat-› nuranî: nuranî, nurlu zat.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
Arfl: tüm ‹lâhî isimlerin gö-
ründü¤ü en yüce makam; Al-
lah’›n kat›.
Basîr: her fleyi görüp bilen,
tam, eksiksiz ve kusursuz gö-

ren Allah (c.c.).
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cemal: güzellik, Cenab-› Hak-
k›n lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
edna: en afla¤›, en basit, en
küçük.
emsalsiz: benzersiz.
esbap: sebepler, vas›talar.
Hakîm: her fleyi bir maksatla

uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hüsn-i zatî: zat›n›n güzelli¤i,
bir fleyin zat›nda güzellik ol-
mas›.
icat: vücuda getirilme, yok-
tan var edilme.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
imtihan: deneme, s›nama; Al-
lah’›n çeflitli flekillerde kullar›-
n› denemesi.



On ‹kinci Reflha
Arkadafl!

O hatib-i mürflitten gördü¤ün, iflitti¤in kâfidir. Çünkü
ahvalini tamam›yla ihata etmek mümkün de¤ildir. Öyle
ise, ondan sonra gelen as›rlar›n o zattan ald›klar› feyizle-
re dikkat etmek üzere geri dönelim.

Bak arkadafl!

Bütün bu as›rlar o Asr-› Saadetin güneflinden Ebu Ha-
nife, fiafiî, Ebu Yezid-i Bistamî, Cüneyd-i Ba¤dadî, Ab-
dülkadir-i Geylânî, ‹mam-› Gazalî, Muhyiddin-i Arabî,
Ebu Hasen-i fiazelî, fiah-› Nakflibend, ‹mam-› Rabbanî
(rad›yallahü anhüm ecmain) gibi binlerce nuranî ziyadar
y›ld›zlar ayr›l›p âlem-i befleri tenvir etmifllerdir.

Meflhudat›m›z›n tafsilât›n› baflka vakte tehir ederek,
mu’cizat sahibi o Zat-› Nuranî Aleyhissalâtü Vesselâma
bir salâtüselâm getirelim:

o¿'Grôo≤rdG p¬r«n∏nY n∫põrfoG …/òsdG u»pfGnQƒtædG päGsòdG nò'g '¤nY rºu∏°nSnh uπ°nU -nG
mósªn``ofi Énfpóu«°nS»/ærYnG pº«/¶n©rdG p¢Trôn©rdG nøpe pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG nøpe oº«/µn◊rG
røne '¤nY @ /¬pàseoG päÉnæ°nùnM pOnón©pH mΩnÓn°S p∞rdnG o∞rdnGnh mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG
oäÉn°UÉngrQp’rG p¬pJsƒoÑoæpH nôs°ûnHnh oQƒoHsõdGnh oπ«/érfp’rGnh oáj'QrƒsàdG p¬pàndÉn°SpôpH nôs°ûnH
oônªn≤rdG p¬pJnQÉn°TpÉpH s≥n°ûrfGnhpôn°ûnÑrdG oøpgGnƒncnh¢pùrfp’rG oABÉn«pdrhnGnh uøp÷r G o∞pJGnƒngnh
1 pOnón©pH mΩnÓn°S p∞rdnG o∞rdnGnh mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG mósªn``ofi Énfn’rƒnenh Énfpóu«°nS

ahval: hâller, durumlar.
âlem-i befler: insanl›k âlemi.
aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selam onun üzerine olsun.
Arfl-› Azîm: Cenab-› Hakk›n bü-
tün varl›k âlemlerini kuflatan hü-
kümlerini icra etti¤i büyük mane-
vî makam.
as›r: yüzy›l.
Asr-› Saadet: saadet, mutluluk
asr›; Peygamberimiz (a.s.m) ve
Dört Halifenin yaflad›¤› devire ve-
rilen ad.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
hatib-i mürflit: irflat eden, do¤ru
yolu gösteren hatip.
hatif: kendisi görünmeyip sesi
iflitilen varl›k; cin.
ihata: kuflatma, içine alma.
kâfi: yeter, yeterli.
kâhin: falc›, cinlerle iliflki kurup,
onlardan bilgi s›zd›ran.
meflhudat: gözle görülen fleyler,
müflahede edilenler.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
nübüvvet: peygamberlik, Allah’›n

elçili¤i.
rad›yallahü anhüm ecmain:
Allah onlar›n hepsinden raz›
olsun.
reflha: s›z›nt›, damla.
salâtüselâm: salât ve selâm;
Peygamberimiz Hz. Muham-

med’e (a.s.m.) memnuniyet
ve ba¤l›l›k için yap›lan rah-
met dualar›.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tehir: erteleme, sonraya b›-
rakma.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
zat: kifli, flah›s.
zat-› nuranî: nuranî, nurlu
zat.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak,
ayd›nl›k.

1. Allah’›m! Kendisine, Rahman-› Rahîm’den, Arfl-› Azîmden Kur’ân-› Hakîm’in indirildi¤i nura-
nî zata, yani Efendimiz Muhammed’e milyonlar salât ve milyonlar selâm eyle. Tevrat, ‹ncil
ve Zebur’un, risaletini müjdeledi¤i; do¤umu öncesinde ve an›nda görülen mu’cizelerin, ses-
leri duyulup kendileri görünmeyen cinnî hatiflerin, evliya insanlar›n ve kâhinlerin, nübüv-
vetini müjdeledi¤i; iflaretiyle ay›n ikiye bölündü¤ü efendimiz ve seyyidimiz Muhammed’e
ümmetinin iyilikleri adedince milyon salât ve milyon selâm olsun.
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p¬pFBÉnYoópH kánYrôo°S n∫nõnfnh,oônés°ûdG p¬pJnƒrYnópd ränABÉnL røne '¤nY@/¬pàseoG ¢pSÉnØrfnG 
läBÉnÄpe /¬peÉn©nW røpe m É́n°U røpe n™nÑn°Tnh uôn◊rG nøpe oáneÉnªn̈ rdG o¬ràs∏nXnGnh ,oôn£nŸrG 
nísÑ°nSnh pônKrƒnµrdÉnc mäGsône nå'∏nK /¬p©pHÉ°pUnG pør«nH røpe oABÉnŸrG n™nÑnfnh ,pôn°ûnÑ`rdG nøpe
nÖrFuòdGnh n»rÑs¶dGnh sÖs°†dG o¬nd *G n≥n£rfnGnh oQnónŸrGnh oIÉn°ünërdnG p¬r«nØ`nc ≈/a
pêGnôr©pŸr G pÖpMÉn°U nônés°ûdGnh nônén◊rGnh nπnÑn÷rGnh nπnªn÷rGnh n ǴnQuòdGnh n ŕõp÷rGnh
mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG mósªnfio Énæp©«pØn°Tnh Énfn’rƒnenh Énfpóu«n°S @ oô°nünÑ`rdG nÆGnR Énenh
pán∏uãnªnàoŸrG päÉnªp∏nµ r̀dG≈pa pán∏uµ°nûnàoŸrG p±hoôo◊rG uπoc pOnón©pH mΩnÓn°S p∞rdnG o∞rdnGnh
nøpe mánªp∏nc uπoc pán`FBGnôpb nóræpY pABGnƒn¡rdG päÉnLtƒnªnJ ÉnjGnône ≈/a pø'ªrMsôdG p¿rPpÉpH

ÉnændrôpØrZGnh p¿ÉnesõdG pôpN'G '‹pG p∫hoõtædG p∫shnG røpe mApQÉnb uπoc røpe p¿'Grôo≤rdG
1 nÚ/e'G nÚ/e'G nÚ/e'G @ Én¡ræpe mInÓn°U uπoµpH Énæn¡'dpG BÉnj ÉnærªnMrQGnh

Arkadafl!
Risalet-i Ahmediyeyi ispat eden deliller pek büyük bir

yekûn teflkil ediyor. On Dokuzuncu Söz nam›ndaki risa-
lemde o delillerden bir k›sm› zikredilmifltir. O zat›n izhar
etti¤i bine yak›n mu’cizeleriyle Yirmi Beflinci Söz nam›n-
daki eserimde tafsil edilen k›rk vech-i i’caza bali¤ olan
Kur’ân, risalet-i Ahmediyeye (a.s.m.) flahadet etti¤i gibi,
bu kâinat da âyât›yla o zat›n nübüvvetine delâlet eder.

Evet, kâinatta yaz›lan say›s›z ayetler Zat-› Ehad’in vah-
daniyetine flahadet ettikleri gibi, risalet-i Ahmediyeye de
(a.s.m.) delâlet ve flahadet ederler.
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yan fley, burhan.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
nam: ad.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
risalet-i Ahmediye: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vech-i i’caz: mu’cize yönü.
yekûn: toplam, tutar.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
Zat-› Ehad: tek ve hiçbir fleye
muhtaç olmayan zat, Allah.
zikretmek: anmak, bildirmek.

âyât: iflaretler, deliller; Al-
lah’›n varl›k ve birli¤ine iflaret
eden deliller.

ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: bir davay› ispata yara-

1. Ça¤›rmas›yla a¤açlar›n yan›na geldi¤i, duas›yla ya¤murun sür’atle ya¤d›¤›, s›ca¤a karfl› bu-
lutun kendisine gölge yapt›¤› bir kilelik yiyece¤inden yüzlerce insan›n doydu¤u, parmak-
lar›n aras›ndan üç defa Kevser gibi suyun akt›¤›, avuçlar›nda kum ve çak›l tafllar›n›n tesbih
etti¤i, Allah’›n, keleri, ceylân›, deveyi, da¤›, tafl›, a¤ac› kendisi için konuflturdu¤u, mirac›n ve
“Gördü¤ü hâlleri tam gördü de, göz ne flaflt›, ne de baflka bir fleye bakt›” (Necm Suresi: 17),
ayetinin sahibi, Efendimiz, Seyyidimiz, fiefaatçimiz Muhammed’e ümmetinin al›p verdi¤i
nefesler say›s›nca, milyon salât ve milyon selâm olsun. ‹lk indi¤i günden itibaren tâ k›ya-
mete kadar her okuyan›n, okudu¤unda hava dalgalar›n›n aynalar›nda akseden Kur’ân ke-
limelerinin her bir harfi adedince ona milyon salât ve milyon selâm olsun. Bu salâvatlar-
dan her birisi hürmetine bizi ba¤›flla, bize merhamet et, ey ‹lâh›m›z! Âmin, âmin, âmin.



Ezcümle: Kâinatta görünen hüsn-i sanat dahi risalet-i
Ahmediyeye (a.s.m.) delâlet ve flahadet eden kat’î bir de-
lildir. Zira, flu ziynetli masnuat›n cemali, hüsn-i sanat ve
ziyneti izhar eder. Sanat ve suretin güzelli¤i, Sâni’de gü-
zellefltirmek ve ziynetlendirmek iste¤i mevcut oldu¤una
delâlet eder. Güzellefltirmek ve ziynetlendirmek s›fatlar›,
Sâniin sanat›na olan muhabbetine delâlet eder. Bu mu-
habbet ise, masnuat›n en ekmeli insan oldu¤una delildir.
Çünkü o muhabbetin mazhar ve medar› insand›r. ‹nsan
dahi masnuat›n en cami ve en garibi oldu¤undan, fle-
cere-i hilkate bir semere-i fluuriyedir. ‹nsan bir semere
gibi oldu¤u cihetle, kâinat›n eczas› aras›nda en cami ve
baid bir cüzdür. ‹nsan zîfluur ve cami oldu¤u cihetle, na-
zar› âmm, fluuru küllî olur. Nazar› âmm oldu¤undan, fle-
cere-i hilkati tamam›yla görür; fluuru da küllî oldu¤un-
dan, Sâniin makas›d›n› bilir. Öyle ise, insan Sâniin mu-
hatab-› hass›d›r.

Evet, âmm ve flümullü olan nazar ve fluurunu Sâniin
ibadetine ve muhabbetine sarf ve sanat›n› istihsan, tak-
dir ve teflhirine tevcih ve nimetlerinin flükrüne istimal
eden bir fert, verdi¤i nimetlere karfl› flükür isteyen ve ya-
ratt›¤› mahlûkat› ibadete, flükre davet eden Sâniin has
muhatap ve habibidir.

Ey insanlar! Zikredilen ahval ve fluunatla muttas›f olan
Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) Sâniin o ferd-i ferit dedi-
¤imiz muhatab-› hass› olmamas›na imkân var m›d›r? Ve
tarihinizin gösterdi¤i nev-i beflerden en büyük insanlar 

ahval: hâller, durumlar.
âmm: genel, umumî.
baid: uzak, ›rak.
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan.
cemal: güzellik.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ekmel: daha (en, pek) mükem-
mel, en olgun, kusursuz ve eksik-
siz olan.
ezcümle: bu cümleden olarak.
ferd-i ferit: efli, benzeri olmayan
fert, seçilmifl zat.
garip: tuhaf, hayret verici.
habip: sevilen, sevgili.
hüsn-i sanat: sanat güzelli¤i.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
istimal: kullanma.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
makas›d: maksatlar, gayeler.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
medar: sebep, vesile.
muhabbet: sevgi, aflk derecesin-
de sevme.
muhatab-› has: özel muhatap.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
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nan.
nazar: bak›fl, fikir.
nazar-› âmm: umumî bak›fl,
her fleyi incelikleri ile idrak
edebilecek bak›fl aç›s›.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
risalet-i Ahmediye: Peygam-
ber Efendimizin (a.s.m.) pey-
gamberli¤i.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sarf: harcama.

semere: meyve, güzel netice.
semere-i fluuriye: fluurlu, bi-
linçli meyve, netice.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
fluur: bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,

gerek dil ile, gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
teflhir: ilan etme, herkese du-
yurma; sergileme.
tevcih: yöneltme, çevirme;
mana verme, yorumlama.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
ziynet: süs.



aras›nda bu makama daha lây›k di¤er bir flah›s var m›-
d›r?

Ey gözleri sa¤lam ve kalpleri kör olmayan insanlar!
Bak›n›z, insan âleminde iki daire ve iki levha vard›r:

• Birinci daire, rububiyet dairesi’dir; ikinci daire, ubu-
diyet dairesi’dir.

• Birinci levha, hüsn-i sanat’t›r; ikinci levha ise, tefek-
kür ve istihsan’d›r.

Bu iki daire ile iki levha aras›ndaki münasebete bak›-
n›z ki, ubudiyet dairesi bütün kuvvetiyle rububiyet daire-
si hesab›na çal›fl›yor. Tefekkür, teflekkür, istihsan levhas›
da bütün iflaretleriyle hüsn-i sanat ve nimet levhas›na ba-
k›yor.

Bu hakikati gözünle gördükten sonra, rububiyet ve
ubudiyet dairelerinin reisleri aras›nda en büyük bir mü-
nasebetin bulunmamas›na akl›nca imkân var m›d›r? Ve
Sâniin makas›d›na kemal-i ihlâsla hizmet eden ubudiyet
reisinin Sâni ile azîm bir münasebeti ve kavi bir intisab›
ve o intisapla her iki daire reisleri aras›nda bir muarefe
ve mükâleme ve al›flveriflin olmamas›na ihtimal var m›-
d›r? Öyleyse, bilbedahe tahakkuk etti ki, ubudiyet reisi,
rububiyetin has mahbup ve makbulüdür.

Ey insan! Bu süslü masnuat› enva-› mehasinle tezyin
eden ve bütün zîhayat olanlar›n zevklerine, ifltihalar›na
göre bu kadar nimetleri in’am eden Sâniin en kâmil, en 
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her zaman, her yerde, her mahlû-
ka muhtaç oldu¤u fleyleri verme-
si, onu terbiye etmesi ve idaresi
alt›nda bulundurma vasf›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
ubudiyet: kul oldu¤unu bilip Al-
lah’a itaat ve ibadet etme.
zîhayat: hayat sahibi.

azîm: büyük.
beyan: anlatma, aç›klama,
deliller göstererek ispatlama.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
cemîl: güzel.
enva-› mehasin: çeflit çeflit
güzellikler.
hakikat: gerçek, esas.
hüsn-i sanat: sanat güzelli¤i.
ihtimal: olabilirlik.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
in’am: nimet verme, nimet-

lendirme, ihsan etme.
intisap: mensup olma, ba¤-
lanma, girme.
istihsan: güzel bulma, be¤en-
me.
kâmil: olgun, mükemmel.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kemal-i ihlâs: ihlâs›n mü-
kemmel oluflu, mükemmel
ve kusursuz samimiyet, ihlâs.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
levha: manzara, görünüfl.
mahbup: sevgili, sevilen, mu-

habbet edilen.
makam: büyük yer, mevki.
makas›d: maksatlar, gayeler.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli, reddedilmeyen.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
muarefe: karfl›l›kl› görüflme,
tan›flma; birbirini bilip tan›ma.
mükâleme: konuflma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
reis: baflkan.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n



cemîl ve ibadetine kemal-i ifltiyakla teveccüh eden ve Sâ-
niin mehasin-i sanat›na takdir ve istihsanat›yla arfl ve fer-
fli taraba, sevinmeye getiren ve Sâniin ihsanat›na yapt›-
¤› teflekkürat ve tekbirat ile ber ve bahri cezbeye getiren
flu güzel mahlûk ve masnuuna iltifat edip sözünü nazar-›
itibara almamas› ve teflekkürat›na mukabele etmemesi
ve teveccüh edip kendisiyle konuflmamas› ve iktidar›na
göre bütün mahlûkata bir imam ve mürflit yapmamas›
imkân› var m›d›r?

®

arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
bahr: deniz.
berr: toprak, kara, yer.
cemîl: güzel.
cezbe: çekme, çekim; heyecen,
coflkunluk.
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya.
ihsanat: ihsanlar, ba¤›fllar, nimet-
ler.
iktidar: güç, idareyi elinde bulun-
durma.
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iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.
imam: önde ve ileride olan,
delil, rehber.
istihsanat: be¤enmeler, gü-
zel bulmalar.
kemal-i ifltiyak: istek ve ar-
zunun son derecesi, tam bir
istek ve arzu.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah

taraf›ndan yarat›lanlar.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
mehasin-i sanat: sanat›n gü-
zellikleri.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
nazar-› itibar: dikkate alma,
dikkate de¤er gören bak›fl.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak

yaratan Allah.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tarab: sevinçlik, flenlik, iç
aç›kl›¤›ndan gelen coflkunluk.
tekbirat: tekbirler, tekbir ge-
tirmeler.
teflekkürat: teflekkürler,
minnet, memnuniyt ve flükür
ifade etmeler.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.



Lâsiyyemalar
Onuncu Sözün bir cihette esas› ve Yirmi Sekizinci Sözün

Arabî ‹kinci Makam›d›r.

1 W
Kâinat›n bütün zerrat›, müçtemian ve münferiden, li-

san-› acz ve fakr ile vücub-i vücut ve vahdetine flahadet
ettikleri Sâni-i Hakîm’e hamdler, senalar, flükürler olsun.
Ve kâinat›n t›ls›m›n› aç›p, âyât›n› keflif ve beyan eden
Resulü ile Âl ü Ashab›na ve sair enbiya ve mürselîn ih-
van›na ve ibad-› salihîne salâtüselâmlar olsun.

Arkadafl!

Tabiat ve esbap baz› insanlara flükür kap›s›n› kapat›p
flirk ve küfür kap›s›n› açm›flt›r. Hâlbuki, flirkin temeli sa-
y›s›z muhalâttan kurulmufl oldu¤undan haberleri yok. O
muhalâttan bir taneyi beyan edeyim ki, flirkin ne kadar
fena bulundu¤unu kör gözleriyle görsünler. fiöyle ki:

fiirk sahibi, cehalet sarhofllu¤unu terk ve ilim gözüyle
küfrüne bakt›¤› zaman, o küfrü iman ve iz’an edebilmek
için, bir zerre-i vahideye bir ton a¤›rl›¤›nda bir yük yük-
letmeye ve her zerrede say›s›z matbaalar› icat edip tabi-
at ve esbab›n eline vermeye ve bütün masnuatta bütün
sanat inceliklerini tabiata ders vermeye muztar ve mec-
bur olur. Zira, hava unsurundan, meselâ her bir zerre, 
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olup itaat etmek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
lâsiyyema: bilhassa, özellikle, her
fleyden önce.
lisan-› acz: zay›fl›k ve güçsüzlü-
¤ün dili; çocu¤un a¤lamas› gibi.
lisan-› fakr: fakirli¤in ve muhtaç-
l›¤›n dili.
makam: yer, durak.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mecbur: zorunlu olma, zorunda
kalma.
meselâ: örne¤in.
muhalât: muhaller, olmas› müm-
kün olmayanlar.
muztar: çaresiz kalm›fl, yapmak
zorunda kalm›fl.
müçtemian: toplu olarak, toplu-
ca, hepsi birden.
münferiden: ayr› ayr›, birer birer.
mürselîn: gönderilenler, pey-
gamberler.
resul: Allah’›n bizlere elçisi olan
Peygamber Efendimiz (a.s.m.).
sair: di¤er, baflka, öteki.
salâtüselâm: salât ve selâm; Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) memnuniyet ve ba¤l›l›k
için yap›lan rahmet dualar›.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
sena: methetme, övme.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
tabiat: yarat›l›fl ve yaflay›fla dair
konulan kanunlar, esaslar.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.
unsur: madde, esas, kök.
vahdet: birlik ve teklik.
vücub-i vücut: varl›¤› zorunlu,
gerekli olmak.
vücut: var olma, varl›k.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zerre-i vahide: tek bir zerre.
zîhayat: hayat sahibi.

Âl ü Ashap: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) ailesi ve yak›n
dostlar›.
Arabî: Arapça.
âyât: iflaretler, deliller; Al-
lah’›n varl›k ve birli¤ine iflaret
eden deliller.
beyan: anlatma, aç›klama,
deliller göstererek ispatlama.

cehalet: bilmezlik, cahillik,
ilimden yoksun olma.
cihet: yön.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
enva-› mehasin: çeflit çeflit
güzellikler.
esbap: sebepler, vas›talar.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve

memnuniyetini onu överek
bildirme.
ibad-› salihîn: salih kullar.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ihvan: kardefller.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
iz’an: basiret, anlay›fl, teslim

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



bütün nebatlar, çiçekler, semereler üstünde konup bün-
yelerinde vazifesini yapmak salâhiyetindedir. E¤er, bu
zerreler yapt›klar› vazifelerde memur olup Cenab-› Hak-
k›n emir ve iradesine tâbi olduklar› kâfirâne inkâr edilir-
se, o zerre herhangi bir bünyeye girse, o bünyenin bü-
tün cihazat›n›, keyfiyetiyle teflekkülünü bilmesi lâz›md›r.
Bu bilginin o zerrede bulunmas›n›, ancak o kâfir itikat
edebilir.

Maahaza, bir semere, bir flecerenin bir misal-i musa¤-
¤ar›d›r; ve o semeredeki çekirdek, o flecerenin defter-i
a’malidir. O a¤ac›n tarih-i hayat› o çekirdekte yaz›l›d›r.
Bu itibarla, bir semere flecerenin tamam›na, belki o fle-
cerenin nev’ine, belki küre-i arza naz›rd›r. Öyle ise, bir
semerenin sanat›ndaki azamet-i maneviyesi, arz›n cesa-
meti nispetindedir. O zerreyi, sanatça havi oldu¤u o aza-
met-i maneviye ile bina eden, arz› haml ve bina etmek-
ten âciz olmayacakt›r. Acaba o kâfir münkir, kalbinde
böyle bir küfrü tafl›makla, ak›l ve zekâ iddias›nda bulun-
mas› kadar bir ahmakl›k var m›d›r?

Arkadafl!

Her bir fley için iki suret ve flekil vard›r:

• Biri maddiyedir ki, âdeta bir gömlek gibi her fleyin
vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmifl flu görünen su-
retlerdir.

• Di¤eri makuledir ki, bir fleyin yaflad›¤› bir ömürde
mürur-i zamanla de¤ifltirdi¤i muhtelif maddî suretlerin iç-
tima›ndan tasavvur edilen bir suret-i vehmiyedir.

a’mal: ameller, ifller.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
âdeta: sanki.
arz: yer, dünya.
azamet-i manevîye: manevî bü-
yüklük.
cesamet: büyüklük, irilik.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, organ-
lar.
emir: ifl buyurma, buyruk.
haml: yükleme, yüklenme.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
iddia: davaya kalk›flma, dava et-
me.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, kabul ve tasdik et-
meme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
itibarla: bak›mdan, yüzden.
itikat: kesin inanma, iman.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kâfirâne: kâfircesine, Allah’› inkâr
edercesine.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
küre-i arz: yer küre, dünya.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
maddiye: maddeye ait, madde
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ile alâkal›.
makule: akl›n uygun buldu¤u
fleyler, makul olanlar.
misal-i musa¤¤ar: küçültül-
müfl örnek, bir fleyin bütün
özelliklerini tafl›yan, ondan
daha küçük olan örne¤i.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
münkir: Allah’›n varl›¤›n› ka-
bul ve tasdik etmeyen, iman-
s›z, dinsiz.
mürur-i zaman: zaman›n
geçmesi, zaman afl›m›; za-
manla.

naz›r: nazar eden, bakan.
nebat: topraktan biten, yeti-
flen her türlü fley, bitki.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
salâhiyet: yetki, bir ifli yap-
maya veya ifle kar›flmaya
hakk› bulunma.
semere: meyve, yemifl.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
suret-i vehmiye: vehmî su-
ret, asl›nda var olmad›¤› hâl-
de varm›fl gibi kabul edilen
görüntü.

flecere: a¤aç.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
takdir: Allah’›n takdiri, Al-
lah’›n ilmiyle belli bir düzen
vermesi.
tarih-i hayat: hayat tarihi.
tasavvur: bir fleyi zihinde dü-
flünme, tasarlama.
teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme.
vazife: görev.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.: organlar, uzuvlar.



Bir ateflin sür’atle tedvirinden hâs›l olan daire-i vehmi-
ye gibi, her fleyin tarih-i hayat›n› bildiren ve kadere me-
dar olan ve mukadderat-› eflya denilen flu ikinci suret,
makuledir. Suret-i maddiye itibar›yla her fleyin bir niha-
yeti, bir gayesi oldu¤u gibi, suret-i maneviye itibar›yla da
bir nihayeti ve gizli baz› hikmetler için bir gayesi de var-
d›r. Binaenaleyh her fleyin suret-i maddiyesinde, kudret-i
Rabbanî ustad›r, kader mühendistir; suret-i maneviyesin-
de ise, kader mistard›r, yani teflekkülât›n çizgilerini çizer,
kudret mastard›r, yani o çizgiler üstünde yap›lan teflekkü-
lât kudretten sudûr eder.

Ey kâfir! Bunu iflittikten sonra iyice düflün! Bir zerre-
ye, bir terzilik sanat›n› ö¤retmeye kudretin var m›d›r?
Kendine hâl›k ittihaz etti¤in tabiat ve esbap, her fleyin
muhtelif ve mütenevvi suretlerini biçip dikmesine kudret-
leri var m›d›r?

Bak, ey gözden mahrum kâfir! fiecere-i hilkatin seme-
resi ve kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan,
terzili¤in bütün kabiliyetlerini bilgilerini cem edip dikenli
bir flecerenin azalar›na uygun bir gömle¤i dikemez. Hâl-
buki, Sâni-i Hakîm her fleyin nemas› zaman›nda pek
muntazam, cedit ve taze taze gömlekleri ve yeflil yeflil
hulleleri kemal-i sür’at ve sühuletle yapar, giydirir. Fesüb-
hanallah!

Evet, münezzehtir. Her fleyin vücudu emrine ba¤l›
olan Allah münezzehtir. Her fleyin iç yüzü elinde bulunan
Sâni münezzehtir. Bütün mahlûkata merci olan Sâni mü-
nezzehtir.
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terbiye ve idare eden Allah’›n
sonsuz kudreti, kuvveti.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
makule: akl›n uygun buldu¤u
fleyler, makul olanlar.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
medar: sebep, vesile.
merci: merkez, kaynak.
mistar: bir fleyin kal›b›, ölçe¤i.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mukadderat-› eflya: eflyan›n mu-
kadderat›, eflya hakk›nda Allah’›n
takdir etti¤i durumlar.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
mütenevvi: ayn› cinsten olma-
yan, nevi nevi, çeflit çeflit.
nema: büyüme, uzama.
nihayet: son.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
semere: meyve, yemifl.
sudûr: sâd›r olma, meydana ç›k-
ma, ç›kma, olma.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
suret-i maddiye: maddî görünüfl,
flekil.
suret-i maneviye: manevî görü-
nüfl.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
flecere: a¤aç.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
tabiat:yarat›l›fl ve yaflay›fla dair
konulan kanunlar, esaslar
tarih -i hayat: hayat tarihi.
tedvir: daire flekline sokma, yu-
varlaklaflt›rma.
teflekkülât: teflekküller, oluflum-
lar , meydana gelifller.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cedit: yeni, kullan›lmam›fl.
cem: toplama, biriktirme.
daire-i vehmiye: vehmî dai-
re, asl›nda var olmad›¤› hâlde
var kabul edilen daire.
esbap: sebepler, vas›talar.
fesübhanallah: Allah (c.c.) ne
güzel yaratm›fl; Allah bütün
noksanl›klardan münezzehtir,
her fley kendine tesbih eder
anlam›nda olup hayret ve ta-
accübü ifade için söylenir.

gaye: maksat, hedef.
hâl›k: yoktan yaratan, var
eden.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hulle: elbise.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
itibar›yla: yüzünden, dolay›-
s›yla, bak›m›ndan.
ittihaz: edinme, kabul etme.

kabiliyet: beceriklilik, yete-
nek.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-›
Hakk›n takdir ve tayin etme-
si.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
kemal-i sühulet: kolayl›¤›n
son derecesi, tam bir kolayl›k.
kemal-i sür’at: tam sür’at,
mükemmel h›z.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
kudret-i Rabbanî: her fleyi



Arkadafl!

Her bir mevcudun üstünde Sâni-i Ehad ve Samed’in
bir sikkesi, bir hatemi olup, o mevcudun Sâni-i Ehad ve
Samed’in mülkü ve eser-i sanat› oldu¤una flahadet edi-
yorlar.

Evet, gayr-i mütenahi ehadiyet sikkelerinden ve sa-
medâniyet hatemlerinden, yaln›z bahar mevsiminde sa-
hife-i arza darp edilen sikkeye bak ki, flu zikredilecek mü-
teselsil f›kralar, cümleler o sikkeyi günefl gibi gösteriyor-
lar ve izhar ediyorlar.

Evet, sahife-i arzda pek garip, hakîmâne bir icat görü-
nüyor. Bu görünen icad›n gösterdi¤i kuvvet ve faaliyeti
görmek istersen, flu gelen f›kralara dikkat et:

1. O icat fiili, pek azîm ve genifl bir sahavet-i mutlaka-
dan geliyor.

2. Bir sühulet-i mutlaka ile bir kuvvet-i mutlakadan ç›-
k›yor.

3. Mutlak bir intizamla, sür’at-i mutlakada meydana
geliyor.

4. Mevzun ve mizanl› olarak, bir vüs’at-i mutlakada
bulunuyor.

5. Güzel bir eser-i sanat olmakla beraber, mutlak bir
ucuzlukta görünüyor.

6. Taallûk etti¤i fleyler pek kar›fl›k olmakla beraber,
büyük bir imtiyaz-› mutlak ve adem-i iltibas ile yap›l›yor.

adem-i iltibas: birbirine benze-
yen fleyleri kar›flt›rmama.
azîm: büyük.
darp: vurmak, vurufl, çarpma.
ehadiyet: Allah’›n her bir fleyde
birli¤inin tecelli etmesi, görünme-
si.
eser-i sanat: sanat eseri, sanat
de¤eri olan eser.
f›kra: bent, madde, paragraf.
fiil: ifl, hareket.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde.
hatem: mühür, damga.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
imtiyaz-› mutlak: mutlak ve ke-
sin bir flekilde ay›rdetme, benzer-
lerinden ay›rma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kuvvet-i mutlaka: kay›ts›z, flart-
s›z, sonsuz bir güç ve kuvvet.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
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f›ndan yarat›lanlar.
merci: merkez, kaynak.
mevzun: ahenkli, biçimli, uy-
gun.
mizan: ölçü, denge.
mutlak: herhangi bir kayda
ba¤l› olmayan, kay›ts›z, flart-
s›z.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih
edilmifl, uzak.
müteselsil: teselsül eden, bir-
birinin ard› s›ra, zincirleme gi-
den.
sahavet-i mutlaka: tam bir

cömertlik, sonsuz bir el aç›kl›-
¤›.
sahife-i arz: dünya sayfas›.
Samedâniyet: her fley kendi-
sine muhtaç oldu¤u hâlde, Al-
lah’›n hiç bir fleye muhtaç ol-
mamas›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
Sâni-i Ehad ve Samed: tek ve
benzersiz olan, her fley kendi-
sine muhtaç olup da kendisi
hiç bir fleye muhtaç olmayan
ve her fleyi sanatl› olarak ya-

ratan Allah.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sühulet-i mutlaka: sonsuz ve
tam kolayl›k.
sür’at-i mutlaka: tam bir h›z-
la, sonsuz sür’atle.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
vüs’at-i mutlaka: mutlak ge-
nifllik.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



7. Mahall-i taallûku gayr-i mütenahi olmakla beraber,
eserlerinde çirkinlik görünmez, ahsen flekilde husule ge-
lir.

8. Efrat ve enva aras›nda, bu’d-i mutlak ile beraber,
tevafuk-i mutlak var.

Arkadafl!

Bu f›kralar›n her birisi tek bafl›na da o sikkeyi izhar et-
meye kâfidir. Bak›n›z:

• En harika bir sahavetle en harika bir hüsn-i sanat,
muhit bir kudretin hassas›d›r.

• Ve intizamla beraber, harika bir sühulet, hiçbir fley-
den âciz olmayan muhit bir ilim sahibine mahsustur.

• Tart›lm›fl gibi gayet mizanl› olmakla beraber, mu’ci-
zâne bir sür’at-i mutlaka, her fleyi emrine ve kudretine
teshir eden zata mahsustur.

• Nevilerin pek da¤›n›k bulunmas›ndan, pek genifl bir
tasarrufla harika bir hüsn-i sanat, ilim ve kudretiyle her
fleyin yan›nda bulunan zata hast›r.

• Kesret ve mebzuliyet ile beraber, her ferdin sanat iti-
bar›yla k›ymettar olmas›, sonsuz bir zenginlikle gayr-i
mütenahi hazinelere malik olan zata mahsustur.

• Efrad›n ziyadesiyle kar›fl›k olmas›yla beraber, iltibas-
s›z ve fevkalâde imtiyaz ve teflahhuslara mazhar olmala-
r›, her fleye basîr ve her fleye flehît ve her bir fiili kendi-
sini di¤er bir fiilden menetmeyen zata mahsustur.
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mebzuliyet: bolluk.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
mizan: ölçü, denge.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
nevi: çeflit, tür.
sahavet: el aç›kl›¤›, cömertlik.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sühulet: kolayl›k.
sür’at-i mutlaka: tam bir h›zla,
sonsuz süratle.
flehît: do¤rudan görüp gözeten,
flahit olan.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
teshir: cezbetme, kendine ba¤la-
ma, emri alt›na alma.
teflahhus: flah›slanma, flah›s hâli-
ne girme.
tevafuk-i mutlak: mutlak bir uy-
gunluk.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
ziyade: Artma, ço¤alma.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ahsen: en güzel.
basîr: her fleyi sürekli bir bi-
çimde görüp bilen.
bu’d-i mutlak: mutlak uzak-
l›k, s›n›r› belirlenemeyen
uzakl›k.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
fevkalâde: ola¤anüstü.
f›kra: bent, madde, paragraf.
fiil: ifl, hareket.
gayet: son derece.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-

nu olmayan, nihayetsiz.
harika: ola¤anüstü.
hassa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik.
husul: olma, meydana gelme.
hüsn-i sanat: sanat güzelli¤i.
ilim: bilgi, marifet.
iltibas: birbirine benzeyen
yerleri flafl›r›p kar›flt›rma.
imtiyaz: baflkalar›ndan ay›ra-
bilme, temyiz gücü.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
itibar›yla: yüzünden, dolay›-

s›yla, bak›m›ndan.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâfi: yeter, elverir.
kesret: çokluk.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahall-i taallûk: alâkal› olu-
nan yer.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.
malik: sahip.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.



• Ve keza, arzda da¤›n›k bulunan efrat aras›ndaki
uzakl›kla beraber, suretçe, vücutça, teflkilâtça aralar›nda
husule gelen tevafuk, küre-i arz yed-i tasarrufunda, ilmin-
de, hükmünde, hikmetinde bulunan zata mahsustur.

• Ve keza, nev’in kesret-i efrad›yla beraber, her ferdin
harikulâde bir hüsn-i hilkate malik olmas› Kadîr-i Mut-
lak’a hast›r ki, az-çok, küçük ve büyük her fley Ona nis-
peten birdir.

Geçen f›kralar›n her birisinde, her fleyin tek bir sâniin
sun’u ve sanat› oldu¤una delâlet eden baflka bir ayet da-
ha vard›r:

Evet, sahavet ile kuvve-i iktisadiye aras›nda ve sür’at
ile mizanl› olmak aras›nda ve ucuzlukla k›ymetli olmak
aras›nda ve kar›fl›k olmakla mümtaz bulunmak aras›nda
tezat vard›r. Bu z›tlar› bir fiilinde cem etmek, ancak kud-
reti hadsiz bir Sâni-i Kadîr’e mahsustur.

Hülâsa, her bir f›kra tek bafl›na hatem-i ehadiyeti izha-
ra kâfi oldu¤u takdirde, f›kralar›n hey’et-i içtimaiyesi pek
zahir bir tarik-› evlâ ile hatem-i ehadiyeti gösterir. ‹flte bu

izahtan 
1 *G søodƒo≤n«nd ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN røne rºo¡nàr∏nÄ°nS røpÄndnh

ayet-i kerîmesinin s›rr› zahir oldu. Yani, o inatl› münkire,
“Hâl›k-› semavat ve arz kimdir?” diye soruldu¤u zaman,
çâr ü naçar “Allah’t›r!” diyecektir.

arz: yer, dünya.
ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
cem: toplama, biriktirme.
çâr ü naçar: çaresiz, ister iste-
mez, mecburiyetle.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
efrat: fertler.
f›kra: bent, madde, paragraf.
fiil: ifl, hareket.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâl›k-› Semavat ve Arz: gökleri
ve yeri yaratan, yoktan var eden
Allah.
harikulâde: ola¤anüstü.
hatem-i ehadiyet: ehadiyet
mührü, Allah’›n birli¤ini gösteren
mühür.
hey’et-i içtimaiye: tümünün bir-
leflmesiyle oluflan yap›, flekil.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
husul: olma, meydana gelme.
hüküm: karar, emir, hakîmiyet.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
hüsn-i hilkat: yarat›l›fltaki güzel-
lik.
ilim: bilgi, marifet.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kâfi: yeter, yeterli.
kesret-i efrat: fertlerin çoklu¤u.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kuvve-i iktisadiye: iktisat etme
duygusu; tutumluluk.
küre-i arz: yer küre, dünya.

mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.
malik: sahip.
mizan: ölçü, denge.
mümtaz: ayr›cal›kl›, seçkin.
münkir: Allah’›n varl›¤›n› ka-
bul ve tasdik etmeyen, iman-
s›z, dinsiz.
nevi: çeflit, tür.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.

sahavet: el aç›kl›¤›, cömertlik.
sâni: her fleyi sanatl› olarak
yapan, sanatkâr.
Sâni-i Kadîr: her fleye gücü
yeten ve her fleyi sanatl› ya-
ratan Allah.
s›r: gizli hakikat.
sun’: sanat eseri.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
tarik-› evlâ: daha iyi olan yol,

üstün yol, meslek.
teflkilât: yap›fllar, kurulufllar.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
tezat: z›tl›k, ayk›r›l›k.
yed-i tasarruf: tasarruf eli,
sahib olma, sahiplik.
zahir: aç›k, aflikâr.
zat: azamet ve ululuk sahibi
olan.

1. And olsun ki, onlara “Gökleri ve yeri yaratan kimdir?” diye sorsan, elbette “Allah” derler.
(Lokman Suresi: 25.)

62 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE



Arkadafl!

Ulûhiyet, risalet, ahiret, kâinat aras›nda hakikatte te-
lâzum vard›r. Yani, bunlardan birisinin vücut ve sübutu,
ötekisinin de vücut ve sübutunu istilzam eder; birisine
iman, ötekisine de iman› icap ettirir.

• Evet, meselâ, her bir kelimesi bir kitab› ve her bir
harfi bir sat›r› içerisinde tutan bir kitab›n kâtipsiz vücudu
mümkün de¤ildir. Kâinat kitab› da Nakkafl-› Ezelî’nin vü-
cub-i vücuduna ba¤l›d›r. Sarhofl olmayanlar, ancak Nak-
kafl-› Ezelî’ye iman etmekle kitab-› kâinata flahit olabilir-
ler.

• Ve keza, pek çok sanat harikalar›na ve nak›fl ve ziy-
netlerin garaibine müfltemil olan bir binan›n bani ve sâ-
nisiz vücudu mümkün olmad›¤› gibi; bu âlemin vücudu
da Sâniin vücuduna tâbidir. Dalâlet sarhofllu¤uyla sarhofl
olmayanlar, onu bunsuz tasdik edemezler.

• Ve keza, deniz ve nehirlerin yüzünde, flemsin aksini
gösteren kabarc›klardaki güneflin par›lt›s›, flemsin vücu-
dunu inkâr etmekle mümkün olmad›¤› gibi; akl› bozuk
olmayanlar için, kemal-i intizam ile tahavvül ve teceddüt
eden flu kâinat›n fluhudu, Bâni ve Sâniin vücub-i vücudu-
nun tasdikiyle olabilir. Çünkü, flu muhteflem kâinat› me-
fliet ve hikmetiyle tesis ve kaza ve kaderinin düsturlar›y-
la tafsil ve âdetinin kanunlar›yla tanzim ve inayet ve rah-
metinin namuslar›yla tezyin ve esma ve s›fât›n›n cilvele-
riyle tenvir eden, ancak ve ancak Bâni ve Sâni’dir.
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keza: böylece, ayn› flekilde.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
meselâ: örne¤in.
mefliet: dileme, irade, istek.
muhteflem: haflmetli, yüce.
müfltemil: flümulüne alan, saran,
kapsayan, içine alan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
Nakkafl-› Ezelî: ezelî nakkafl; her
fleyi Zat›na has olarak nak›fl nak›fl
iflleyen, evveli olmayan Allah.
namus: kanun, nizam.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
sübut: aç›k olma, meydana ç›k-
ma.
flems: günefl.
fluhut: gözle görme, müflahede.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
telâzum: birbirini gerektirme, bi-
rinin varl›¤›n›n ötekini zorunlu k›l-
mas›.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tesis: kurma, meydana getirme.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
vücut: var olma, varl›k.
ziynet: süs.

âdet: kanun.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
akis: yans›ma.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
Bani: her fleyi yapan, bina
eden, yaratan Allah.
cilve: tecelli, görüntü.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
düstur: kaide, esas, prensip.

esma: adlar, isimler.
garaip: gariplikler, tuhafl›klar.
hakikat: gerçek, esas.
harika: ola¤anüstü.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
icap: gerekme hâli, gerekli ol-
ma.
iman: inanma, itikat.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
istilzam: gerektirme.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-›

Hakk›n takdir ve tayin etme-
si.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kanun: yasa.
kâtip: yaz›c›.
kaza: olaca¤› Cenab-› Hak ta-
raf›ndan bilinen ve takdir olu-
nan fleylerin zaman› gelince
yaratmas›.
kemal-i intizam: intizam›n
mükemmel oluflu, tam ve ek-
siksiz düzen.



Evet, Hâl›k-› Vahid kabul edilmedi¤i takdirde, kâinat›n
zerrat ve mürekkebat› adedince sonsuz ilâhlar›n kabulü-
ne mecburiyet hâs›l olur. Ve ayn› zamanda, her bir ilâh›n
flu kâinat› halk etmeye kadir olmas› lâz›md›r. Çünkü, zî-
hayat›n her bir cüz’îsi, zevi’l-hayat›n küllüne, yani umu-
muna bir fihristedir. Cüz’îyi halk eden, küllîyi de halk et-
meye kadir olmal›d›r...

• Ve keza, ziyas›z güneflin vücudu mümkün olmad›¤›
gibi, ulûhiyet de tezahürsüz olamaz. Tezahürü ise, irsal-i
rusül ile olur. Ve keza, hadd-i kemale bali¤ olan en yük-
sek bir cemalin bilinmesi, görünmesi, gösterilmesi için
resullerin tarifi lâz›md›r. Ve keza, kemal-i cemale bali¤
olan kemal-i hüsn-i sanat, resullerin delâletiyle olur.

• Ve keza, rububiyet-i amme, ubudiyet-i külliye ister.
Bu da zülcenaheyn resullerin vahdet-i ‹lâhiyeyi halka ilân
etmeleri ile mümkün olur.

• Ve keza, bir hüsün sahibinin iste¤i olmasa ve bir âyi-
ne bulunmasa ve tarif edici bir flah›s tavassut etmezse,
onun hüsnünün görünmesi, gösterilmesi mümkün de¤il-
dir. Bu da ancak resuller vas›tas›yla olur. Çünkü resul
ubudiyetiyle Hâl›k’›n hüsnüne âyinedir, risaleti cihetiyle
de halka izhar ve ilân eder.

• Ve keza, bir zat›n cevahirle, zîk›ymet eflya ile dolu
hazinelerini aç›p halka göstermek ve arz etmekle, o za-
t›n kudretini, zenginli¤ini, saltanat›n› ilân etmek için, an-
cak o zat›n müsaadesiyle ve iradesiyle emir ve tayin edil-
mifl bir memur lâz›md›r. ‹flte o memur, resuldür.

arz: sunma, bildirme.
âyine: ayna, mir’at.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
cemal: güzellik.
cevahir: cevherler, elmaslar, k›y-
metli tafllar.
cihet: yön.
cüz’î: az bir parça.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
emir: ifl buyurma, buyruk.
fihriste: katalog, liste.
hadd-i kemal: olgunluk haddi,
kemalât haddi.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
Hâl›k-› Vahit: bir ve tek olan ya-
rat›c›, Allah.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hüsün: güzellik.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
irsal-i rusül: peygamber gönder-
me, Cenab-› Hakk›n insanlara
peygamber göndermesi.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kadir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemal-i cemal: cemalin mükem-
melli¤i, tam bir manevî güzellik
ve olgunluk.
kemal-i hüsn-i sanat: sanattaki
güzelli¤in mükemmel ve kusur-
suz olmas›.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küllî: bütün olan, tümel.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
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mürekkebat: mürekkep fley-
ler, bileflikler, kar›fl›mlar.
müsaade: izin.
resul: Allah’›n elçisi, peygam-
ber.
risalet: elçilik, resullük, pey-
gamber olarak gönderilme.
rububiyet-i amme: Cenab-›
Allah’›n her fleyi içine alan
terbiye edicili¤i.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.

tavassut: vas›ta olma, arac›
olma.
tayin: belirleme, yerini belli
etme.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
ubudiyet: kulluk.
ubudiyet-i külliye: büyük,
genifl ve umumî kulluk.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
umum: bütün, hepsi.

vahdet-i ‹lâhiye: Allah’›n bir
ve tek olmas›.
vas›ta: arac›l›k.
zat: azamet ve ululuk sahibi
olan.
zerrat: zerreler, atomlar.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
zîhayat: hayat sahibi.
zîk›ymet: k›ymet sahibi, k›y-
metli.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zülcenaheyn: çift kanatl›, iki
kanatl›.



Arkadafl! Bu s›fatlar› haiz, bu vazifeleri en mükemmel
görebilecek, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesse-
lâmdan baflka, âlemde bir flah›s yoktur. En cami, en kâ-
mil, en faz›l o zatt›r. Tam tam›na teflhir, tebli¤, tarif, tav-
sif, izhar, ilân eden o zatt›r.

Aziz arkadafl! ‹man-› billâh ile ahiret iman› aras›ndaki
telâzuma geldik. Haz›r ol, dinle:

• Bir sultan, itaat edenlere mükâfat ve isyan edenlere
de mücazat etmezse, saltanat› inhidama yüz çevirir. Ve
keza, bir sultan›n sa¤›nda lütuf ve merhamet ve solunda
kah›r ve terbiye lâz›md›r. Mükâfat merhametin iktizas›d›r,
terbiye de mücazat› ister. Mükâfat ve mücazat menzilleri
ahirettir.

• Ve keza, yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir
sultan, saltanat›n›n flan›n› kusurdan saklamak üzere,
kendisine iltica edenleri taltif ve hâkimiyetinin haflmetini
göstermek için, milletinin hukukunu muhafaza eder. Bu
cihetlerin mühim bir k›sm› ahirette olur.

• Ve keza, lebalep dolu hazinelere malik ve sahavet-i
mutlakaya sahip olan bir sultan için, umumî ve daimî bir
dâr-› ziyafet lâz›md›r ve ayr› ayr› ihtiyaç sahiplerinin de-
vam ve bekalar›n› ister. Bu da ancak ahirette olur.

• Ve keza, bir cemal sahibi, daima hüsün ve cemalini
görmek ve göstermek ister. Bu ise, ahiretin vücudunu is-
ter. Çünkü, daimî bir cemal, zail ve muvakkat bir müflta-
ka raz› olmaz. Onun da devam›n› ister. Bu da ahireti is-
ter.
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le beraber kabul ederek Ona
inanma.
inhidam: çökme, y›k›lma, harap
olma.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kah›r: büyük eziyet, cefa, zulüm.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
lebalep: a¤z›na kadar dopdolu,
dolmufl olarak.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
malik: sahip.
menzil: yer, konak.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
muhafaza: koruma.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
sahavet-i mutlaka: tam bir cö-
mertlik, sonsuz bir el aç›kl›¤›.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
sultan: padiflah, hükümdar.
flan: flöhret, ün.
taltif: iltifat etme, gönül okflama;
rütbe, niflan, para, mevki vb. fley-
lerle mükâfatland›rma.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tavsif: vas›fland›rma, bir fleyin iç
yüzü ve özelliklerini anlatma.
tebli¤: dinî bir emrin yarat›lm›flla-
ra duyurulmas›; peygamberlerin
Allah’›n emrini kullara bildirmele-
ri ve hakka davet etmeleri.
telâzum: birbirini gerektirme, bi-
rinin varl›¤›n›n ötekini zorunlu k›l-
mas›.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme; e¤itim; iyi ahlâk, sayg› ve
edep ö¤renme.
teflhir: ilân etme, herkese duyur-
ma; sergileme.
umumî: herkesle ilgili, genel.
vazife: görev.
vücut: var olma, varl›k.
zail: sone eren, yok olan.
zat: kifli, flah›s.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-

suzluk.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
cemal: güzellik, iç ve d›fl gü-
zelli¤i.
cihet: yön.
daimî: sürekli, devaml›.
dâr-› ziyafet: ziyafet yeri,
dünya.
faz›l: faziletli, fazilet sahibi,
erdemli, faik, üstün.
haiz: tafl›yan.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.

haflmet: ihtiflam, heybet, bü-
yüklük.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hüsün: güzellik.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
iman: inanma, itikat.
iman-› billâh: Allah’a inanma,
Allah’›, onun kâinatta tecelli
eden bütün s›fat ve isimleriy-



• Ve keza, yard›m isteyenlere yard›m ve dua edenlere
cevap vermek hususunda, pek rahîmâne bir flefkat sahi-
bi olan bir sultan ki, edna bir mahlûkun edna bir iste¤ini
derhal yapar, verir; elbette bütün mahlûkat›n en büyük
bir ihtiyac›n› kemal-i sühuletle yapar. Böyle umumî ve en
mühim bir ihtiyaç, ancak ahirettir.

• Ve keza, icraat›ndan, faaliyetinden anlafl›lan pek ha-
rika bir ihtiflam içinde bir saltanat› varken, milletinin içti-
malar› için yaln›z dar bir misafirhane yap›lm›fl. Daimî
olarak milleti istiap edemez, daima dolar boflal›r. Ve bir
imtihan meydan› var; her vakit de¤iflir, tebeddül eder. Ve
sultan›n, baz› âsâr-› sanat›na ve ihsanat›na baz› numune-
ler göstermek için, meclisleri var; zaman zaman tahav-
vül eder. Bu vaziyet, bu dar menzil ve meydan ve mefl-
herden sonra daimî bir menzil, sabit saraylar, aç›k hazi-
neler bulunup; ve sakinleri sabit ve daimî kalacaklar›na
bilbedahe delâlet eder.

• Ve keza, dikkat sahibi bir sultan ki, milletinin bütün
a’mallerini, ef’allerini, hizmetlerini, hacetlerini tamam›y-
la yazar ve yazd›r›r ve mülkünde cereyan eden her bir
hâdise ve her bir vak›an›n suretlerini, foto¤raflar›n› al›p
tesbit ve h›fzederse, elbette bu vaziyet, bir muhasebenin,
bir muhakemenin, bir mükâfat ve mücazat›n vukua gele-
ce¤ine kat’î bir surette delâlet eder.

• Ve keza, mükâfat ve mücazat hakk›nda tekrar ile
pek çok vaatleri ve tehditleri olursa; ve o vaad ü vaîd edi-
len fleyler kudretine a¤›r gelmezse; ve o fleyler raiyeti için 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
asar-› sanat: Sanat eserleri.
azîm: büyük.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
cemal: güzellik, iç ve d›fl güzelli¤i.
daimî: sürekli, devaml›.
delâlet: delil olma, gösterme.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-
çük.
ehemmiyetli: önemli.
hadd-i tevatür: yalan üzerine
birleflmeleri mümkün olmayan
bir cemaatin rivayet ettikleri ha-
disin derecesi.
harika: ola¤anüstü.
hilâf: yalan.
hulfü’l-vaat: sözünden dönme,
verdi¤i sözü yerine getirmeme.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma.
icraat: ifller.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
ihsanat: ihsanlar, ba¤›fllar, nimet-
ler.
ihtiflam: muhteflemlik, flanl› gö-
rünüfl, büyük gösterifl.
imtihan: deneme, s›nama.
istiap: içine alma, içine s›¤d›rma,
kapsama.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kemal-i sühulet: kolayl›¤›n son
derecesi, tam bir kolayl›k.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
menzil: yer, konak.
meflher: teflhir yeri, sergi, göster-
me yeri.
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muhbir: haber veren, haber-
ci.
muhteflem: haflmetli, yüce.
muvakkat: geçici.
mücazat: bir suça karfl› veri-
len ceza.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
numune: örnek.

rahîmâne: rahîm olarak, mer-
hamet ederek, merhametli
olarak.
raiyet: birisinin idaresine
ba¤l› olanlar, halk.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden.
sabit: de¤iflmeyen, hep ayn›
kalan, önceden ayarlanm›fl.
sakin: bir yerde oturan, bir
yerin ahalisinden olan.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
sultan: padiflah, hükümdar.

flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, baflkalaflma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.
umumî: herkese ait, genel.
vaad ü vaîd:.
vaat: söz verme, aht.
vaziyet: durum.
zail: sone eren, yok olan.



pek ehemmiyetli olursa, elbette söz verdi¤i fleylerde hilâf
olmayacakt›r. Çünkü, hulfü’l-vaat kudretin izzetine z›tt›r.

• Ve keza, hadd-i tevatüre bali¤ olan muhbirlerin itti-
fak ve icmalar›na göre, o muhteflem ve azîm saltanat›n
medar› ve cevelângâh› ancak ahiret memleketidir. Bu
küçük menziller, meydanlar o azamete daimî bir mekân
olamaz. Çünkü, bu gibi zail, mütebeddil fleyler, o müsta-
kar saltanata makar olamaz.

Evet, o sultan flu küçük menzilde ve meydanda çok
fleyleri, içtimalar›, iftiraklar› gösteriyor. Fakat, bizzat
maksat o fleyler de¤ildir; ancak ahiretin meydan-› ekbe-
rinde vukua gelecek hâllerin, emirlerin numunelerini
göstermektir. Çünkü, o mahfler-i azîmde yap›lacak mu-
ameleler, bu küçücük numunelere göre cereyan edecek-
tir. Demek bu menzilde gösterilen fânî, zail hâller, o
âlemde bâkî ve daimî semereler verecektir.

Evet, o sultan›n, flu fânî menzillerde ve korkunç mey-
danlarda gösterdi¤i hikmet, inayet, adalet, rahmet ve
flefkatin fevkinde bir derecenin tasavvuru imkân harici-
dir. Elbette bu kadar yüksek ve genifl harika sanatlar, dai-
mî mekânlar›, sabit meskenleri ve zevalsiz sakinleri ister-
ler ki, o büyük hikmet ve adaletin hakikatlerine mazhar
olsunlar. Ve illâ, flu görünen hikmet, inayet ve merhame-
tin inkâr› lâz›m gelir. Ve ayn› zamanda, bu kadar hikme-
tinden ve inayetinden zuhur eden fiiller sahibinin —hâ-
flâ— zalim, gaddar, sefih oldu¤una zehap edilir. Bu ise,
ink›lâb-› hakaik› istilzam eder.
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lirlik.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ink›lâb-› hakaik: hakikatlerin in-
k›lâb›, hakikatlerin de¤iflimi, dö-
nüflümü.
istilzam: gerektirme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahfler-i azîm: büyük toplanma
yeri; k›yametten sonra insanlar›n
diriltilip bir araya toplanaca¤› yer.
makar: oturulan, karar k›l›nan
yer, karargâh.
maksat: gaye.
mazhar: nail olma, flereflenme.
medar: sebep, vesile.
menzil: yer, konak.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
meydan-› ekber: en büyük mey-
dan, alan.
muamele: ifllem.
muvakkat: geçici.
müstakar: istikrarl›.
mütebeddil: tebeddül eden, de-
¤iflen, baflka hâle giren.
numune: örnek.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
sakin: bir yerde oturan, bir yerin
ahalisinden olan.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
saltanat-› daime: ebedî ve daimî
olan sultanl›k.
sefih: rezil, adî, afla¤›l›k, baya¤›.
semere: meyve, güzel netice.
sultan: padiflah, hükümdar.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tasavvur: bir fleyi zihinde düflün-
me, tasarlama.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zail: sone eren, yok olan.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zehap: bir fikre veya zanna kap›l-
ma.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
azamet: büyüklük.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
bizzat: kendisi, flahsen.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
cevelângâh: dolafl›lan yer,

gezinme yeri.
daimî: sürekli, devaml›.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
ehemmiyetli: önemli.
fânî: ölümlü, geçici.
fevkinde: üstünde.
fiil: ifl, hareket.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
hakikat: gerçek, esas.
hâl: durum, vaziyet.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.

harika: ola¤anüstü.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de-
¤il, Allah göstermesin.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
iftirak: ayr›lma, da¤›lma, peri-
flan olma.
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
imkân: mümkün olma, olabi-



Ve keza, flu muvakkat menzillerin saltanat-› daimeye
makar olacak bir flekle girece¤ine pek çok deliller, bür-
hanlar vard›r. Maahaza, bu âlemi icat edip, öteki âlemi
icat etmemek ve bu kâinat› vücuda getirip, öteki kâinat›
getirmemek, bu dünyay› yarat›p, öteki dünyay› yaratma-
mak imkân› yoktur. Çünkü, rububiyetin saltanat› mükâ-
fat ve mücazat› ister.

Ve keza, Sâni-i Âlem’in her fleyi içine alm›fl ve her fle-
yi istilâ ve istiap etmifl bir rahmet-i vâsias› vard›r. Valide-
lerin, hatta bir cihette nebatat›n evlâd›na olan flefkatleri
ve küçük, zay›f yavrular›n›n sühulet-i r›z›klar›, o rahmet
deryas›ndan bir katredir. O bahr-i rahmetin azametiyle,
flu fânî dünyada, bu k›sa ömürde, flu kadar zahmet ve be-
lâlarla kar›fl›k, zail ve gayr-i sabit olan flu nimetler ve ebe-
dî bekay› isteyen insanlar aras›nda münasebet yoktur. Ve
ayn› zamanda, iade edilmemek üzere zeval, nimeti nik-
mete, flefkati zahmete, muhabbeti musibete ve lezzeti
eleme ve rahmeti z›dd›na kalbeder.

Ve keza, âlemde görünen tasarrufattan anlafl›l›yor ki,
Sâni-i Âlem’in pek yüksek, celâlli, izzetli bir haysiyeti
vard›r ki; ubudiyetle Sânii tazim etmeyenlerin veya istih-
faf edenlerin te’diplerini, tehir ve imhal etse bile, ihmal
etmez.

Ve keza, o Sultan›n emirlerini, nehiylerini k›ymetsiz
görüp iman ile imtisal etmeyenler ve ibadetle kendilerini
sevdirmeyenler ve flükran ile hürmette bulunmayanlar
için, rububiyetin ebedî karargâh›nda elbette bir dâr-› mü-
kâfat ve mücazat olacakt›r.

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
azamet: büyüklük.
bahr-i rahmet: rahmet denizi.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
belâ: musibet, s›k›nt›.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
cihet: yön.
dâr-› mücazat: ifllenen suçlara
karfl› ceza verilme, ceza çektiril-
me yeri.
dâr-› mükâfat: mükâfat yurdu,
ahiret; Cennet.
derya: deniz.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
evlât: veletler, çocuklar.
fânî: ölümlü, geçici.
gayr-i sabit: durgun ve hareket-
siz olmayan, do¤rulu¤u ispat edil-
memifl.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hürmet: sayg›.
iade: geri verme.
ihmal: bofllama, önemsememe.
imhal: mühlet verme, sonraya
kalmas›na müsaade etme.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
istiap: içine alma, içine s›¤d›rma,
kapsama.
istihfaf: küçümseme, hafife al-
ma, alay etme.
istilâ: kaplama, yay›lma.
izzetli: fleref ve itibar sahibi.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalbolma: bir hâlden di¤er bir
hale geçme, dönüflme.
karargâh: karar verilen yer, karar
yeri.
katre: damla.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
muhabbet: sevgi, sevme.
musibet: felâket, belâ.
muvakkat: geçici.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nebatat: bitkiler.
nehiy: yasaklama, dinin yasakla-
d›¤› ifller.
nikmet: fliddetli ceza, eza vere-
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rek cezaland›rma, öç alma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmet-i vâsia: bütün mah-
lûkat› içine alan genifllikte ve
bol rahmet.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak

yaratan Allah.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla
yaratan Allah.
sultan: padiflah, hükümdar.
sühulet-i r›z›k: r›z›k temin et-
medeki kolayl›k.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flükran: iyili¤e karfl› gösteri-
len iyi tav›r, gönül borcu, min-
nettarl›k.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i

gibi kullanma.
tazim: hürmet, ululama, say-
g› gösterme.
te’dip: haddini bildirme, ceza-
land›rarak usland›rma.
tehir: erteleme, sonraya b›-
rakma.
ubudiyet: kulluk.
valide: ana, anne.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zail: sona eren, yok olan.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.



Ve keza bütün mahlûkatta görünen hüsn-i sanatlar, in-
tizamlar ve ihtimamlardan ve her fleyde takip edilmekte
olan maslahat ve faydalardan anlafl›l›yor ki, kâinat taht-›
tasarrufunda bulunan Sâni-i Zülcelâl’de pek büyük bir
hikmet-i amme vard›r ki, itaat ile iltica edenlerin büyük
taltif ve in’amlara mazhar olacaklar›, o hikmet-i amme-
nin iktizas›ndand›r.

Ve keza, görünüyor ki, her fley lây›k mevkiine vazedi-
liyor. Ve her hak, hak sahibine veriliyor. Ve her ihtiyaç
sahibinin haceti, istedi¤i gibi yap›l›r. Ve her sual edenle-
rin matlûplar› —bilhassa istidat lisan›yla veya ihtiyac-› f›t-
rî lisan›yla veya ›zt›rar ve zaruret lisan›yla olsun— cevap-
land›r›l›yor. Böyle eserleri görünen bir adalete, bir mah-
keme-i kübra lâz›md›r ki, rububiyetin hâkimiyetiyle hu-
kuk-i ibad muhafaza edilsin. Çünkü, fânî olan flu dünya
menzili, o büyük adalet-i hakikiyeye mazhar olamaz. Öy-
le ise, o büyük Sultan-› Adil için bir Cennet-i bâkiye, bir
Cehennem-i daime lâz›md›r.

Ve keza, görünüyor ki, Bu Âlemin Sahibi, yapt›¤› flu
kadar fiillerin delâletiyle, harika bir sahavete sahip oldu-
¤u gibi, nur ve ziya ile dolu günefller ve meyve ve seme-
releriyle hamile eflcar ve a¤açlar misillü pek çok hazine-
leri vard›r. Binaenaleyh, bu ebedî sahavet, tükenmez ser-
vet, ebedî bir ziyafetgâh› ister ve devam ile muhtaçlar›n
da devam-› vücudunu iktiza eder. Zira, nihayet bir saha-
vet, harika bir kerem, daima halka ihsan ve in’am etmek
iktiza eder. Bu ise, ihsan ve in’amlara minnettar ve muh-
taç olanlar›n devam-› vücutlar›n› ister.
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ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
ihtiyac-› f›trî: yarat›l›fl›n gere¤i
olan ihtiyaç.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
istidat: yarat›l›fltan olan ve za-
manla gelifltirilen kabiliyet; bir fle-
yin kazan›lmas›na olan f›trî meyil.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›nan
emre göre hareket etme.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar, mükemmellikler.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
mahlûkat: yarat›klar, varl›klar.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer.
menzil: yer, konak.
mevki: yer, makam.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
misillü: gibi, benzeri.
muhafaza: koruma.
nihayet: son derece.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
sahavet: el aç›kl›¤›, cömertlik.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
semere: meyve, güzel netice.
sual: soru, isteme.
Sultan-› âdil: adaletle hükmeden
Allah.
taht-› tasarruf: idare alt›nda.
taltif: iltifat etme, gönül okflama;
rütbe, niflan, para, mevki vb. fley-
lerle mükâfatland›rma.
vazedilme: yerlefltirilme, konul-
ma.
zaruret: muhtaçl›k, fliddetli ihti-
yaç içinde olma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziyafetgâh: ziyafet verilen yer.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.
adalet-i hakikiye: hakikî
adalet, gerçek adalet.
arz: sunma.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
Cehennem-i daime: devaml›
olan Cehennem, sonsuz ve
ebedî Cehennem.
Cennet-i bâkiye: bâkî, ebedî
ve daimî olan Cennet hayat›.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
devam-› vücut: varl›¤›n de-
vam›.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
eflcar: a¤açlar.
fânî: ölümlü, geçici.
fiil: ifl, hareket.
hacet: ihtiyaç.
hak: bir kimseye ait olan fley,
alacak.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.

harika: ola¤anüstü.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
hikmet-i amme: umumî hik-
met; her fleyin alâkal› oldu¤u
‹lâhî gaye, kâinattaki umumî
ve ‹lâhî gaye.
hukuk-i ibad: kullar›n huku-
ku, insan hukuku.
hüsn-i sanat: sanat güzelli¤i.
›zt›rar: çaresizlik, zor durum-
da kalmak.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.



Ve keza, flu mu’cizeli ve hikmetli ef’al-i kerîmânenin
tezahürat›ndan anlafl›l›yor ki, Sâni-i Fail’in pek gizli ke-
malât› vard›r. Ve daima o kemalât› enzar-› âleme arz ve
teflhir etmek ister. Çünkü, daimî bir kemal, daimî bir te-
zahür ile takdir edicilerin devam-› vücutlar›n› iktiza eder.
Çünkü, adem-i mutlaka namzet olan insan, kemalâta
k›ymet vermez ve istihsan ve takdire bedel istiskal ve
tahkir eder.

Ve keza, bu güzel, müzeyyen, münevver masnuat›n
Sânii için mücerret manevî bir cemal vard›r. Ve Onun, o
mahfî hüsün ve cemal için pek çok mehasin ve letaifi
vard›r ki, k›sa ak›llar›m›zla idrak edemeyiz. Ezcümle, o
cemalin kesif âyinelerinden biri sath-› arzd›r. Bu sath-›
arz her as›rda, her mevsimde, her vakitte daima tecelli
etmekte olan o cilvelerin gölgelerini teflhir, tavsif ilân ve
izhar eder.

Ve keza, hakaik-› sabitedendir ki, yüksek bir cemal sa-
hibi, bizzat kendi gözüyle ve bilvas›ta baflkas›n›n gözüy-
le, cemalini ve cemalinin inceliklerini görmek istiyor. Bi-
naenaleyh, cemal sermedî ve daim olursa, behemehâl
onun inceliklerini gösteren âyinelerinin de ebedî ve dai-
mî olmas› zarurîdir. Çünkü, bâkî bir hüsün, fânî bir müfl-
taka raz› olamaz. Ve zail ve fânî bir âfl›¤›n, ebedî ve bâ-
kî olan mahbubuna muhabbeti adavete kalbolur. Evet in-
san, eli veya fehmi yetiflmedi¤i güzel bir fleyi, kendisini
teselli için takbih eder. Bu itibarla, bu âlem Sânii istilzam
etti¤i gibi, Sâni de âlem-i ahireti istilzam eder.

adavet: düflmanl›k, husumet.
adem-i mutlak: mutlak yokluk,
tam yokluk.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âyine: ayna.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
behemehâl: mutlaka, elbette, ne
yap›p edip.
bilvas›ta: vas›ta ile, birisinin ara-
c›l›¤› ile.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cemal: güzellik.
cilve: tecelli, görüntü.
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
devam-› vücut: varl›¤›n devam›.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ef’al-i kerîmâne: asil ve yüce
davran›fllar, cömertçe yap›lan ifl-
ler.
enzar-› âlem: âlemin dikkati, na-
zar›.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fânî: ölümlü, geçici.
fehim: anlay›fl.
hakaik-› sabite: de¤iflmez haki-
katler, gerçekler.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hüsün: güzellik.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
istilzam: gerektirme.
istiskal: hofllanmad›¤›n› çeflitli fle-
killerde belirtme, yüz vermeme.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kalbolma: bir hâlden di¤er bir
hale geçme, dönüflme.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar, mükemmellikler.
kemal-i sür’at: tam sür’at, mü-
kemmel h›z.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
letaif: güzellikler, incelikler.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.
mahfî: gizli, sakl›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhabbet: sevgi, aflk derecesin-
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de sevme.
mücerret: soyutlanm›fl olan,
cisim hâlinde bulunmayan.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, par-
lak.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
namzet: aday.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.

Sâni-i Fail: her fleyi sanatl›
olarak yapan ve iflleyen Allah.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i ze-
min.
sermedî: ebedî, daimî, sürek-
li.
tahkir: hakaret etme, küçük
görme, fleref ve haysiyetini
incitme.
takbih: kabahatli, kusurlu
bulma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tavsif: vas›fland›rma, bir fle-

yin iç yüzü ve özelliklerini an-
latma.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma; sergileme.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
tezahürat: görünüfller, belir-
meler, ortaya ç›kmalar.
zail: sona eren, yok olan.
zarurî: zorunlu.



Ve keza, Bu Âlemin Sâniinde pek rahîmâne bir flefkat
vard›r. Zira görüyoruz ki, bu âlemde yard›m isteyen bir
musibetzedeye kemal-i sür’atle yard›m ediliyor. Dergâh-›
izzete iltica eden kurtuluyor. Sual eden saillerin istekleri
veriliyor. En adî bir zîhayat›n sesi iflitiliyor ve haceti ka-
bul ediliyor. ‹flte böyle bir flefkat sahibi, nev-i beflerin en
büyük, en lâz›m, en zarurî fledit bir haceti hakk›nda, bü-
tün insanlar nam›na yapt›¤› duada istedi¤i Cenneti ve
saadet-i ebediyeyi ve “ba’sü ba’del-mevt”i yapacakt›r.
Bilhassa o reis-i muhteremin flu umumî duas›na, bütün
zevi’l-hayat, bütün mahlûkat “Âmin! Âmin!” diyorlar.

Bak, o zat öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet
isteyip dua ediyor ki, insan› ve bütün mahlûkat›, esfel-i
safilîn olan fenâ-i mutlaka sukuttan, k›ymetsizlikten, fay-
das›zl›ktan, abesiyetten âlây›illiyyin olan k›ymete, beka-
ya, ulvî vazifeye, mektubat-› Samedâniye olmas› derece-
sine ç›kar›yor.

Bak, hem öyle yüksek bir fizar-› istimdatkârâne ile is-
tiyor ve öyle tatl› bir niyaz-› istirhamkârâne ile yalvar›yor
ki, güya bütün mevcudata, semavata, Arfla iflittirip, vec-
de getirip, duas›na “Âmin, Allahümme âmin!” dedirti-
yor.

Acaba bütün benîâdemi arkas›na al›p, flu arz üstünde
durup, Arfl-› Azama müteveccihen el kald›r›p, nev-i be-
flerin hülâsa-i ubudiyetini cami hakikat-i ubudiyet-i Ah-
mediye (a.s.m.) içinde dua eden flu fleref-i nev-i insan ve
ferid-i kevn ü zaman olan Fahr-i Kâinat ne istiyor,
dinleyelim. Bak, kendine ve ümmetine saadet-i ebediye 
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d›m dileyerek sesli a¤lama.
gaye: maksat, hedef.
güya: sanki.
hacet: ihtiyaç.
hakikat-› ubudiyet-i Ahmediye:
Peygamberimizin kullu¤unun asl›
ve esas›.
hülâsa-i ubudiyet: kullu¤un özü.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
k›ymet: de¤er.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
maksat: gaye.
mektubat-› Samedâniye: Same-
danî mektuplar; Cenab-› Hakk›n
isim ve s›fatlar›n› anlatan, Allah’›n
birli¤ini gösteren varl›klar.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
müteveccihen: teveccüh ederek,
yönelerek.
nam: ad, yerine.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
niyaz-› istirhamkârâne: yalvara-
rak, yalvar›rcas›na dua etme,
merhamet isteyerek dua etme.
rahîmâne: rahîm olarak, merha-
met ederek, merhametli olarak.
reis-i muhterem: sayg›de¤er re-
is, baflkan.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sail: isteyen, soran.
semavat: semalar, gökler.
sual: isteme, sorma.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme; susma.
fledit: fliddetli.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
fleref-i nev’i insan: insano¤lunun
flerefi.
ulvî: yüksek, yüce.
umumî: herkesle ilgili, genel.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
vazife: görev.
vecd: kendini kaybedecek flekil-
de hislenme.
zarurî: zorunlu.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zevi’l-hayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.
zîhayat: hayat sahibi.

abesiyet: faydas›z, bofl, lü-
zumsuz ve gayesiz olufl.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
âlây›illiyyin: yüceler yücesi,
en yüksek mertebe.
Allahümme: Ey Allah’›m.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n
kudret ve saltanat›n›n en bü-
yük dairesi.

arz: yer, dünya.
ba’sü ba’delmevt: ölümden
sonra tekrar dirilme.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
benîâdem: âdemo¤ullar›, in-
sanlar.
bilhassa: özellikle.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
cemal: güzellik.
dergâh-› izzet: yaratt›klar›n›n
isteklerine en güzel flekilde
cevap veren.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en
afla¤›s›, Cehennemin en afla¤›
tabakas›.
Fahr-i Kâinat: kâinat›n övün-
cü, kâinat›n kendisiyle övün-
dü¤ü zat olan Peygamberimiz
(a.s.m.).
fenâ-i mutlak: sonsuz yok
olufl, mutlak yok olufl.
ferid-i kevn ü zaman: asr›n,
zaman›n bir tanesi; efli bulun-
mayan.
fizar-› istimdatkârâne: yar-



istiyor, beka istiyor, Cennet istiyor. Hem mevcudat âyi-
nelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kudsiye-i
‹lâhiye ile beraber istiyor, o esmadan flefaat talep ediyor,
görüyorsun.

E¤er, ahiretin hesaps›z esbab-› mucibesi, delâil-i vücu-
du olmasa idi, yaln›z flu zat›n tek duas›, bahar›m›z›n ica-
d› kadar Hâl›k-› Rahîm’in kudretine hafif gelen flu Cen-
netin binas›na sebebiyet verecekti. Demek, nas›l ki, o za-
t›n risaleti, flu dâr-› imtihan›n aç›lmas›na sebebiyet verdi,
1 n∑nÓran’rG oâr≤n∏nN Énªnd n∑n’ rƒnd n∑n’ rƒnd s›rr›na mazhar oldu; onun

gibi, ubudiyeti dahi öteki dâr-› saadetin aç›lmas›na sebe-
biyet verdi.

oôrînanh pør«nfrƒnµrdG oóu«n°S nƒog …/òsdG pÖ«/Ñn◊rG n∂pd'P '¤nY rºu∏n°Snh uπ°nU -nG
pør«nMÉnæn÷rGhoPnh pør«nJnOÉn©°sùdG oán∏«°/Snhnh pørjnQGsódG oIÉn«nMnh pør«nªndÉn©rdG

/¬pfGnƒrNpG ='¤nYnh nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh pør«n∏n≤sãdG o∫ƒo°SnQnh
2 nÚ/e'G nÚ/∏n°SrôoŸrGnh nÚu«pÑsædG nøpe

Ve keza, bu âlemin gelifl ve gidiflat›nda ve bütün mah-
lûkat›n bir hedefe sevkinde ve semavî, süflî bütün ecra-
m›n bir kudrete ba¤l› ve musahhar olmas›nda pek büyük
bir saltanat eseri görünüyor. Ve bundan anlafl›l›yor ki, bu
mevcudatta tasarruf eden Sâniin azîm rububiyetinde ha-
rika bir saltanat› vard›r.

Hâlbuki, bu dünya menzili tahavvülâta, zevale maruz-
dur. Sanki misafirler için yap›lm›fl bir hand›r ki, daima
dolup boflal›yor. Ne kendisinin sabit bir flekli vard›r ve 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âyine: ayna.
azîm: büyük, yüce, ulu.
cemal: güzellik.
dâr-› imtihan: imtihan yeri.
dâr-› saadet: saadet, mutluluk
yeri, Cennet.
delâil-i vücut: var olma delilleri.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecram: kütleler, cans›z cisimler;
gezegenler.
esbab-› mucibe: gerektiren se-
bepler.
esma: adlar, isimler.
esma-i kudsiye-i ‹lâhiye: Allah’›n
kutsal, mukaddes ve muazzez
isimleri.
gidiflat: olaylar›n durumu, ifllerin
geliflme biçimi, ifllerin gidifl tarz›.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi yarat›c›, Allah.
han: yolcular›n misafir olarak kal-
d›¤› yer.
harika: ola¤anüstü.
hesaps›z: s›n›rs›z, sonsuz.
icat: vücuda getirilme, yoktan var
edilme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
menzil: yer, konak.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla ya-
ratan Allah.

sebebiyet: sebep olma.
semavî: semaya ait, gökten
gelen.
sevk: önüne kat›p sürme, yö-
neltme.
s›r: gizli hakikat.
süflî: afla¤›l›k, baya¤›, adî.

flefaat: birinden baflkas›n›n
kusurlar›n›n veya suçunun
ba¤›fllanmas›n› dileme.
tahavvülât: tahavvüller, de-
¤iflmeler.
talep: isteme, dileme.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup

idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.
ubudiyet: kulluk.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.

1. Sen olmasayd›n (yâ Muhammed), sen olmasayd›n kâinat› yaratmazd›m! (Hadis-i Kudsî:
Keflfü’l-Hafa, 2:164, No: 2123.)

2. Allah’›m, iki cihan›n efendisi, iki âlemin medar-› iftihar›, dünya ve ahiretin hayat›, iki cihan
saadetinin vesilesi, nübüvvet ve velâyet yönleri olan iki kanatl› ve cin ile insin peygamberi
olan flu Habibine, onun bütün Âl ve Ashab›na ve enbiya ve mürselîn kardefllerine salât ve
selâm eyle, âmin.
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ne de içinde oturanlar›n bir karar› vard›r. Ve Sâni-i
Âlem’in garip ve acip sanatlar›n›n numunelerini teflhir ve
ilân için tahavvülden hâlî kalmayan bir meflherdir. Bu iti-
barla, o handa ve o meflherde içtima eden insanlar sabit
kalacak de¤iller. Çünkü meskenleri sabit de¤ildir.

‹flte bu hâl ve flu vaziyet, bu fânî menzilden sonra o
sermedî saltanata karargâh olmak üzere sabit, bâkî, ebe-
dî, sermedî saadetlerin, Cennetlerin ve saraylar›n olaca-
¤›na kat’î bir delâletle flahadet eder. Çünkü, fânî bâkîye
makam ve medar olamaz.

Evet, bir melikin gelip giden misafirleri için yolda yap-
t›¤› flu menzile ve o menzilde oturan misafirlere bak›ld›-
¤› zaman görülüyor ki, milyonlarca lira ile yap›lan o
menzil, pek az bir zaman içindir. Ve ondaki ziynetler, k›y-
metli fleyler, hep suret ve örneklerdir. Ve misafirler, o ne-
fis taam ve yemeklerin yaln›z tad›na bak›p, kar›nlar›n›
doyuracak derecede yemiyorlar. Ve her bir misafir, husu-
sî makinesiyle o menzildeki ziynetlerin resimlerini al›rlar.
Ve melikin de gizli memurlar›, onlar›n bütün harekât,
ef’al ve muamelelerini yaz›yorlar. Ve o melik, her mev-
simde milyonlarca o ziynetleri, o güzel fleyleri yeni gele-
cek misafirler için tahrip ve tecdit ediyor. Ve hakeza, pek
çok garip ve acip fleyler görünüyor. ‹flte bu vaziyet gös-
terir ki, o muvakkat menzil sahibinin pek yüksek k›ymet-
li menzilleri, daireleri ve ebedî, sermedi saraylar› vard›r.
Bu küçük menzilde görünen fleyler, hâller, misafirleri
ebedî menzillerdeki yüksek fleylere teflvik için gösterilen
numunelerdir.
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saadet: mutluluk.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla ya-
ratan Allah.
sermedî: ebedî, daimî, sürekli.
suret: nüsha, kopya.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
taam: yemek, yiyecek.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
tecdit: yenileme, tazeleme.
teflhir: ilân etme, herkese duyur-
ma; sergileme.
vaziyet: durum.
ziynet: süs.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ef’al: fiiller, ifller.
fânî: ölümlü, geçici.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hâl: durum, vaziyet.
hâlî: bir fleyden uzak, müs-
tesna.

han: yolcular›n misafir olarak
kald›¤› yer.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar.
hususî: özel.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
karar: kesinlik, sabitlik.
karargâh: durulan veya kal›-
nan yer.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.

k›ymet: de¤er.
makam: yer.
medar: sebep, vesile.
melik: hükümdar, padiflah,
kral.
menzil: yer, konak.
mesken: oturulan, ikamet
olunan yer.
meflher: teflhir yeri, sergi,
gösterme yeri.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
muvakkat: geçici.
numune: örnek.



Kezalik, bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanla-
r›n ahvaline dikkat edilirse anlafl›l›yor ki, bu dünya ebedî
kalmak için yarat›lm›fl bir menzil de¤ildir; ancak Cenab-›
Hakk›n ebedî ve sermedî olan Dârüsselâm menziline da-
vetlisi olan mahlûkat›n içtimalar› için bir han ve bir bek-
leme salonudur.

Bu dünya menzilinde görünen leziz fleyler, lezzet ve
zevk için de¤ildir. Çünkü, visallerinin lezzeti, firaklar›n›n
elemine mukabil gelmez. Maahaza, o lezzetlerden hiç
kimse tam manas›yla murad›na nail olamaz. Ya o lezzet-
lerin ömürleri k›sa olur; veya insan›n ömrü k›sa oldu¤un-
dan, murad›na yetiflemez. Ancak, o lezzetler ve o nefis
fleyler, ibret ve flükre sevk içindir. Çünkü, onlar Cenab-›
Hakk›n ehl-i iman için Cennetlerde ihzar etti¤i hakikî ni-
metlere numunelerdir.

Ve o müzeyyen masnuat-› fâniye, fenâ ve adem için
de¤ildir. Ancak, onlar›n suretleri ve misalleri, manalar›,
neticeleri al›n›r; âlem-i bekada, ehl-i beka için ebedî
manzaralar›n yap›lmas›na medar olurlar. Yahut ebedî
âlemde, Sâni-i Ebedî, istedi¤i flekillere sokar. Çünkü, o
masnuat beka içindir. Onlar›n o zahirî ölüm ve fenâlar›,
vazifelerinden terhistir, idam de¤ildir. Evet, onlar›n ölüm-
leri fenâ olsa bile, yaln›z bir cihetten fenâya gider, çok ci-
hetlerden bâkî kal›r.

Meselâ, kudret-i ezeliyenin yaratt›¤› flu gül çiçe¤ine
bak. Evet, nas›l bir kelime a¤›zdan ç›kar ç›kmaz zahiren
fenâya giderse de, Allah’›n izniyle, kulaklarda, kâ¤›tlarda,

adem: yokluk, hiçlik.
ahval: hâller, durumlar.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
beka: ebedî hayata ulaflma.
cihet: yön.
Dârüsselâm: Cennet.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehl-i beka: bâkî olanlar, sonsuza
dek yaflayanlar.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
fenâ: yokluk, son bulma, geçici-
lik.
firak: ayr›l›k.
hakikî: gerçek.
han: yolcular›n misafir olarak kal-
d›¤› yer.
ibret: bir durumdan veya olay-
dan ders alma, ders ç›karma.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
idam: yok olma.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
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kudret-i ezeliye: ezele ait
kudret, bafl›-sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.
leziz: lezzetli, tatl›.
Mahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
masnuat-› fânîye: geçici sa-
natlar, yok olmaya mahkûm
sanatlar.
medar: sebep, vesile.

menzil: yer, konak.
meselâ: örne¤in.
misal: görünüfl ve biçim.
mukabil: karfl›l›k.
murat: istek, arzu dilek.
murat: maksat, meram.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
numune: örnek.
Sâni-i Ebedî: ebedî, daimî ve

sonsuz olan sanatkâr; Allah.
sermedî: ebedî, daimî, sürek-
li.
suret: surat, yüz, çehre.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
terhis: izin verme, serbest b›-
rakma.
vazife: görev.
visal: ulaflma, kavuflma.
zahiren: görünüflte.
zahirî: görünürde.



kitaplarda milyonlarca timsalleri kald›¤› gibi, ak›llarda da
ak›llar adedince manalar› kal›r. Kezalik, o gül, k›sa bir za-
manda vazifesi tamam olur olmaz, solar, ölür gider. Am-
ma onu gören bütün insanlar›n kuvve-i haf›zalar›nda ve
halefiyle hamile olan tohumlar›nda suretleri, manalar›
bâkîdir. Demek, o gülün tohumu olsun, kuvve-i haf›zalar
olsun, o gül çiçe¤inin suretini, ziynetini, menzilini h›fz
için sanki birer foto¤raf ve bekas› için birer menzildir.

Ey arkadafl!

‹nsan da bafl›bofl, serseri sahipsiz bir hayvan de¤ildir.
Ancak, onun da bütün harekât ve ef’ali yaz›l›yor, tespit
ediliyor ve a’malinin neticeleri h›fzediliyor ki, muhasebe-i
kübrada ona göre derece als›n. Hülâsa, her güz mevsi-
minde yap›lan tahribat, gelecek bahar mevsimlerinde
gelen yeni misafirler için yer tedarik etmek ve bir nevi
terhis ve izinlerdir.

Ve keza, bu âlemde tasarruf eden Sâniin öyle bir Ki-
tab-› Mübini vard›r ki, ne küçük ve ne büyük, o kitapta
yaz›l›p h›fzedilmemifl hiçbir fley yoktur. O kitab›n madde-
lerinden âlemde görünen yaln›z nizam ve mizan madde-
lerine bak:

Evet, görüyoruz ki, herhangi muvazzaf bulunan bir
fley, vazifesinden terhis edilmekle, daire-i vücuttan ç›kar-
sa, Fât›r-› Hakîm, onun çok suretlerini Levh-i Mahfuzlar-
da tespit eder ve tarih-i hayat›n› tohumunda ve netice-
sinde nakfleder ve pek çok gaybî âyinelerde ibka eder.
Meselâ, bir flecere meyvesiyle hamile oldu¤u gibi, tohu-
mu da meyve ile hamiledir. Demek, a¤ac›n bünyesinde 
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menzil: yer, konak.
meselâ: örne¤in.
mizan: ölçü, denge.
muhasebe-i kübra: en büyük
muhasebe, hesaplaflma.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
nakfletme: iflleme, süsleme.
nevi: çeflit, tür.
nizam: düzen, düzgünlük; kanun.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
serseri: gayesiz, hedefsiz; öteden
beri bafl›bofl olan.
suret: surat, yüz, çehre.
flecere: a¤aç.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tarih-i hayat: hayat tarihi.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
terhis: izin verme, serbest b›rak-
ma, sal›verme.
tespit etme: kaydetme, ba¤l› hâ-
le getirme.
timsal: örnek, numune.
vazife: görev.
ziynet: süs.

a’mal: ameller, ifller.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
amma: ama, lâkin, ancak.
âyine: ayna.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
daire-i vücut: varl›k dairesi.
ef’al: fiiller, ifller.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan

Allah.
gaybî: gaypla ilgili, görünme-
yenlere ait.
güz: sonbahar.
halef: sonradan gelen.
hamile olmak: yüklü olmak,
tafl›mak.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar; tutumlar.
h›fz: saklama, koruma, mu-
hafaza etme.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
ibka: devaml› k›lma, sürekli
k›lma.

keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
Kitab-› Mübin: kâinattaki
olaylar› cereyan ettiren Al-
lah’›n kudretine ait nizam ve
intizam esaslar›n›, kanunlar›n›
ihtiva eden manevî kitap;
kudret kitab›.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
Levh-i Mahfuz: korunmufl
levha, Allah’›n ezelî ilmiyle
kâinatta olmufl ve olacak
fleylerin yaz›l› oldu¤u levha.



semeresi mevcut oldu¤u gibi, tohumunda da semere
mevcuttur. Ve keza, vücuttan ç›km›fl pek çok fleyler, in-
san›n kuvve-i haf›zas›nda mevcut kal›r.

‹flte bu misallerden, h›fz ve hafîziyet kanunu ne dere-
ce ihatal› oldu¤u anlafl›ld›.

Evet, Bu Mevcudat›n Sahibi, pek büyük bir ihtimam-
la, mülkünde cereyan eden her fleyi taht-› h›fz ve muha-
fazas›na alm›flt›r; ve hâkimiyetinin muhafazas› için son-
suz bir dikkati vard›r ve rububiyetinde tam bir intizam ve
saltanat vard›r ki, edna bir hâdiseyi, adî bir hizmeti yazar
ve yazd›r›r. ‹flte bu derece ihatal›, ihtimaml› bir h›fz kanu-
nu, elbette âlem-i ahirette yap›lacak bir divan-› muhase-
bata bakar. fiu muhafaza kanunu, bütün eflyada cari ol-
du¤u gibi, mahlûkat›n en eflrefi olan insana da flamildir.
Çünkü, insan Cenab-› Hakk›n rububiyetine ait fluunat ve
ahvaline flahittir ve mahlûkat›n cemaatleri içinde Allah’›n
birli¤ine dellâld›r ve mevcudat›n tesbihat›na müflahit ve
hilâfet-i kübra ile tekrim ve teflrif edilmifltir. ‹nsan, bu ke-
ramete, bu flerefe nail oldu¤u hâlde, kendisini bafl›bofl ve
gayr-i mes’ul zannetmesin. Onun da divan-› muhasebat-
ta pek kar›fl›k hesaplar› vard›r; ondan kurtulduktan son-
ra müstahak oldu¤u yere gidecektir.

Evet, kudret-i ezeliyeye nispetle, ölümden sonra hafl-
rin gelmesi, güzden sonra bahar›n gelmesi gibidir. Evet,
nebatat gibi, insan›n da bir güzü bir de bahar› vard›r.
Evet, geçmifl zamanda vukua gelmifl olan mu’cizat-› kud-
ret, Sâniin bütün imkânat-› istikbaliyeye kadir oldu¤una
kat’î flahit ve bürhanlard›r.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
ahval: hâller, durumlar.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cemaat: topluluk.
cereyan: olma, meydana gelme.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
divan-› muhasebat: hesaplar›n
görülece¤i divan, daire.
edna: en afla¤›, en basit, en kü-
çük.
eflref: en flerefli, daha flerefli, en
iyi, en güzel.
gayr-i mes’ul: mes’uliyet ve so-
rumlulu¤u olmayan.
güz: sonbahar.
hâdise: olay.
hafîziyet: Cenab-› Hakk›n her
mahlûkun bafl›na gelecek vazi-
yetleri ve bafl›ndan geçenleri mu-
hafaza etme s›fat›.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
h›fz: saklama, koruma, muhafaza
etme.
hilâfet-i kübra: en büyük halife-
lik.
ihatal›: kuflat›c›.
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
imkânat-› istikbaliye:.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
kadir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keramet: kerem, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl› sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
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kuvve-i haf›za: haf›za gücü,
yetene¤i; bellek gücü.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
misal: örnek.
mu’cizat-› kudret: kudret
mu’cizeleri.
muhafaza: koruma.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
müflahit: gözlemci.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.

nebatat: bitkiler.
nispet: k›yaslama.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
semere: meyve, yemifl.
flamil: içine alan, kapsay›c›.

fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
taht-› h›fz ve muhafaza: mu-
hafaza ve koruma alt›nda.
tekrim: hürmet, sayg› göster-
me, ululama, yüceltme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
teflrif: flereflendirme, fleref
verme.
vuku: olma, meydana gelme.



Ve keza, Bu Âlemin Maliki, kendi kudretine pek kolay
ve pek ehven ve ibad›na fevkalâde mühim ve pek fledi-
dü’l-ihtiyaç olan haflrin tekrarbetekrar vaadinde bulun-
mufltur. Malûmdur ki, hulfü’l-vaat, kudretin izzetine, ru-
bubiyetin merhametine z›tt›r. Zira, vaadin hilâf›n› yap-
mak, cehlin veya aczin alâmetidir. Bu ise, Kadîr-i Mutlak,
Hakîm-i Mutlak olan Zata muhaldir.

Maahaza, insanlar›n haflri, nebatat›n haflri gibidir. Bu-
nu gören, onu nas›l inkâr eder? Haflrin icad›na olan vaa-
di ise, bütün enbiyan›n tevatürüyle ve büyük insanlar›n
icma›yla sabit oldu¤u gibi, Kur’ân-› Kerîm’in lisan›yla da
sabittir.

Ezcümle: p¬«/a nÖrjnQn’ pánª'«p≤rdG pΩrƒnj '‹pG rºoµsæ ǹ©nªrén«nd nƒog s’pG n¬'dpG B '’ *nG
1 Ékãj/ónM $G nøpe o¥nó°rUnG rønenh olan ayet-i kerîme, büyük bir

fliddet ve kuvvetle haflrin icad›na söz veriyor. Fakat, baz›
insan pek nankördür ki, bütün mevcudat, s›dk›na ve hak
oldu¤una delâlet etti¤i o Malikü’l-Mülk’ün sözlerini tasdik
etmez, kendi hezeyan›na ve ahmakl›¤›na itimat eder.

Ve keza, bu âlemde, pek ihtiflaml› bir rububiyet âsâr›
ile flaflaal› bir saltanat›n flualar› görünmektedir. Evet, gö-
rüyoruz ki, koca arz, sekenesiyle beraber, ehlî, zelil, mu-
tî bir hayvan gibi, o rububiyetin emri alt›nda beslenir.
Güzde ölmesi, baharda dirilmesi ve bir Mevlevî gibi raks
ve hareketi ve sair bütün iflleri o emre tâbi oldu¤u gibi,
flemsin de seyyarat›yla tanzim ve teshiri ve sair vazi-
yetleri o emre ba¤l›d›r. Hâlbuki, azametli flu rububiyet-i
sermediye ve bu saltanat-› ebediye flöyle zay›f, zail, 

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 77

me, verdi¤i sözü yerine getirme-
me.
ibad: abdler, kullar.
icma: fikir birli¤i etme.
ihtiflam: muhteflemlik, flanl› gö-
rünüfl, büyük gösterifl.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
itimat: dayanma, güvenme.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikatine
mensup kimse.
muhal: imkâns›z.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nebatat: bitkiler.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
rububiyet-i sermediye: daimî
ilâhl›k, rabl›k, sürekli hakîmiyet,
ebedî terbiye edicilik.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
saltanat-› ebediye: ebedî, daimî
ve sonsuz olan saltanat.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, oturanlar.
seyyarat: gezegenler.
s›dk: do¤ruluk.
flaflaal›: parlak, gösteriflli.
fledidü’l-ihtiyaç: ihtiyac›n çok
fliddetli olmas›.
flems: günefl.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tekrar be tekrar: tekrar tekrar.
teshir: cezbetme, kendine ba¤la-
ma, emri alt›na alma.
tevatür: içinde yalan ihtimali bu-
lunmayan ve birbirlerine kuvvet
veren haberlerden oluflan büyük
bir toplulu¤a ait haber.
vaat: söz verme, ahit.
vaziyet: durum.
zail: sona eren, yok olan.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
zelil: hor, alçak, adî, baya¤›.

alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
âsâr: eserler.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
azamet: büyüklük.
cehil: cahillik, bilgisizlik.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

ehlî: yabanîlikten kurtulmufl,
insana ba¤l› ve hizmetkâr
olan; evcil.
ehven: daha hafif; kolay.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
fevkalâde: ola¤anüstü.
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.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hezeyan: saçmalama, abuk
sabuk konuflma, herze.
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
hulfü’l-vaat: sözünden dön-

1. Allah Teâlâ ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. And olsun ki, gelece¤inden
flüphe olmayan k›yamet gününde O sizi kabirlerinizden toplay›p diriltecektir. Allah’tan
daha do¤ru sözlü kim vard›r? (Nisâ Suresi: 87.)



muvakkat temeller ve esaslar üzerine bina edilemez ve
bu mütebeddil, belâl›, kederli, fânî dünya üzerine kaim
olamaz. Ancak bu dünya, o azametli rububiyetin pek
azîm ve genifl dairesi içinde, insanlar› tecrübe ve imti-
han, kudretin mu’cizelerini teflhir ve ilân için kurulmufl
muvakkat bir menzildir ki, tahrip edilip pek muazzam,
genifl, ebedî ve bâkî bir âleme cüz olmak için tebdil edi-
lecektir. Binaenaleyh, bu tebeddülât ma’raz› olan âlemin
Sânii için, di¤er tagayyürsüz, sabit bir âlemin vücudu za-
rurîdir.

Maahaza, zahirden hakikate geçen ervah-› neyyire as-
hab› ve kulûb-i münevvere aktab› ve ukul-i nuraniye er-
bab› ve kurb-i huzur-i ‹lâhîde dâhil olanlar, o Zat-› Zülce-
lâl’in, mutîler için bir dâr-› mükâfat ve asiler için bir dâr-›
mücazat ihzar etti¤ini ve pek metin vaatler ile fledit teh-
ditleri oldu¤unu kat’î ihbar ediyorlar. Malûmdur ki, vaat-
leri ifa etmemek bir züldür. Hâl›k-› Âlem zül ve zilletler-
den münezzehtir. Ve ayn› zamanda, o hakikati ihbar
eden ehl-i hakikat ve enbiya ve evliya ve asfiya cemaat-
lerine kâinat bütün âyât›yla, kelimat›yla zahir olarak ih-
barlar›n› teyit ve takviye ediyor.

Ey insan! Bu haberden daha do¤ru bir haber ve bu
sözden daha do¤ru bir söz var m›d›r?

Ve keza, Bu Âlemin Mutasarr›f›, dar ve muvakkat flu
arz meydan›nda, âlem-i ahiretin büyük meydan›n›n çok
misallerini, numunelerini her vakit gösteriyor. Ezcümle,
bahar mevsiminde arz›n sath›nda yap›lan nebatî haflirle-
re dikkat lâz›md›r.

aktap: sahipler, efendiler, azizler.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
arz: yer, dünya.
asfiya: safiyet ve takva sahibi
olan, Hz. Peygamberin (a.s.m.) vâ-
risi hükmünde, onun meslek ve
gayelerini hayata geçirmeye çal›-
flan âlim zatlar.
ashap: büyük bir meslek veya
mezhep sahibine uyanlar.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
bina: kurma, dayand›rma.
cüz: k›s›m, parça.
dâr-› mücazat: ifllenen suçlara
karfl› ceza verilme, ceza çektiril-
me yeri.
dâr-› mükâfat: mükâfat yurdu,
ahiret; Cennet.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
enbiya: nebîler, peygamberler.
erbap: ulu, reis, baflkan.
ervah-› neyyire: nur saçan ruh-
lar.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
hakikat: gerçek, görülen bir fle-
yin asl› esas›.
Hâl›k-› Âlem: âlemin yarat›c›s›,
bütün âlemi yaratan, Allah.
haflir: yeniden toplanma, bir ara-
ya gelme.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
kaim: ayakta duran, ayakta bulu-
nan, aya¤a kalkan.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
kelimat: kelimeler, sözler.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kulûb-i münevvere: nurlanm›fl,
ayd›nlanm›fl kalpler.
kurb-i huzur-i ‹lâhî: Allah’›n hu-
zuruna yak›n olma.
ma’raz: sergi, teflhir yeri.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
malûm: bilinen, bilinir olan.
menzil: yer, konak.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mutasarr›f: tasarruf eden, tasar-
ruf sahibi olan, her fleyin sahibi
olan, malik.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
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muvakkat: geçici.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih
edilmifl, uzak.
mütebeddil: karars›z.
nebatî: bitkisel.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sat›h: yüzey.

fledit: fliddetli.
tagayyür: de¤iflme, baflkalafl-
ma.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tebeddülât: tebeddüller, de-
¤ifliklikler, baflkalaflmalar.
teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma; sergileme.

teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
ukul-i nuraniye: nurlu ak›llar.
vaat: söz verme, ahit.
zahir: aç›k, âflikar; d›fl yüz, gö-
rünüfl.
zarurî: zorunlu.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
zillet: hor ve hakir görülme,
alçalma.
zül: hakir olma, alçalma, zil-
let, hakirlik.



Evet, alt› gün zarf›nda, o kar›fl›k nebatat›n tohumlar›n-
dan ölmüfl, çürümüfl, kaybolmufl olan cesetleri galats›z,
halts›z kemâ fi’s-sab›k infla ve iade etmekle, arz meyda-
n›nda nebatî haflirleri yapan kudret, semavat ve arz› alt›
günde halk etmesinden âciz de¤ildir. Ve o kudrete naza-
ran göz iflareti kadar kolay olan haflr-i insanîyi yapma-
mak imkân› var m›d›r? Evet, haflr-i nebatîde, kelimeleri,
yaz›lar› tamamen silinmifl üç yüz bin kadar sahifeleri bir-
likte, bilâhalt ve bilâgalat k›sa bir zamanda eski yaz›lar›-
n› iade eden bir kudrete tek bir sahifeden ibaret bulunan
haflr-i insanî a¤›r gelir mi? Hâflâ!

‹flte o Kudret Sahibi, lisan-› Kur’ân ile emretti¤i,

n∂pd'P s¿pG Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG p»rëoj n∞r«nc $G pánªrMnQ pQÉn`K'G ='‹pG rôo¶rfÉna
1 @ lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒognh '≈JrƒnŸrG »p«rëoªnd

ayet-i kerîmesi, bu meselenin hakikat oldu¤una sarahat-
le flahadet ediyor.

Ey aziz arkadafl!

Cenab-› Hakk›n flu tasarrufat›ndan ve fluunat›ndan an-
lafl›ld› ki, arz meydan›nda yap›lan nebatî haflirler ve ne-
flirler ve sair içtima ve iftiraklar, maksud-i bizzat de¤ildir.
Çünkü, öteki âlemin meydan-› kebirinde yap›lan o büyük
ve mühim ihtifaller ile k›sa bir zamanda yap›lan flu cüz’î
gayr-i sabit bu semereler aras›nda münasebet yoktur.
Ancak, bu cüz’î semereler birtak›m misal ve numuneler-
dir ki, bunlar›n suret ve neticelerine o mecma-› kebirde
muameleler tatbik ve icra edilsin.
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ibaret: meydana gelen, oluflan.
icra: yürütme, bir ifli yerine getir-
me.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
iftirak: ayr›lma, da¤›lma.
ihtifal: tören, merasim.
infla: vücuda getirme, yaratma.
kemâ fi’s-sab›k: eskisi gibi.
Kudret Sahibi: bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvvet sahibi Allah.
kudret: güç, kuvvet.
lisan-› Kur’ân: Kur’ân’›n dili.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
mecma-› kebir: büyük toplanma
yeri, ahiret.
mesele: konu.
meydan-› kebir: büyük meydan.
misal: benzer, örnek.
muamele: ifllem.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nebatat: bitkiler.
nebatî: bitkisel.
neflir: k›yamet günü bütün ölüle-
rin dirilmesi.
numune: örnek.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
semavat: semalar, gökler.
semere: meyve, yemifl.
suret: biçim, görünüfl, yüz, çehre.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
zarf›nda: süresince.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
arz: yer, dünya.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bilâgalat: yanl›fls›z, yan›lma-
dan.
bilâhalt: kar›flt›rmadan, hata-
s›z.
ceset: ölü vücut, naafl.

cüz’î: küçük, az.
galat: yanl›fl, yan›lma, hata,
bozulma.
gayr-i sabit: durgun ve hare-
ketsiz olmayan, do¤rulu¤u is-
pat edilmemifl.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
halt: kar›flt›rma, hata etme.
hâflâ: asla, kat’iyen, hiç bir

vakit.
haflir: yeniden toplanma, bir
araya gelme.
haflr-i insanî: insan›n haflri,
k›yametten sonra insan›n di-
riltilip, bir araya getirilmesi.
haflr-i nebatî: bitkilere ait ha-
flir, bitkilerin yeniden diriltil-
mesi.
iade: geri dönderme, geri çe-
virme.

1. fiimdi bak Allah’›n rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ard›ndan nas›l diriltiyor. Bunu
yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O her fleye hakk›yla kadirdir. (Rum Suresi: 50)



Demek bu fânî fleylerin suretleri o âlemde bâkî seme-
releri meyve verecektir.

Ve keza, görüyoruz ki, Sâni-i Sermedî, Sultan-› Ebedî
flu inhidama meyyal menzillerde ve zevale mahkûm
meydanlarda öyle bir hikmet-i bâhirenin ve bir inayet-i
zahirenin ve bir adalet-i âliyenin ve bir merhamet-i ca-
mian›n âsâr›n› izhar ediyor ki, kalbi paslanmam›fl, gözü
kör olmam›fl bir insan, aynelyakin ile anlar ki, o hikmet-
ten daha ekmel bir hikmet olamaz. Ve o âsâr› görünen
inayetten daha ecmel bir inayet kabil de¤il. Ve o emara-
t› görünen adaletten daha ecell bir adalet yoktur. Ve o
semerat› görünen merhametten daha eflmel bir merha-
met tasavvur edilemez. Öyle ise, o Sultan›n memleketin-
de daimî mekânlar, sabit meskenler, daimî ve mukim sa-
kinler bulunmazsa, flu görünen hikmet, inayet, merha-
met ve adaletin, kalp ve fikir sahiplerince inkârlar› lâz›m
gelir. Ve ayn› zamanda o Ef’al-i Hakîme Sahibi’nin —hâ-
flâ— sefih, zalim olmas›n› istilzam eder. Bu ise, hakikati
z›dd›na kalbeden bir muhaldir.

Ey sözlerimi dinleyen arkadafl!

Haflrin vücuduna ve vukuuna dair delillerin flu zikredi-
len k›sma, emarelere münhas›r oldu¤unu zannetme.
Kur’ân-› Kerîm’in gösterdi¤i gayr-i mütenahi emareler-
den istihraç edilen hakikat fludur ki:

Hâl›k’›m›z, flu muvakkat dünya meflherlerinde daimî
olan rububiyetinin sabit karargâh›na bizleri nakledecek-
tir ve bu seyyal memleketi sermedî bir memlekete tebdil
edecektir.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, düzen-
li ve dengeli olufl.
adalet-i âliye: yüce, yüksek ada-
let.
âsâr: eserler, izler, niflanlar.
aynelyakin: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
daimî: sürekli, devaml›.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ecell: en haflmetli, en büyük, en
yüce.
ecmel: çok güzel, en yak›fl›kl›, da-
ha güzel.
Ef’al-i Hakîme Sahibi: hikmetli,
maksatl› ifllerin sahibi olan Allah.
ekmel: daha (en, pek) mükem-
mel, en olgun, kusursuz ve eksik-
siz olan.
emarat: emareler, alâmetler, ni-
flanlar.
eflmel: daha, en flümullü, kapsa-
y›c›.
fânî: ölümlü, geçici.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir vakit.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hikmet-i bâhire: apaç›k hikmet,
fayda ve gaye.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i zahire: aç›k ve aflikâr
olan yard›m.
inhidam: çökme, y›k›lma, harap
olma.
istihraç: ç›karma, ç›kar›lma.
istilzam: gerektirme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de.
kalbetmek: bir hâlden di¤er bir
hale çevirmek, de¤ifltirmek.
karargâh: durulan veya kal›nan
yer.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahkûm: mecbur.
menzil: yer, konak.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
merhamet-i camia: kapsay›c› ve
kuflat›c› merhamet.
meflher: teflhir yeri, sergi, göster-
me yeri.
meyyal: meyli fazla olan, çok
meyilli.
muhal: imkâns›z.
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mukim: ikamet eden, oturan,
bir yerde devaml› duran, yer-
leflik.
muvakkat: geçici.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›l-
m›fl, bir fleye veya kimseye
mahsus.
rububiyet: Cenab-› Hakk’›n
her zaman, her yerde, her
mahluka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.

sakin: bir yerde oturan, bir
yerin ahalisinden olan.
Sâni-i Sermedî: ebedî, daimî
olan ve her fleyi sanatla yara-
tan Allah.
sefih: fayday› ve zarar› ay›r-
detme yetene¤inden mah-
rum, beyinsiz.
semerat: semereler, meyve-
ler.
semere: meyve, güzel netice.
sermedî: ebedî, daimî, sürek-
li.
seyyal: ak›c›, akan.

Sultan-› Ebedî: ebedî sultan;
kudret ve hükümranl›¤›n›n
sonu olmayan sultan.
suret: biçim, görünüfl.
tasavvur: bir fleyi zihinde dü-
flünme, tasarlama.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



Ve yine zannetme ki, haflir ve ahireti iktiza eden, Es-
ma-i Hüsnadan yaln›z Hâkim, Kerîm, Rahîm, Âdil, Ha-
fîz isimleridir. Belki, kâinat›n tedbiriyle alâkadar olan her
bir isim, ahiret ve haflri iktiza eder.

Hülâsa: Haflir meselesi öyle bir hakikattir ki, celâliyle,
cemaliyle, esmas›yla Hâl›k-› Zîflan, bütün kütüb-i semavi-
ye ile enbiya ve evliya ve asfiyan›n icmalar›n› tazammun
eden Kur’ân-› Mu’cizülbeyan ve Fahr-i Kâinat Hazret-i
Muhammed (a.s.m.), ekmelü’l-halk ve eflrefü’l-insan,
haflrin gelece¤ine ittifakla hükmettikleri gibi; flu kâinat
dahi, bütün âyât›yla ve kelimat›yla haflrin vücut ve icad›-
na flahadet ediyor. Hatta her bir cüz’ün, cüz’î olsun kül-
lî olsun, cüz olsun küll olsun, iki vechi vard›r. Bir vecihle
Hâl›k’a bakar, vahdaniyete delâlet eder. Di¤er vecihle de
ahirete naz›rd›r ki, haflrin, ahiretin vücutlar›n› ister.

Meselâ, bir insan kendi vücuduyla, hüsn-i sanat›yla
Sâniin vücub-i vücuduna ve vahdetine delâlet etti¤i gibi;
âmâl ve istidatlar› ebede kadar uzand›¤› hâlde pek sür’at-
le ölüm ve zevali, ahiretin vücuduna delâlet eder. Bütün
mevcudatta görünen intizam-› hikmet, tezyin-i inayet,
taltif-i rahmet, tevzin-i adalet, Sâni-i Hakîm’in vücut ve
vahdetine flahit olduklar› gibi, ahiretin ve saadet-i ebedi-
yenin de icat ve vücutlar›na delâlet ederler.

Énær∏pNrOnGnh pABGnón©°tùdG pInôreoR≈/a ÉnfröoûrMnh pInOÉn©°sùdG pπrgnG røpe Énær∏n©rLG -nG
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dü¤ü zat; Peygamberimiz (a.s.m.).
Hafîz: yaratt›klar›n› koruyup gö-
zeten Allah.
Hâkim: her fleye hükmeden, her
fleyi hükmü alt›nda tutan, her fle-
ye galip olan Allah.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
Hâl›k-› Zîflan: flan sahibi yarat›c›.
haflir: öldükten sonra dirilip he-
saplar›n görülmesi için bir mey-
dana toplanma.
hükmetme: hakim olma.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
hüsn-i sanat: sanat güzelli¤i.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma.
iktiza: gerektirme.
intizam-› hikmet: fayda, gaye ve
güzel maksatlar›n düzenlili¤i, inti-
zam›.
istidat: kabiliyet, yetenek.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kelimat: kelimeler, sözler.
Kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k
beklemeden ba¤›flta bulunan,
kullar›na nimetler ihsan eden, gü-
nahlar› örten, günah iflleyen affe-
den, Allah.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
kütüb-i semaviye: semavî kitap-
lar, vahye dayanan, Allah’›n gön-
derdi¤i kutsal kitaplar; Tevrat, Ze-
bur, ‹ncil ve Kur’ân-› Kerîm.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
naz›r: nazar eden, bakan.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
taltif-i rahmet: merhametli dav-
ran›fl iltifat›.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tevzin-i adalet: adalet ölçüsü.
tezyin-i inayet: yard›m ve yar-
d›mlaflman›n güzelli¤i, süslü gö-
rünüflü.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vahdet: birlik ve teklik.
vecih: cihet, yön.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkans›z olmak.
vücut: var olma, varl›k.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âmâl: emeller, arzular, istek-
ler, ummalar, ümitler.
asfiya: safiyet ve takva sahibi
olan, Hz. Peygamberin (a.s.m.)
vârisi hükmünde, onun mes-
lek ve gayelerini hayata ge-

çirmeye çal›flan âlim zatlar.
celâl: sonsuz büyüklük, hafl-
met, ululuk, yücelik.
cemal: güzellik.
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ekmelü’l-halk: yarat›lm›flla-
r›n en mükemmeli.

enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
esma: adlar, isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
eflrefü’l-insan: insanlar›n en
flereflisi.
Fahr-i Kâinat: kâinat›n övün-
cü, kâinat›n kendisiyle övün-

1. Allah’›m, bizleri saadet ehlinden eyle, saidler zümresinde haflreyle ve saidlerle beraber
Nebî-i Muhtar›n›n flefaatiyle bahtiyar kullar›nla beraber Cennete koy. Senin rahmetine ve
onun flan›na yak›fl›r flekilde ona ve Âline salât ve selâm eyle. Âmin, âmin, âmin.



TEVH‹D DEN‹Z‹NDEN

Katre

‹fade-i Meram

` alûmdur ki, insan, hasbelkader çok yollara sü-
lûk eder ve o yolda çok musibet ve düflmanlara

rastgelir. Bazen kurtulursa da, bazen de bo¤ulur. Ben de
kader-i ‹lâhînin sevkiyle pek acip bir yola girmifltim. Ve
pek çok belâlara ve düflmanlara tesadüf ettim. Fakat, acz
ve fakr›m› vesile yaparak, Rabbime iltica ettim. ‹nayet-i
Ezeliye, beni Kur’ân’a teslim edip, Kur’ân’› bana mual-
lim yapt›. ‹flte, Kur’ân’dan ald›¤›m dersler sayesinde o
belâlardan halâs oldu¤um gibi, nefis ve fleytan ile yapt›-
¤›m muharebelerden de muzafferen kurtuldum. Bütün
ehl-i dalâletin vekili olan nefis ve fleytanla ilk müsademe
1 $ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnM n’nh oônÑrcnG *Gnh *G s’pG n¬'dpG nB’nh ! oórªn◊rGnh $G n¿ÉnërÑ°oS
kelimelerinde vuku buldu. Bu kelimelerin kalelerinde ta-
hassun ederek, o düflmanlarla münakaflalara girifltim.
Her bir kelimede otuz defa meydan muharebesi vukua
geldi.

Bu risalede yaz›lan her bir kelime, her bir kay›t, kazan-
d›¤›m bir muzafferiyete iflarettir.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
belâ: musibet, s›k›nt›.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
halâs: kurtulma, kurtulufl, selâ-
mete erme.
hasbelkader: kaderden, kader
icab›.
ifade-i meram: dilek ve maksad›
ifade etme; kitaplara yaz›lan ön
söz.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
inayet-i ezeliye: zaman ve me-
kânla  s›n›rl› olmayan Cenab-›
Hakk›n yard›m›, inayeti.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
katre: damla.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
malûm: bilinen, bilinir olan.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
muharebe: savaflma, savafl.
musibet: felâket, belâ.
muzafferen: muzaffer olarak, üs-
tün gelerek, galip olarak.
muzafferiyet: muzafferlik, üs-

tünlük, düflmana üstün gel-
me, galibiyet.
münakafla: tart›flma.
müsademe: çarp›flma, çat›fl-
ma, vuruflma.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
Rab: besleyen, yetifltiren,

verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.

sevk: önüne kat›p sürme, yö-
neltme.

sülûk: bir yola girme, bir yol
tutup o yolda terakki merte-
belerine devam etme.

tahassun: kale veya hisara
kapanma, s›¤›nma.

tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, Allah’›n varl›¤›n›, bir-
li¤ini, dengi ve orta¤› bulun-
mad›¤›n› kabul etme.

vekil: bakan, baflkas›n›n yeri-
ne ve ad›na konuflan.

vesile: arac›, vas›ta.

vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.

1. Allah, her türlü kusur ve noksanl›klardan uzakt›r. Ezelden ebede kadar her türlü hamd ve
flükür Allah'a mahsustur. Allah'tan baflka ilâh yoktur. Allah en büyük ve en yücedir. Ve
günahlardan sak›nmak ve ibadetlere güç yetirmek ancak Allah'›n yard›m› ile mümkündür.
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Bu risalede yaz›lan hakikatler, z›tlar›na bir imkân-›
vehmî kalmayacak derecede yaz›lm›flt›r. Uzun bir hakika-
te, delili ile beraber, bir kay›t veya bir s›fatla iflaret yap›-
l›yor.

‹htar: Bu zaman›n cereyan›, benim gibi çoklar›n› vehmî
tehlikelere atm›flt›r. ‹nflaallah, bu eser Allah’›n iz-
niyle onlar› kurtaracak ümidindeyim.

* * *

®
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delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.

hakikat: gerçek, do¤ru.

ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.

imkân-› vehmî: vehim ve ku-
runtuyla bir fleyi mümkün
görme, olabilir zannetme.

inflaallah: Allah izin verirse,
Allah’›n izniyle.

s›fat: vas›f, nitelik.

vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.



W
1 /¬u«`pÑnf '¤nY oI'ƒ∏°südGnh ! oórªnërdnG

Bu risale dört Bab ile bir Hatime ve bir Mukaddeme üzeri-
ne tertip edilmifltir.

Mukaddeme
K›rk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yaln›z dört

kelime ile dört kelâm ö¤rendim; tafsilen beyan edilecek-
tir. Burada yaln›z icmalen iflaret edilecektir.

Kelimelerden maksat, mana-i harfî, mana-i ismî, ni-
yet, nazard›r. fiöyle ki:

Cenab-› Hakk›n masivas›na, yani kâinata mana-i har-
fiyle ve Onun hesab›na bakmak lâz›md›r. Mana-i ismiyle
ve esbap hesab›na bakmak hatad›r.

Evet, her fleyin iki ciheti vard›r: Bir ciheti Hakka ba-
kar, di¤er ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, Hak-
ka bakan cihete tenteneli bir perde veya fleffaf bir cam
parças› gibi, alt›nda Hakka bakan cihet-i isnad› göstere-
cek bir perde gibi olmal›d›r.

Binaenaleyh, nimete bak›ld›¤› zaman Mün’im, sanata
bak›ld›¤› zaman Sâni, esbaba nazar edildi¤i vakit Mües-
sir-i Hakikî zihne ve fikre gelmelidir.

Ve keza, nazar ile niyet mahiyet-i eflyay› ta¤yir eder;
günah› sevaba, sevab› günaha kalbeder. Evet, niyet adî 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
bab: bir kitab›n bölümlerinden
her biri.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cihet: yön.
cihet-i isnat: dayand›rma yönü,
dayanma ciheti, taraf›.
esbap: sebepler, vas›talar.
Hak: Allah.
hatime: son söz, bir eserin sonuç
k›sm›.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalbetme: çevrilme, dönme.
kelâm: söz, lâf›z.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahiyet-i eflya: eflyan›n mahiye-
ti, eflyan›n tabiat›, neden ibaret
oldu¤u, hakikati, iç yüzü.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-

disine bakan ve kendisini ta-
n›tan manas›.
masiva: Allah’tan baflka bü-
tün varl›klar.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
Müessir-i Hakikî: hakikî tesir
sahibi, hakikî tesir edici; Allah.
Mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
nazar: bakmak.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›

maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
niyet: karar verme, kastet-
me, isteme; kalben bir fleye
yönelifl; istek, kas›t, karar.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Al-
lah taraf›ndan verilen mükâ-
fat.
fleffaf: saydam.

tafsilen: tafsilli bir flekilde,
uzun uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.

ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.

tahsil: ilim ö¤renme, bilgi
edinme, ö¤renim.

tentene: dantel, tül gibi ince
ve fleffaf derecede.

tertip: dizme, s›ralama, düze-
ne koyma.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla.
Ezelden ebede kadar Allah'a hamd, övgü;  Peygambere de (a.s.m.) rahmet olsun.
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bir hareketi ibadete çevirir ve gösterifl için yap›lan bir
ibadeti günaha kalbeder. Maddiyata esbap hesab›yla ba-
k›l›rsa cehalettir, Allah hesab›yla olursa marifet-i ‹lâhiye-
dir.

Birinci Kelâm: »/µpdÉne oâr°ùnd uÊpG Ben kendime malik

de¤ilim. Ancak, malikim, kâinat›n malikidir. Fakat, ken-
dime malik nazar›yla bak›yorum ki, Malik-i Hakikî’nin s›-
fât›n› ve s›fatlar›n bir derece mahiyetini ve hududunu bi-
leyim. Evet mevhum, mütenahi hududum ile, Malik-i
Hakikî’nin s›fatlar›n›n bir cihette gayr-i mütenahi hudu-
dunu bildim.

‹kinci Kelâm: w≥nM oärƒnªrdnG Ölüm hakt›r. Evet, bu hayat

ve bu beden flu azîm dünyaya direk olacak kabiliyette de-
¤ildir. Zira, onlar demir ve tafltan de¤ildir. Ancak et, kan
ve kemik gibi mütehalif fleylerden terekküp etmifl. K›sa
bir zamanda tevafuklar›, içtimalar› varsa da, iftiraklar› ve
da¤›lmalar› her vakit melhuzdur.

Üçüncü Kelâm: lópMGnh»uHnQ Rabbim birdir. Evet, herke-

sin bütün saadetleri bir Rabb-i Rahîm’e olan teslimiyete
ba¤l›d›r. Aksi takdirde pek çok rablere muhtaç olur. Çün-
kü, insan camiiyeti itibar›yla bütün eflyaya ihtiyac› ve alâ-
kas› vard›r. Ve her fleye karfl› hissederek veya etmeyerek,
teessürü, elemleri vard›r. Bu ise, tam Cehennem gibi bir
hâlettir. Fakat, erbap tevehhüm edilen esbap yed-i kud-
retine bir perde olan Rabb-i Vahid’e teslimiyet, firdevsî
bir vaziyettir.
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lah.
marifet-i ‹lâhîye: Allah’a mahsus
ilim, ‹lâhî sanat; hiç kimsenin ya-
pamad›¤›, sadece Allah’›n kudre-
tinde olan bilgi.
melhuz: hat›ra gelen, umulan,
beklenen, muhtemel olan.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
rab: efendi, sahip, her fleyin mali-
ki, malik.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
Rabb-i Vahid: tek ve eflsiz olan
Allah, bir olan Allah.
saadet: mutluluk.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
teessür: kederlenme, üzülme, ac›
duyma.
terekküp: kar›fl›p birleflme, bir-
den fazla fleyin birleflmesinden
oluflma.
teslimiyet: teslim olma, teslim
olufl, boyun e¤ifl.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
vaziyet: durum.
yed-i kudret: kudret eli, her fleyi
tutan Allah’›n kudret eli.

aksi: ters, z›t.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
azîm: büyük.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
cehalet: cahillik, ilimden yok-
sun olma, ‹lâhî hakikatlerden
habersiz olma.
cihet: yön.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
erbap: ehil, muktedir, bece-
rikli, lây›k.
esbap: sebepler, vas›talar.

firdevsî: Cennet bahçesinde
bulunufl hâli gibi.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hâlet: hal, durum.
hudut: s›n›rlar.
ibadet: kulluk; Allah’›n emrini
yerine getirme, yasaklar›ndan
kaç›nma uygulamalar›.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
iftirak: ayr›lma, da¤›lma.
itibar›yla: yüzünden, dolay›-

s›yla, bak›m›ndan.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kelâm: söz, lâf›z.
maddiyat: maddî ve cismanî
fleyler, gözle görülüp elle tu-
tulur cinsten fleyler.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
malik: sahip.
Malik-i Hakikî: her fleyin ha-
kikî sahibi ve maliki olan Al-



Dördüncü Kelâm: ÉnfnG ile tabir edilen benlik, yani

kendisine bir vücut, bir k›ymet vermektir ki, bu ene, Ce-
nab-› Hakk›n s›fât›n›, fluunat›n› bilmek için bir santral ve
bir vahid-i k›yasîdir.

®
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ene: ben.
kelâm: söz, laf›z.
k›ymet: de¤er.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller, ifller.
tabir: ifade.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas
olan fley, birim, ölçü birimi.
vücut: varl›k.



Birinci Bab
1 *G s’pG n¬'dpG n=’ beyan›ndad›r.

nÚ/∏n°SrôoŸrG póu«n°S '¤nY oΩnÓ°sùdGnh oInÓ°südGnh nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG
2 nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh mósªnëoe

Allah’tan baflka hak bir ilâh›n bulunmad›¤›n› kalben
tasdik ve lisanen ikrar etti¤ime, bütün gören ve görünen
eflyay› flahit gösteriyorum.

Öyle bir Allah ki, vücub-i vücuduna ve Vahid, Ehad,
Ferd, Samed oldu¤una Hazret-i Muhammed (a.s.m.) bir
flahid-i sad›k ve bir bürhan-› nat›kt›r.

Öyle Muhammed (a.s.m.) ki, icma ve tasdiklerine
mazhar olmakla, enbiya ve mürselîne siyadet ünvan›n›
ve ittifak ve tahkiklerini almakla, ‹mamü’l-Evliya ve’l-Ule-
ma lâkab›n› alm›flt›r. Ve öyle Muhammed (a.s.m.) ki,
âyât-› bâhire, mu’cizat-› kàt›a ve secaya-i samiye ve ah-
lâk-› âliye sahibi olmakla mehbit-i vahy-i ‹lâhî olmufltur.

Ve öyle bir Muhammed ki (a.s.m.), âlem-i gayp ve me-
lekûtu seyir ve ziyaret etmekle, ervah› müflahede ve me-
lâike ile musahabe, cin ve insanlara irflat vazifesini alm›fl-
t›r.

Ve öyle bir Muhammed’dir ki (a.s.m.) flahsiyet-i mane-
viyesiyle kâinat›n kemaline bir fihriste olmakla, bütün
saadetlerin ve medeniyetlerin düsturlar›n› havi bir fleria-
ta sahiptir.
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hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma.
ikrar: dil ile söyleme, bildirme.
ilâh: ibâdete lây›k olan; tap›n›lan.
imamü’l-evliya ve’l-ulema: velî-
lerin ve âlimlerin imam›.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalben: kalp ile, kalpten.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
lâkap: ünvan.
lisanen: sözle, flifahen, a¤›zdan
konuflarak.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mehbit-i vahy-i ‹lâhî: Allah tara-
f›ndan gönderilen vahyin inifl ye-
ri.
melâike: melekler.
melekût: melekler ve ruhlar âle-
mi.
mu’cizat-› kàt›a: apaç›k ve kesin
olan mu’cizeler.
musahabe: sohbet etme, söylefl-
me, görüflme.
mürselîn: elçi olarak gönderilen-
ler, peygamberler.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
saadet: mutluluk.
Samed: Cenab-› Hakk›n ‘her fley
kendisine muhtaç oldu¤u hâlde,
Kendisi hiç bir fleye muhtaç ol-
mayan’ manas›ndaki ismi.
secaya-i samiye: yüksek ve k›y-
metli seciyeler, hususiyetler, va-
s›flar.
seyir: uzaktan bakma; gezip do-
laflmak.
siyadet: efendilik, beylik, sahip-
lik.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü flahit.
flahsiyet-i maneviye: manevî
flahsiyet, manevî kiflilik.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rmak, inand›¤› fleylerin asl›-
n›, esas›n› bilerek inanma.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
ünvan: flöhret, ad, isim.
Vahid: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne olan Allah.
vazife: görev.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.

ahlâk-› âliye: yüksek ahlâk,
yüce ahlâk, üstün ahlâk.
Âl: Peygamber Efendimizin
ailesinden olan.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
Ashap: Sahabeler; Hz. Pey-

gamberi (a.s.m.) görmüfl ve
onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler.
âyât-› bâhire: ap aç›k deliller,
ayetler.
bab: bölüm; kap›.
beyan: aç›klama, izah.
bürhan-› nat›k: konuflan de-
lil; Allah’›n varl›¤›n› ispat eden
Hz. Muhammed (a.s.m.).

cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
düstur: kanun, kural, esas.
Ehad: zat› tek olan Allah.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
Ferd: tek ve yekta olan Allah.
fihriste: katalog, liste.

1. Allah'tan baflka ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
2. Ezelden ebede kadar Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, peygamberlerin efendisi

Muhammed'e (a.s.m.), onun bütün Âl ve Ashab›na selâm olsun.



Ve öyle bir Muhammed’dir ki (a.s.m.), âlem-i flahadet-
te iken gaybiyattan haber verir bir beflir ve nezir olup,
bütün kuvvetiyle, kemal-i ciddiyetle ve vüsuk ile ve itmi-
nan ile, yüksek bir iman ile, nev-i beflere karfl› tevhid di-

nini 
1 *G s’pG n¬'dpG n=’ ile ilân ve ilâm ediyor.

Ve keza, öyle bir Allah ki, vücup ve vücuduna, celâl ve
cemaline, Vahid-i Ehad oldu¤una flahadet edenlerden bi-
risi de Furkan-› Hakîm’dir.

Ve öyle bir Furkan-› Hakîm’dir ki, bütün enbiya kitap-
lar›n›n tasdiklerine mazhard›r.

Ve öyle bir Furkan-› Hakîm’dir ki, bütün ak›llar ve
kalpler, hükümlerini kabul ve tasdike icma ettikleri ve ci-
hat-› sittesinden nurefflan bir kitapt›r.

Ve öyle bir Furkan-› Hakîm’dir ki, mazhar-› vahiy olan
resullerce mahz-› vahiydir, ehl-i keflif ve ilhamca ayn-› hi-
dayettir, maden-i iman ve mecma-› hakaiktir. Hükümleri
delâil-i akliye ile müeyyet ve f›trat-› selimenin flahadetiy-
le musaddakt›r. Lisanü’l-gayp olup, âlem-i flahadette,

nev-i befleri 
2 *G s’pG n¬'dpG n=’ o¬s̀ fnG rºn∏`rYÉna ile tevhide emir ve da-

vet ediyor.

Öyle bir Allah ki, vücub-i vücut ve vahdetine, flu ki-
tab-› kebir denilen âlem bütün yaz›lar› ve fas›llar›yla,
sahifeleriyle, sat›rlar›yla, cümleleriyle, harfleriyle flahadet
etti¤i gibi, flu insan-› kebir denilen kâinat da bütün 

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
ayn-› hidayet: hidayetin ta ken-
disi, do¤ru yol üzere olman›n ta
kendisi.
beflir: müjde getiren, müjdeci.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
cemal: güzellik.
cihat-› sitte: alt› cihet, alt› taraf.
(sa¤-sol, ön-arka ve alt-üst.).
delâil-i akliye: ak›l ile bulunan
deliller, akla ait deliller, ak›lla an-
lafl›labilen deliller.
ehl-i keflif ve ilham: perdeli olan
ve zahir hislerle bilinmeyen haki-
katleri Allah’›n lütuf ve ihsan›yla
bilen, hisseden velîler.
enbiya: nebiler, peygamberler.
fas›l: k›s›m, bölüm.
f›trat-› selime: bozulmam›fl yara-
t›l›fl, sa¤lam huy, tabiat.
Furkan-› Hakîm: do¤ruyu yanl›fl-
tan ay›ran hikmetli Kur’ân.
gaybiyat: gayba, bilinmeyen
alemlere ait, gelecek ve ahirete
ait.
hüküm: emir, buyruk.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma.
ilâm: bildirmek, ö¤retmek.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iman: inanç, itikat.
insan-› kebir: büyük insan, kâi-
nat.
itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemal-i ciddiyet: ciddiyetin son
derecesi, tam bir ciddiyet.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kitab-› kebir: büyük kitap.
lisanü’l-gayp: gaybî bir dil; gayp-
tan, görünmeyenlerden haber
veren dil.
maden-i iman: iman kayna¤›.
mahz-› vahiy: vahyin ta kendisi.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mazhar-› vahiy: vahiy indirilen,
vahiy gelen.
mecma-› hakaik: hakikatlerin,
gerçeklerin topland›¤› yer.

musaddak: tasdik edilmifl,
do¤rulanm›fl, do¤rulu¤u ka-
bul edilmifl.
müeyyet: do¤rulanm›fl, tas-
dik ve teyit edilmifl.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nezir: insanlar› do¤ru yola
sevk etmek uyararak korku-
tan, uyaran.
nurefflan: nur saçan, ayd›nla-

tan.
resul: Allah’›n elçisi, peygam-
ber.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vahdet: birlik ve teklik.

Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah (c.c.).
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli
olmak, olmamas› imkâns›z ol-
mak, varl›¤› zarurî ve vacip ol-
mak.
vücup: vacip ve lüzumlu ol-
ma, gereklilik.
vüsuk: sa¤lam inanma, gü-
venme.

1. Allah'tan baflka ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
2. Bil ki, Allah'tan baflka ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
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azas›yla, cevarihiyle hüceyrat›yla, zerrat›yla, evsaf›yla,
ahvaliyle delâlet eder.

Yani bu kâinat ihtiva etti¤i bütün enva›yla
1 *G s’pG n¬'dpG n=’ ;

ve o âlemlerin erkân›yla 
2 nƒog s’pG n≥pdÉnN nB’ ;

ve o erkân›n azas›yla 
3 nƒog s’pG n™pfÉn°U n’ ;

ve o azan›n eczas›yla 
4 nƒog s’pG nôuHnóoe n’ ;

ve o eczan›n cüz’iyat›yla 
5 nƒog s’pG n»uHnôoe n’ ;

ve o cüz’iyat›n hüceyrat›yla 
6 nƒog s’pG n±uô°nünàoe n’ ;

ve o hüceyrat›n zerrat›yla nƒog s’pG n≥pdÉnN nB’ ;

ve o zerrat›n tarlas› olan esîriyle 
7 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ söyleye-

rek, bütün enva›yla, erkân›yla, azas›yla, eczas›yla, hücey-
rat›yla, zerrat›yla, esîriyle elli befl lisanla vücub-i vücut ve
vahdetine flahadet ve delâlet eder.

fiu lisanlar›n tafsili gelecektir; flimdi icmal ile zikrede-
ce¤im. fiöyle ki:

Kâinat terkiplerindeki intizam, cereyan-› ahvaldeki ni-
zam, suretlerdeki garabet, nak›fllar›ndaki ziynet, yüksek
hikmetler, eflyadaki muhalefet ve mümaselet, camidatta-
ki muavenet, birbirinden uzak olan fleylerdeki tesanüt,
hikmet-i amme, inayet-i tamme, rahmet-i vâsia, r›zk-›
âmm, hayatlar, tasarruf, tahvil, ta¤yir, tanzim, imkân, 
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enva: çeflitler, türler, neviler.
erkân: rükünler, esaslar.
esîr: kâinattaki boflluklar› doldu-
ran, havadan hafif olup ›s› ve ›fl›¤›
nakleden cevher.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özellik-
ler.
garabet: hayret vericilik, gariplik,
tuhafl›k.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
hikmet-i amme: umumî hikmet;
her fleyin alâkal› oldu¤u ‹lâhî ga-
ye, kâinattaki umumî ve ‹lâhî ga-
ye.
hüceyrat: hücrecikler.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ihtiva: içine alma, kapsama.
imkân: var olmas› ya da yok ol-
mas› noktas›nda zorunlu olma-
ma.
inayet-i tamme: tam ve eksiksiz
koruma, yard›m.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
lisan: dil.
muavenet: yard›m.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k.
mümaselet: benzeme, benzeyifl.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
rahmet-i vâsia: bütün mahlûkat›
içine alan genifllikte ve bol rah-
met.
r›zk-› âmm: genel ve sonsuz r›-
z›k.
suret: biçim, görünüfl, yüz, çehre.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifltirme.
tahvil: bir hâlden baflka bir hale
getirme, de¤ifltirme, dönüfltürme.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
terkip: birkaç fleyin birleflerek
meydana getirdikleri yeni fley,
sentez.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
vahdet: bir ve tek olma.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
zerrat: zerreler, atomlar.
zikretmek: anmak, bildirmek.
ziynet: süs.

ahval: hâller, durumlar.
aza: uzuvlar, parçalar.
camidat: cans›zlar; ruhsuz,
sert ve kat› maddeler.
cereyan-› ahval: gelip geçen,

hâller, durumlar; durumlar›n
ak›fl›.
cevarih: el, ayak gibi vücut
organlar›.
cüz’iyat: parçaya ait olan

fleyler.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.

1. Allah'tan baflka ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
2. Ondan baflka yarat›c› yoktur. (Bakara Suresi: 255.)
3. Ondan baflka sâni yoktur.
4. Ondan baflka idare edici yoktur.
5. Ondan baflka terbiye edici yoktur.
6. Ondan baflka tasarruf sahibi yoktur.
7. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255; Haflir Suresi: 24.)



hudus, ihtiyaç, zaaf, mevt, cehil, ibadet, tesbihat, daavat
ve hakeza pek çok s›fatlar, lisanlar›yla Hâl›k-› Kadim-i
Kadîr’in vücup ve vücuduna ve evsaf-› kemaliyesine fla-
hadet ettikleri gibi, Esma-i Hüsnay› tilâvet ederek Ce-
nab-› Hakka tesbih ve Kur’ân-› Hakîm’i tefsir ve Resul-i
Ekrem’in (a.s.m.) ihbarat›n› tasdik ediyorlar.

Geçen lisanlar›n tafsiline geçiyoruz. fiöyle ki:

• Kâinatta görünen tanzimat, nizamat, muvazenat;
kabza-i tasarrufunda bir mizan ve nizam bulunan Hâ-

l›k’›n vücub-i vücuduna delâlet etmekle, 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG

cümlesini okur.

• Ve keza, kâinatta intizam ve ›tt›rat hükümfermad›r.
Bu iki s›fat, Mutasarr›f’›n vahdetine ve bir oldu¤una fla-

hadet etmekle, nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG hakikatini ilân ediyor.

• Ve keza, semavat sahifesini günefl ve y›ld›zlarla ya-
zan kudret ile bal ar›s›yla kar›ncan›n sahifelerini hücey-

rat ve zerratla yazan kudret bir oldu¤undan, nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG
ile meselenin ilân›yla, Hâl›k’›n bir oldu¤una delâlet ve fla-
hadet eder.

• Ve keza, meselâ bulutla arz gibi camit ve mütehalif
fleylerde tecavüp ve muavenet, yani birbirinin hacetine
cevap vermek; ve seyyarat gibi, flemsten pek uzak olan
y›ld›zlar›n flemse veya birbirine tesanüt etmeleri, bütün 

arz: yer, dünya.
camit: ruhsuz, cans›z.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
daavat: yakar›fllar, dualar.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
evsaf-› kemaliye: olgunluk vas›f-
lar›.
hacet: ihtiyaç.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
Hâl›k-› Kadim-i Kadîr: varl›¤›n›n
öncesi ve sonu olmayan, kudret
sahibi yarat›c› olan Allah.
hudus: sonradan meydana gel-
me, yok iken var edilme.
hüceyrat: hücrecikler.
hükümferma: hükümran, hü-
küm süren.
›tt›rat: düzgün tarzda olma.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
kabza-i tasarruf: idare eli, tasar-
rufu alt›nda olma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lisan: dil.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
mevt: ölüm.
mizan: ölçü, denge.
muavenet: yard›m.
Mutasarr›f: tasarruf eden, tasar-
ruf sahibi olan, her fleyin sahibi
olan Allah.
muvazenat: dengeler, ölçüler.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nizamat: nizamlar, düzenler.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).

semavat: semalar, gökler.
seyyarat: gezegenler.
s›fat: vas›f, nitelik.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
flems: günefl.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma.
tanzimat: tanzimler, nizam
vermeler, düzenlemeler.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak

hükmetme.
tecavüp: cevaplaflma, karfl›-
l›kl› cevap verme.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.
tesbihat: övgü ve yüceltme-

ler.
tilâvet: güzel sesle ve anla-
m›n› düflünerek okumak.
vahdet: birlik ve teklik.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli
olmak, olmamas› imkâns›z ol-
mak, varl›¤› zarurî ve vacip ol-
mak.
vücup: vacip ve lüzumlu ol-
ma, gereklilik.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zerrat: zerreler, atomlar.

1. O Allah ki, Ondan baflka ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255.)
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eflyan›n bir Müdebbir’in idaresinde bulundu¤una flahadet

ederek, 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile ilân eder.

• Ve keza, semavat›n y›ld›zlar gibi âsâr-› muntazama-
daki müflabehet ve arz›n birbirine benzeyen çiçeklerinde,
hayvanat›ndaki münasebet, Hâl›k’›n bir oldu¤una delâ-

letle, flahadetini nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile ilân eder.

• Ve keza, her bir zîhayat, çok isim ve s›fatlar›n tecel-
lisine mazhard›r. Meselâ, bir zîhayat vücuda geldi¤inde
Bâri isminin cilvesine, teflekkülünde Musavvir s›fat›n›n
cilvesine, g›daland›¤› zaman Rezzak isminin cilvesine,
hastal›ktan flifa buldu¤unda fiafi isminin tecellisine, ve
hakeza tesirde mütesanit, âsârda mütehalif çok s›fât ve
isimlere mazhard›r. Bu s›fatlar›n ve isimlerin hedefleri bir
oldu¤undan, elbette müsemmalar› da bir olur.

‹flte her bir zîhayat, flu mazhariyetle, Hâl›k’›n bir oldu-

¤una dair olan flahadetini nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile ilân eder.

• Ve keza, Manzume-i fiemsiye ile bal ar›s›n›n gözleri
aras›ndaki irtibat ve keyfiyetçe birbiriyle münasebetleri,
ikisinin bir Nakkafl’›n nakfl› oldu¤una olan delâletlerini 

nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile ilâm ediyorlar.

• Ve keza, zerrat aras›ndaki cazibenin günefl ve y›ld›z-
lar aras›nda bulunan cazibeye kardefl olmas›, her iki k›s-

m›n da bir kalem-i vahidin yaz›s› oldu¤unu nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG
ile izhar ediyorlar.
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zahür yeri olma.
meselâ: örne¤in.
Musavvir: yaratt›klar›n› istedi¤i
s›fat ve seçti¤i maddî manevî su-
rette yaratan Allah.
Müdebbir: tedbir alan, her ifli ön-
ceden düflünüp ona göre ayarla-
yan, plânla idare eden Allah.
münasebet: ilgi, iliflki; münasip-
lik, uygun olma.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl.
müflabehet: benzeme, benzeyifl.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
mütesanit: tesanüt eden, birbiri-
ne dayan›p kuvvet alan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
Nakkafl: her fleyi nak›fll› yaratan
Allah.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
semavat: semalar, gökler.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
fiafi: flifa veren Allah.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flifa: bedenî ve ruhî bir hastal›¤›n
son bulmas›, sa¤l›¤›na kavuflma.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tesir: etki.
teflekkül: flekillenme, meydana
gelme.
zerrat: zerreler, atomlar.
zîhayat: hayat sahibi.

arz: yer, dünya.
âsâr: eserler.
âsâr-› muntazama: munta-
zam, düzenli eserler.
Bârî: varl›klar› yaratan, onlara
biçim veren, onlar› flekillendi-
ren Allah.
cazibe: çekim.
cilve: tecelli, görüntü.
dair: alâkal›, ilgili.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

hakeza: böylece, bunun gibi.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden.
hayvanat: hayvanlar.
idare: yönetim.
ilâm: bildirmek, ö¤retmek.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›-
karma, gösterme.
kalem-i vahit: tek bir kalem;

her fleyin tek bir kalem, tek
bir el taraf›ndan yarat›lmas›.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hâl, durum, iç yüz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Manzume-i fiemsiye: günefl
ile ona ba¤l› olan seyyareler,
Günefl Sistemi.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
mazhariyet: görünme ve te-

1. O Allah ki, Ondan baflka ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255.)



• Ve keza, terkip ve mürekkebatta görülen intizam, o
mürekkebattaki her zerrenin lây›k mevziine konulmas›y-
la hâs›l olmufltur. Binaenaleyh, o zerreleri, aralar›ndaki
münasebetler bozulmamak flart›yla, lây›k mevkilerine ko-
yabilmek, ancak bütün o mürekkebat› yaratabilecek bir
Kudret Sahibi'ne hast›r.

‹flte, zerrattaki intizam ve flu vaziyetin lisan›yla, 
1

oônÑ r̀cnG *nG diyerek 
2 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ’yu okur.

• Ve keza, bir neviden bir ferdin bütün efrattan imti-
yaz›n› temin edecek teflahhus ve taayyününün kalem-i
kudretle yaz›lmas›, bütün nev-i beflerin, meselâ efrad›n›n
nazar-› kudrette meflhut ve melhuz oldu¤unu istilzam
eder. Çünkü, bir fert, alâmet-i farikas› cihetiyle bütün ef-
rada muhalif olacakt›r. E¤er bütün efrat haz›r bulunmaz-
sa, taayyünlerinde, alâmatlar›nda muhalefetin bulunma-
mas› ihtimali vard›r. Bu ihtimal ise bat›ld›r. Öyle ise, bir
ferdin hâl›k› bir nev’in hâl›k› olacakt›r. Ve keza, bir nev’e
hâl›k olabilmek, cinse de hâl›k olabilmeye mütevakk›ft›r.

En nihayet, ifl nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ’da nihayet bulur.

• Ve keza, hilkat ve yarat›l›fl›n Vacibü’l-Vücud’a isnat
edilmesini, nazarlar› çok k›sa olanlar, baid, garip, külfet-
li oldu¤unu tevehhüm etmekle, inkâr›na zehap ediyorlar.
Hâlbuki esbaba isnat edilirse, onlar›n tevehhüm ettikleri
bu’d, garabet, külfet kat kat muzaaf olarak hakikate in-
k›lâp eder. Çünkü, Vacib’e daha kolay olur. Meselâ, bir
adamdan birkaç fleyin sudûru, birkaç adamdan bir fleyin
sudûrundan daha ehvendir. Meselâ, bal ar›s›n›n hilkati, 

alâmat: alâmetler, izler, niflanlar.
alâmet-i farika: farkl›l›k belirtisi,
iflareti.
baid: uzak, ›rak.
bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
cihet: yön.
efrat: fertler.
ehven: daha hafif; kolay.
esbap: sebepler, vas›talar.
garabet: hayret vericilik, gariplik,
tuhafl›k.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.
hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
ihtimal: olabilirlik.
imtiyaz: baflkalar›ndan ayr›lma,
farkl› olma.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istilzam: gerektirme.
kalem-i kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti ile yarat-
mas›.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
lisan: dil.
melhuz: hat›ra gelen, umulan,
beklenen, muhtemel olan.
meselâ: örne¤in.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
mevki: yer, mekân.
mevzi: yer, mahal, bir fley konu-
lacak yer.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k.
muhalif: z›t, karfl›t.
muzaaf: kat kat, iki misli.
münasebet: münasiplik, uygun
olma.
mürekkebat: mürekkep fleyler,
bileflikler, kar›fl›mlar.
mütevakk›f: ba¤l› olan.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nazar-› kudret: kudret nazar›,
bak›fl›.

nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nevi: çeflit, tür.
nihayet: en sonunda.
sudûr: sâd›r olma, meydana
ç›kma, ç›kma, olma.
taayyün: meydana ç›kma,
belli olma, belirlenme.
temin: sa¤lama.
terkip: bir kaç fleyi birlefltire-

rek yeni bir fley meydana ge-
tirme.
teflahhus: flah›slanma, flah›s
hâline girme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
Vacib: varl›¤› zorunlu tek ya-
rat›c› olan Allah.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî

ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vaziyet: durum.
zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. Allah en büyüktür, en yücedir.
2. O Allah ki, Ondan baflka ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255).
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kudret-i ‹lâhiyeye isnat edilmezse, nihayetsiz müflkülât
olur.

Maahaza, vahidin kesrete yapt›¤› vaziyet ve maslaha-
t›, kesret çok meflakkatlerden sonra yapabilir. Meselâ,
bir kumandan›n pek çok neferlere verdi¤i intizam vazi-
yeti, o neferlere verilse, sühuletle yapamazlar. Demek
Hâl›k-› Vahid’e yap›lan isnatta, zahiren bu’d ve garabet
varsa da, esbap ve kesrete edilen isnatta muzaaf olarak
müteselsil muhaller vard›r. fiöyle ki:

3 Her bir zerrede, Vacibü’l-Vücud’un s›fatlar›n› farz et-
mek lâz›m geliyor. Çünkü nak›fltaki kemal, sanattaki hü-
sün, o s›fatlar› ister.

3 Hem, flirketi kabul etmeyen Vücup hakk›nda gayr-i
mütenahi fleriklerin farz› lâz›md›r.

3 Hem, her bir zerrenin bütün zerrelere hem hâkim-i
mutlak, hem mahkûm-i mutlak olmas› lâz›m geliyor.
Çünkü, nizam ve intizam öyle ister.

3 Hem, her bir zerrede ihatal› bir fluur, tam bir ilim lâ-
z›md›r. Çünkü, zerreler aras›nda tesanüt ve muvazene
vard›r. Bu tesanüt ve muvazene ise ilim ile olur.

‹flte, eflyay› esbaba isnat etmekte bu kadar muhaller
vard›r. Amma sahib-i hakikî olan Vacibü’l-Vücud’a isnat
edildi¤i vakit, o zerreler flöyle bir vaziyete girerler ki:

fiemsin cilvelerine, timsallerine, lem’alar›na mazhar
olan su katreleri gibi, kudret-i ezeliyenin nuranî tecellisi-
ne, cilvelerine, lem’alar›na o zerreler de mazhar olup, 
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mahkûm-i mutlak: kay›ts›z, flart-
s›z hüküm giymifl, kesin hüküm-
lü.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
meselâ: örne¤in.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
muhal: imkâns›z.
muvazene: denge, ölçü.
muzaaf: kat kat, iki misli.
müflkülât: müflküller, güçlükler,
zorluklar.
müteselsil: teselsül eden, birbiri-
nin ard› s›ra, zincirleme giden.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nefer: asker, er.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
sahib-i hakikî: bir fleyin gerçek
sahibi, maliki.
s›fat: vas›f, nitelik.
sühulet: kolayl›k.
flems: günefl.
flerik: ortak.
flirket: ortakl›k.
fluur: bir fleyin inceliklerini iyice
idrak etme, anlay›fl.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
timsal: örnek, numune.
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.
vahit: yaln›z, tek, bir.
vaziyet: durum.
vücup: vacip ve lüzumlu olma,
gereklilik.
zahiren: görünüflte.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

amma: ama, lakin, ancak.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
cilve: tecelli, görüntü.
esbap: sebepler, vas›talar.
esbap: sebepler, vas›talar.
farz: bir netice elde etmek
için gerçek olarak kabul edi-
len bir tahminde bulunma.
farz: ispats›z ve kan›ts›z ka-
bul.
garabet: hayret vericilik, ga-
riplik, tuhafl›k.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.

hâkim-i mutlak: hiç bir flekil-
de hâkimiyetine s›n›r konul-
mayan tam hüküm sahibi.
Hâl›k-› Vahid: bir ve tek olan
yarat›c›, Allah.
hüsün: güzellik.
ihatal›: kuflat›c›.
ilim: bilme, bilgi.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
katre: damla.

kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
kesret: çokluk.
kudret-i ezeliye: ezele ait
kudret, bafl›-sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n
kudreti, Allah’›n kudretiyle
yapt›¤› ifller, fiiller, tasarruflar.
kumandan: komutan.
lem’a: par›lt›.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.



Sahib-i Kudret’in izniyle, gayr-i mütenahi olan ilim ve
iradesiyle, o zerrelerde teflekkülât ve terkibat yap›l›r. Bi-
naenaleyh, kudret-i ezeliyenin bir lem’as› kudretin hasi-
yetine malik oldu¤undan, esbab›n binler lem’as›ndan ve
esbab›n sultan›ndan daha tesirlidir. Çünkü, bunda tecez-
zi ve ink›sam vard›r; kudret-i ezeliyede ise yoktur.

Ve keza, külfet ve u¤raflmak da yoktur. Çünkü, kudret
Sâniin zat›na zatîdir, a’razî de¤ildir; acz, kudretine tahal-
lül edemez. Kudretin, bir lem’as›na zerreler, flemsler mü-
tesavidir; büyük, küçükten a¤›r ve zahmetli de¤ildir.

Ve keza, hayat, vücut, nur gibi fleylerin zahir ve bât›n-
lar› fleffaf oldu¤undan, icatlar› zaman›nda, vesait-i esbap
alt›nda kudretin tasarrufu görünür. Evet, meselâ bir sal-
k›m üzümün yap›lmas› için, ince camit bir dal ve bir cam
parças›nda flemsin timsalini tersim için, küçük bir delik-
ten ziyan›n geçmesi ve bir evi tenvir için, bir kibrit tavas-
sut ediyor. Ve bu gibi basit esbap alt›nda yap›lan o azîm
ve garip ifllerde kudretin tasarrufu gündüz gibi görünme-
si aflikârd›r.

Ve keza, eflyan›n esbaba isnad›ndaki istib’attan ve is-
ti¤raptan hâs›l olan inkârdan nefl’et eden dalâletlerden
hâs›l olan ›zt›rabat, bütün ak›llar›, ruhlar› Vacibü’l-Vü-
cud’a firar ve iltica etmeye mecbur eder. Çünkü, ancak
Onun kudretiyle, iradesiyle her müflkül hallolur ve kapa-
l› kap›lar aç›l›r. Ve Onun zikriyle kalpler mutmain olurlar.
Binaenaleyh, necat ve halâs ancak Allah’a iltica ile olur.
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acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
a’razî: sonradan ortaya ç›kan, do-
lay›s›yla.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
azîm: büyük.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
camit: ruhsuz, cans›z.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
esbap: sebepler, vas›talar.
firar: kaçma, gizlice gitme.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
halâs: kurtulma, kurtulufl, selâ-
mete erme.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
ink›sam: bölünme, parçalanma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istib’at: ak›ldan uzak görme, yak-
laflt›ramama.
isti¤rap: flafl›rma, hayret etme,
garipseme.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl› sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
lem’a: par›lt›.
malik: sahip.
mecbur etme: zorunlu yapma,
zorlama.
mutmain: gönlü hofl, içi rahat,
emin, flüphesi olmayan, zihnini
bir fleye yat›r›p rahatlam›fl.
müflkül: güçlük, zorluk.
mütesavi: birbirine müsavi olan,
eflit olan.
necat: kurtulufl, kurtulma, halâs,
selâmet.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
Sahib-i Kudret: kudret ve güç sa-
hibi olan Allah.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
tahallül: bozulma, halel bulma.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tavassut: vas›ta olma, arac› olma.
tecezzi: parçalara ayr›lma, bölün-
me, ufalanma, cüzlere ayr›lma.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
terkibat: terkipler; bir kaç fle-
yin kar›flt›r›lmas›yla meydana
gelen fleyler.
tersim: resmini çizme, resmi-
ni yapma.
tesir: etki.
teflekkülât: teflekküller, olu-
flumlar , meydana gelifller.

timsal: örnek, numune.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah (c.c.).
vesait-i esbap: arac› ve araç
olan sebepler; sebepler arac›.
vücut: var olma, varl›k.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zat: kendi, as›l, öz.
zatî: zata ait, zat›n kendisin-
den olan.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. Hepiniz Allah'a koflun. (Zariyat Suresi: 50.)

2. Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah'›n zikriyle huzura kavuflur. (Rad Suresi: 28.)
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‹flte, kâinat, flu hakikatin lisan›yla 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ’yu

söylüyor.

• Ve keza, esbab-› zahiriye, pek basit, mahdut, fakir,
camit, fluursuz, iradesiz ve kanunlar k›sm› da itibarî,
mevhum fleylerdir. Müsebbebatta bulunan harika nak›fl-
lar, ziynetler, garip ve acip sanatlar›n o gibi k›ymetsiz es-
bap ile kat’iyen münasebetleri yoktur. Binaenaleyh, me-
selâ, bedenin hüceyrat›ndaki nizaml›, intizaml› teflekkülâ-
t›, ekmek yemesine ve kuvve-i haf›zada yaz›lan gayr-i
mahdut muntazam nak›fllar›, kulaktaki ve bafltaki telâfife
ve konuflmakta, tefekkürde, harflerin teflekkülât›na ve
suver-i zihniyenin husulüne, lisan ve zihnin hareketleri
gibi esbaba isnatlar› ahmakças›na bir hükümdür. Ancak,
o gibi müsebbebat gayr-i mütenahi bir kudret ile bir ilim
ve bir iradeyi iktiza ediyorlar. Bu hakikate binaen, sabit-
tir ki, kevn ve vücutta müessir-i hakikî, ancak kudreti
gayr-i mütenahi bir Hâl›k-› Kadîr’dir; esbap ise bahane-
lerdir, vesait de perdelerdir. Havâs ve hasiyetler dahi,
kudretin tecelliyat›na ve lem’alar›na isim ve ünvanlard›r.
Hem, kanunlar ve nevamis denilen fleyler, ancak ilim ile
irade ve emrin envaa olan tecellilerinin isimleridir. Evet,
kanun emirdendir, namus iradedendir.

‹flte, kâinat, müsebbebat›n lisan›yla, nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile

Hâl›k-› Hakikî’yi ilân ediyor.

• Ve keza, kâinat sahifesinde pek büyük bir itina ve ih-
timam ile harika bir tarzda yaz›lan nak›fllar, münferiden 
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ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ilim: bilme, bilgi.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
itibarî: gerçek olmayan, varsay›-
lan.
itina: bir ifli yaparken gösterilen
özel dikkat, çok dikkat etme,
özen gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanun: tabiat olaylar›n›n ba¤l›
bulundu¤u de¤iflmez kaide.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
kevn: olma, olufl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
lem’a: par›lt›.
lisan: dil.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
meselâ: örne¤in.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müessir-i hakikî: hakikî tesir sa-
hibi, gerçek etki sahibi.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münferiden: yaln›z olarak, tek
bafl›na.
müsebbebat: bir sebeple olanlar,
sebeple meydana ç›kanlar, neti-
celer.
nak›fl: iflleme, süsleme.
namus: kâinattaki ifl ve olaylar›n
oluflumunda geçerli olan kural ve
prensipler.
nevamis: kanunlar, fleriatlar.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
suver-i zihniye: zihinde oluflan
suretler, resimler, flekiller.
fluursuz: bilinçsiz, bilgisiz.
tarz: biçim, flekil.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
telâfif: büklümler, k›vr›mlar.
teflekkülât: teflekküller, oluflum-
lar , meydana gelifller.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vesait: vas›talar, araçlar.
vücut: var olma, varl›k.
ziynet: süs.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
bahane: uydurma gerekçe,
gerçek olmayan sebep.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
camit: ruhsuz, cans›z.
emir: istek, buyruk, komut;
ifl.
enva: çeflitler, türler, neviler;
nesneler, varl›klar.

esbab-› zahiriye: görünüfle
ait sebepler.
esbap: sebepler, vas›talar.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mahdut: hudutsuz, sa-
y›s›z, uçsuz, bucaks›z, sonsuz.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
Hâl›k-› Hakikî: gerçek yarat›-
c› olan Allah.
Hâl›k-› Kadîr: her fleye gücü
yeten, kudret sahibi yarat›c›;

Allah.
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik.
havâs: hisler, duygular.
husul: olma, meydana gelme.
hüceyrat: hücrecikler.
hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.
ihtimam: dikkat ve özen gös-
terme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.

1. O Allah ki, Ondan baflka ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255.)



ve müçtemian, gayr-i mütenahi bir kudreti iktiza ettikle-
rinden, kâinat da bir Vacibü’l-Vücud, bir Hâl›k-› Kadîr’in
vücuduna bizzarure delâlet eder ki, o Hâl›k’›n tesir-i kud-
retine nihayet olmad›¤›ndan, fleriklerden bilbedahe müs-
ta¤nidir, flerike ihtiyac› yoktur.

Maahaza, flerik haddizat›nda mümtenidir; bir ferdinin
vücudu mümkün de¤ildir. Çünkü, kudret-i kâmilenin te-
siri gayr-i mütenahidir. fierik oldu¤u takdirde, kudretin
tesiri mahdut olur; mütenahi olmad›¤› hâlde mütenahi
olur, ink›taa u¤rar. Bu ise birkaç cihetten muhaldir. Öyle
ise, istiklâl ve infirat, ulûhiyet için zatî hassalard›r.

Maahaza, flerike bir mahal, bir makam, bir imkân-› za-
tî yoktur. Ve flerikin vücudu hakk›nda ne bir delil ve ne
de bir delilden nefl’et eden bir ihtimal ve ne de bir ema-
re ve kâinat›n hiçbir cihetinde flerike bir mevzi yoktur.
Bilakis hangi fleye, hangi cihete bak›l›rsa, tevhid sikkesi
görünür. Demek, müessir-i hakikî ancak ve ancak Al-
lah’t›r.

Evet, insan kâinat›n en eflrefi ve esbap içinde ihtiyar›
en genifl oldu¤u hâlde, ef’al-i ihtiyarîsi içinde, yemek ve
içmek gibi en adî bir fiilinde yüz cüz’ünden ancak bir
cüz’ü insana ait olabilir. Esbab›n sultan› olan insan böyle
eli ba¤l›, tesirsiz olursa, öteki esbab-› camide ne halt ede-
bilir?

‹flte, kâinat, flu hakikatten tebarüz eden vücut ve vah-

det lisan›yla, 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ’yu tilâvet eder.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
bilakis: aksine, tersine.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ef’al-i ihtiyarî: iste¤e, tercihe
ba¤l› fiiller.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esbab-› camide: cans›z ve maddî
olan sebepler vas›talar.
esbap: sebepler, vas›talar.
eflref: en flerefli, daha flerefli, en
iyi, en güzel.
fail: bir ifli yapan, fiil sahibi.
fiil: ifl, hareket.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
haddizat›nda: esasen, asl›nda.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
Hâl›k-› Kadîr: her fleye gücü ye-
ten, kudret sahibi yarat›c›; Allah.
halt etme: el kar›flt›rma, ifle ortak
olma.
hassa: bir kimseye has olan özel-
lik, nitelik veya tesir.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
imkân-› zatî: bir fleyin, asl›nda
mümkün olmas›.
infirat: teklik, bir olufl, yaln›zl›k
hâli.
ink›ta: sona erme, bitme.
istiklâl: kimseye tâbi ve ba¤l› ol-
may›fl, ba¤›ms›zl›k.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i kâmile: tam ve noksan-
s›z güç, kuvvet.
lisan: dil.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahal: yer.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
makam: yer, mevki.
mevzi: yer, mahal, bir fley konu-
lacak yer.
muhal: imkâns›z.
müçtemian: toplu olarak, toplu-
ca, birlikte, hep beraber.

müessir-i hakikî: hakikî tesir
sahibi, gerçek etki edici.
mümteni: imkâns›z, olamaz.
müsta¤ni: muhtaç olmayan;
baflkalar›na ihtiyac› bulunma-
yan.
mütenahi: nihayet bulan, ni-
hayete eren, biten, sona
eren.
ne’flet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nihayet: son, s›n›r.

sikke: alâmet, niflan, turra.
flerik: ortak.
tebarüz: belli olma, görünme,
bariz hale gelme.
tesir: etki.
tesir-i kudret: güç ve kuvve-
tin etkisi.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tilâvet: güzel sesle ve anla-
m›n› düflünerek okumak.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-

kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vahdet: birlik ve teklik.
vücut: varl›k, var olufl.
zatî: zata ait, zat›n kendisin-
den olan.
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• Ve keza, kâinat›n bütün ecza ve zerrat›na tecelli
eden esma-i ‹lâhiye aras›ndaki tesanüt, yani birbirine da-
yanarak tecelli ettikleri bir temazüç, yani elvan-› seb’a gi-
bi birbiriyle memzuç olarak eflyay› cilvelendirdikleri eser-
leri bir oldu¤u gibi, müsemmalar›n›n da Vahid, Ehad ol-
du¤una flahadet eder. Ve bu flahadet lisan›yla, kâinat, 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG diyerek ilân ediyor.

• Ve keza, kâinat›n, küllî ve cüz’î ihtiva etti¤i bütün ec-
zas›n› istilâ eden bir hikmet-i amme görünür. Ve bu hik-
met-i amme, kas›t, fluur, irade, ihtiyar s›fatlar›n› tazam-
mun ediyor. Bu s›fatlar, bir Hâkim-i Mutlak’›n vücub-i vü-
cuduna delâlet eder. Çünkü, kâinat, mef’ul ve münfaildir.
Mef’ul failsiz olamad›¤› gibi, mef’ulün camit bir cüz’ü de
fail olamaz.

• Ve keza, kâinat sahifesinde bir inayet-i tamme par-
l›yor. Bu inayet, tazammun etti¤i hikmet, lütuf, tahsin s›-
fatlar›yla, bir Hâl›k-› Kerîm’in vücub-i vücuduna delâlet
eder. Çünkü, in’am ve ihsan, mün’im ve muhsinsiz ola-
maz.

• Ve keza, kâinat› müfltemilât›yla beraber içine alan
pek genifl bir merhamet görünüyor. Bu merhamet, rah-
met, hikmet, inayet, in’am gibi çok s›fatlar› tazammun
ediyor. Bu s›fatlar, bir Rahman-› Rahîm’in vücub-i vücu-
duna flahadet eder. Çünkü, s›fat mevsufsuz olamaz.

• Ve keza, zevi’l-hayat ve canl› mahlûkata tevzi edilen
bir r›zk-› âmm vard›r. Ve bu r›z›k s›fat›, geçen s›fatlar› 
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siksiz koruma, yard›m.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istilâ etme: ele geçirme, kapla-
ma, yay›lma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
mef’ul: ifllenmifl, yap›lm›fl.
memzuç: birbirine kar›flm›fl, bir
araya gelmifl.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
mevsuf: vas›flanm›fl, nitelenmifl.
muhsin: ihsan eden, iyilik yapan,
ba¤›flta bulunan.
münfail: tesir ile harekete geçen,
yap›lan fiilden tesir gören.
mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
Rahman-› Rahîm: Rahman ve
Rahîm olan Allah; dünya ve ahi-
rette yaratt›klar›na sonsuz rah-
met, flefkat ve merhametiyle
muamele eden Allah.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler.
r›zk-› âmm: genel r›z›k, umumî
lütuf ve ihsan.
s›fat: vas›f, nitelik.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
fluur: bilinç.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
temazüç: kar›fl›m, bileflim.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
tevzi: da¤›tma, herkese pay›n›
verme.
Vahid: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne olan Allah.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
zerrat: zerreler, atomlar.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.

camit: ruhsuz, cans›z.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait
olmayan, özel.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
Ehad: zat› tek olan Allah.
elvan-› seb’a: yedi renk.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-

leri.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
Hâkim-i Mutlak: hiç bir flekil-
de hâkimiyetine s›n›r konul-
mayan tam hüküm sahibi.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ik-
ram ile yaratan, cömert ve ih-
san› bol olan yarat›c›, Allah.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hikmet-i amme: umumî hik-

met; her fleyin alâkal› oldu¤u
‹lâhî gaye, kâinattaki umumî
ve ‹lâhî gaye.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i tamme: tam ve ek-
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istilzam etmekle, bir Rezzak-› Rahîm’in vücuduna delâlet
eder. Çünkü, fiil failsiz olamaz.

• Ve keza, bütün kâinatta intiflar eden bir hayat vard›r.
Bu hayat s›fat› dahi, geçen s›fatlar› iktiza etmekle bir
Hayy-› Kayyum, bir Muhyî ve Mümît Hâl›k’›n vücub-i vü-
cuduna delâlet eder.

Arkadafl! Elvan-› seb’a gibi memzuç olan flu befl haki-
kat, kâinata bir Rab, Kadîr, Alîm, Hakîm, Kadîm, Ra-
hîm, Rahman, Rezzak, Hayy-› Kayyum zarurî oldu¤una
bilbedahe delâlet ve flahadet eder. Ve kâinat bu flahadet-

lerini 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile ilân eder.

• Ve keza, kâinat yüzünde hüsn-i zatîyi gösteren bir
hüsn-i arazî ve bir cemal-i mücerredi gösteren bir cemal-i
hazin ve mahbub-i hakikîye iflaret eden bir aflk-› sad›k ve
bütün esrar› cezp eden bir hakikat-i cazibeye iflaret eden
bir cezbe ve bir incizap vard›r. Bu hakikatler, kâinata bir
Rabb-i Vacibü’l-Vücud lâz›m ve zarurî oldu¤una flahadet

ettiklerini kâinat nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile talim ile ilâm ediyor.

• Ve keza, bütün enva›n cüz’iyat›nda bir tasarruf var.
Bu tasarruf, faydal› ifl ve maslahatlar içindir. Ve nebatat
ve hayvanatta bir tebeddül ve tahavvül var. Bu da pek
çok menfaatler içindir. Küre-i arzda gece ve gündüz ci-
hetiyle bir ta¤yir var. Bu dahi büyük büyük gayeler için-
dir. Kâinatta hükümferma olan nizam ve intizamla bera-
ber, faaliyet hususunda elvan-› seb’a gibi tebarüz eden flu 

Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
aflk-› sad›k: do¤ru ve de¤iflmez
aflk.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
cemal-i hazin: gaml›, kederli gü-
zellik.
cemal-i mücerret: maddenin
kendisine ba¤›ml› olmayan ba-
¤›ms›z güzellik.
cezbe: çekme, çekim; heyecan,
coflkunluk.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
cüz’iyat: parçaya ait olan fleyler.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
elvan-› seb’a: yedi renk.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
fiil: ifl, hareket.
gaye: maksat, hedef.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikat-i cazibe: çekim gerçe¤i.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hayvanat: hayvanlar.
Hayy-› Kayyum: her hususta ik-
tidar› olan, her canl›ya hayat ve-
ren ve onlar› ayakta tutan Allah.
hükümferma: hükümran, hü-
küm süren.
hüsn-i arazî: zatî olmayan, d›flar›-
dan veya baflkas› taraf›ndan veri-
len güzellik.
hüsn-i zatî: zat›n›n güzelli¤i, bir
fleyin zat›nda güzellik olmas›.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
ilâm: bildirmek, ö¤retmek.
incizap: cezp edilme, kap›lma,
çekilme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
istilzam: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
Kadim: varl›¤›n›n öncesi olmayan
Allah.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mahbub-i hakikî: gerçek, do¤ru
sevgili; sevgiye gerçek lây›k olan.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
memzuç: birbirine mezcolmufl,
kar›flm›fl.
menfaat: fayda.
Muhyî: ölüleri dirilten ve hayat›
veren Allah.
Mümît: can verdi¤ini vakti gelin-
ce öldüren Cenab-› Hak.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.

Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
Rabb-i Vacibü’l-Vücud: her
fleyi sevk ve idare eden, bes-
leyip ve büyüten ve varl›¤›
gerekli olan Allah.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet
sahibi ve flefkatle bütün var-

l›klar› r›z›kland›ran Allah.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n
r›zk›n› veren ve ihtiyaçlar›n›
karfl›layan Allah.
Rezzak-› Rahîm: sonsuz
merhamet ve flefkat sahibi r›-
z›k verici olan Allah.
s›fat: vas›f, nitelik.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.

tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, baflkalaflma.

talim: ders verme, ö¤retme.

tebarüz: belli olma, görünme,
bariz hale gelme.

tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.

vücub-i vücut: varl›¤› gerekli
olmak, olmamas› imkâns›z ol-
mak, varl›¤› zarurî ve vacip ol-
mak.
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hakikatler, bilbedahe bir mutasarr›f-› hakîm, kadîr, fail-i
muhtar gibi bütün evsaf-› kemaliye ile muttas›f bir
Hâl›k’›n vücub-i vücuduna yapt›klar› delâleti kâinat 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile tebli¤ ediyor.

• Ve keza, kâinat›n ihtiva etti¤i bütün enva ve ecza ve
zerrat› istilâ eden hudus, bir Muhdis ve bir Mucid’i iktiza
eder.

• Ve keza, kâinat, bütün eczas›yla beraber gayr-i mü-
tenahi eflkâl ve vaziyetlere kabiliyeti, ihtimali, imkân›
varken, bu flekl-i haz›ra girmesi, elbette bir Hâl›k-› Vaci-
bü’l-Vücud’un ihtiyar, irade ve tercihiyle olmufltur.

• Ve keza, büyük bir fakr u ihtiyaçta bulunan kâinat›n
enva ve eczas›na lâz›m olan ifllerini, hacetlerini evkat-›

münasipte 
2 rÖp°ùnàrënj n’ oår«nM røpe ifa ve is’af etmek, bir

Rezzak-› Kerîm’in vücub-i vücuduna delâlet eder.

• Ve keza, kâinat umumî ve hususî, maddî ve manevî
pek büyük ihtiyaçlar içindedir. Gerek vücuduna ve gerek
bekas›na lâz›m fleyleri, iflleri görmekten âcizdir. Bu gibi
matlûplar›n›n fluuru olmaks›z›n, yerine getirilmesi, elbet-
te Rahman-› Rahîm ve Vacibü’l-Vücud bir Sâni-i Hakîm
taraf›ndand›r.

• Ve keza, kevn ve vücutta imkân, kesret, infial mer-
tebeleri vard›r. ‹mkân mertebesi, vücup mertebesine ba-
kar ve onu istilzam eder. Kesret mertebesi, vahdet mer-
tebesine naz›rd›r, onu iktiza eder. ‹nfial mertebesi failiyet 
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tirme.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
infial: olufl, baflkas›n›n fiiliyle
meydana gelifl.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istilâ: kaplama, yay›lma.
istilzam: gerektirme.
kabiliyet: istidat, yetenek.
Kadîr: sonsuz kudret sahibi olan
ve her fleye gücü yeten Allah.
kesret: çokluk.
kevn: olma, olufl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mertebe: derece, basamak.
Mucit: yaratan, yoktan var eden.
Muhdis: ihdas eden, yeniden ç›-
karan, önceden olmayan bir fleyi
yapan, icat eden, kuran.
mutasarr›f-› hakîm: her fleyin
idare ve tanzimi elinde olan, her
fleyi hikmetle tasarruf eden Allah.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan.
naz›r: nazar eden, bakan.
Rahman-› Rahîm: Rahman ve
Rahîm olan Allah; dünya ve ahi-
rette yaratt›klar›na sonsuz rah-
met, flefkat ve merhametiyle
muamele eden Allah.
Rezzak-› Kerîm: ikram sahibi
olan r›z›k verici; Cenab-› Hak.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
flekl-i haz›r: var olan flimdiki fle-
kil, biçim.
fluur: bilinç.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
tercih: seçme, seçim.
umumî: herkesle ilgili, genel.
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.).
vahdet: birlik ve teklik.
vaziyet: durum.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
vücup: vacip ve lüzumlu olma,
gereklilik.
vücut: var olma, varl›k.
zerrat: zerreler, atomlar.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eflkâl: biçimler, suretler, fle-

killer, tarzlar.
evkat-› münasip: münasip,
uygun vakitler.
evsaf-› kemaliye: olgunluk
vas›flar›.
fail-i muhtar: istedi¤ini ya-
pan, kendi iradesiyle faaliyet-
te bulunan, hakikî müessir.
fakr u ihtiyaç: yoksulluk ve
muhtaç olufl.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-

nu olmayan, nihayetsiz.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden.
Hâl›k-› Vacibü’l-Vücud: her
fleyi yoktan var eden ve varl›-
¤› zorunlu olan Allah.
hudus: sonradan meydana
gelme, yok iken var edilme.
hususî: özel.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
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mertebesine mütevakk›ft›r. Bu mertebeler aras›ndaki is-
tilzam, bizzarure Vacib, Vahid, Fa’al bir Hâl›k’› iktiza ve
istilzam eder.

• Ve keza bak›yoruz ki, kâinatta herhangi bir fley,
hadd-i kemale vas›l olmay›nca, hareket etmekten dur-
muyor. Kemaline vas›l oldu¤u zaman, hareketi terk edip
sükûnda oturur. Bundan anlafl›l›yor ki, vücut kemali ister;
kemal de sübutu iktiza eder. Öyle ise, vücudun vücudu
kemal iledir; kemalin kemali de devam ile olur. Öyle ise,
bir Vacib-i Sermedî, Kâmil-i Mutlak var ki, mümkinat›n
bütün kemalât›, Onun nur-i kemalinin cilvelerine birer
gölgedir. Öyle ise, Cenab-› Hak zat›nda, s›fât›nda,
ef’alinde kâmil-i mutlakt›r.

• Ve keza, her fleyin bât›n› zahirinden daha lâtif daha
fleffaft›r. Bu ise, sâniin o fleyden hariç ve baid olmama-
s›na delâlet eder. O fleyin sair eflya ile nizam ve muvaze-
nesinin, sânii taraf›ndan temin edildi¤i cihetle de, sâniin
o fleyde dâhil olmamas›n› iktiza eder. Öyle ise, bir mas-
nuun zat›na bak›l›rsa, sâniin ilim ve hikmeti görünür.
Gayrisiyle birlikte bak›l›rsa, sâniin fevka’l-küll bir sem’ ve
basara malik oldu¤u görünür. Bu hakikatten anlafl›ld› ki,
Sâni-i Âlem, âlemde dâhil olmad›¤› gibi, âlemden hariç
de de¤ildir. ‹lmi ve kudreti ile her fleyin içinde oldu¤u gi-
bi, her fleyin fevkindedir. Bir fleyi gördü¤ü gibi, bütün efl-
yay› da beraber görür.

Bu hakikatler, kavz-i kuzeh renkleri gibi macun, bir ta-
k›m nuranî ayetlerdir. Kâinat bütün evsaf-› kemaliye ile 

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
baid: uzak, ›rak.
basar: görme.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
dâhil: girme, içinde olma.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
ef’al: fiiller, ifller.
evsaf-› kemaliye: olgunluk vas›f-
lar›.
Fa’al: durmaks›z›n ve durmaya
ihtiyaç duymaks›z›n faaliyet gös-
teren Allah.
fevka’l-küll: hepsinin üstünde.
fevkinde: üstünde.
Gayr: baflka, di¤er.
hadd-i kemal: olgunluk haddi,
mükemmellik s›n›r›.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
ilim: bilme, bilgi.
istilzam: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kâmil-i mutlak: tam, noksans›z,
eksiksiz, tam mükemmel.
kavz-i kuzeh: gökkufla¤›.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lâtif: hofl, güzel ve nazik.
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macun: hamur k›vam›nda ge-
lifltirilmifl madde, kar›fl›m.
malik: sahip.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
mertebe: derece, basamak.
muvazene: denge, ölçü.
mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dahi-
lindekiler, olabilir fleyler.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l›
olan, bir fleyin üzerinde du-
ran.
nizam: düzen, tertip; düzgün-

lük.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nur-i kemal: olgunluk, mü-
kemmellik ›fl›¤›, ayd›nl›¤›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla
yaratan Allah.
sem’: iflitme.
s›fât: nitelikler, özellikler, va-
s›flar.
sübut: .

sükûn: sakinlik, durgunluk,
hareketsizlik.
fleffaf: saydam.
temin: sa¤lama.
Vacib-i Sermedî: daimî ve
varl›¤› zorunlu olan Allah.
Vacip: varl›¤› zat›nda gerekli
olan Allah.
Vahid: zat›nda ve s›fatlar›nda
tek ve yegâne olan.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vücut: var olma, varl›k.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zat: kendi, as›l, öz.



muttas›f bir Hâl›k’›n vücub-i vücut ve vahdetine delâlet
ve flahadet eder. Evet, kâinat o Hâl›k’›n nurunun gölge-
si, esmas›n›n tecelliyat›, ef’alinin âsâr›d›r.

Arkadafl!

Kâinat›n, flu geçen hakikatlerin lisan›yla söyledi¤i 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG , delâiliyle 

2 $ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnM n’ ’› ispat

eder.

Ve keza 
3 *G s’pG n¬'dpG nB’ o¬sfnG rºn∏`rYÉna hakikati, 

4 $G o∫ƒo°SnQ lósªn`` ofi ’›

istilzam ediyor; $G o∫ƒo°SnQ lósªn` ofi da iman›n befl rüknünü

tazammun etti¤i gibi, s›fât-› rububiyete de mazhar ve

mir’att›r. Bu s›rra binaendir ki, $G o∫ƒo°SnQ lósªn`` ofi iman›n mi-

zan ve terazisinde, 
5 *G s’pG n¬'dpG nB’ ile karin ve muvazi olmufl-

tur.
Nübüvvet, s›fât-› rububiyete naz›r ve mazhar oldu¤un-

dan, umumî bir camiiyete maliktir. Velâyet ise, hususî ve

cüz’îdir. Aralar›ndaki nispet, 
6 nÚ/ªndÉn©rdG tÜnQ ile 

7 »uHnQ ara-

s›ndaki nispet gibidir ki, birisinde izafe umumîdir, öteki-
sinde hususîdir. Veya arzdan arfla olan miraçla secdede-
ki miraç aras›nda veya Arfl ile kalp aras›ndaki nispet gi-
bidir.

Arkadafl!

fiu yüksek olan matlûba zikretti¤imiz bürhanlar, mat-
lûbu ihata eden bir dairedir. Matlûp olan vücub-i vücut ve 

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 101

esma: adlar, isimler.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hususî: özel.
ihata: kuflatma, içine alma.
iman: inanç, itikat.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istilzam: gerektirme.
izafe: isnat etmek, dayand›rmak.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
karin: yak›n; arkadafl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lisan: dil.
malik: sahip.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
miraç: en yüksek makam.
mir’at: âyine, ayna.
mizan: terazi, ölçü.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan.
muvazi: paralel, bir yönde ve ay-
n› aç›kl›kta bulunan veya uzanan,
birbirine denk.
naz›r: nazar eden, bakan.
nispet: oran, ölçü.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
rükün: esas, kaide, prensip.
s›fât-› rububiyet: rububiyet s›fat-
lar›; Cenab-› Hakk›n her fleyi ter-
biye ve idare etme, besleyip ye-
tifltirmesiyle ilgili s›fatlar.
s›r: gizli hakikat.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
umumî: herkesle ilgili, genel.
vahdet: birlik ve teklik.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
zikretmek: anmak, bildirmek.

Arfl: Cenab-› Hakk›n isimleri-
nin tam tecelli etti¤i en yüce
makam.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arz: yer, dünya.
âsâr: eserler.

binaen: –den dolay›, bu se-
bepten.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait

olmayan, özel.
delâil: deliller, bürhanlar, is-
pat vas›talar›.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ef’al: fiiller, ifller.

1. O Allah ki, Ondan baflka ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255.)
2. Günahlardan sak›nmak ve ibadetlere güç yetirmek ancak Allah'›n yard›m› ile mümkündür.
3. Bil ki, Allah'tan baflka ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
4. Muhammed, Allah'›n resulüdür.
5. Allah’tan baflka ilâh yoktur.
6. Âlemlerin Rabbi.
7. Benim Rabbim.



vahdet o dairenin merkezindedir. Daireyi teflkil eden bür-
hanlar›n her birisi, parma¤›n› uzat›p, matlûbun hak ve
sad›k oldu¤una imza at›yorlar. O bürhanlardan zay›f
olanlar›n aralar›nda tesanüt vard›r. Yani, birbirini teyit ve
takviye etmekle, zay›f bürhanlar›n zaafiyeti zail olur. Za-
il olmasa bile, itibardan düflmez. ‹tibardan düflse bile, da-
irenin bozulmas›na sebep olmaz, ancak daire küçülür.

Maahaza, bürhanlar›n hey’et-i mecmuas›na terettüp
eden matlûbun kuvvet ve vuzuhunu her fertten istemek
ve her fertte aramak, akl›n hastal›¤›na, zihnin cüz’iyeti-
ne iflaret olup, matlûbu red ve inkâr için bir zemin teflkil
ediyor. Binaenaleyh, bir bürhana bak›ld›¤› zaman, zaafi-
yetten dolay› vehimler bafl gösterirse, öteki bürhanlar-
dan süzülen kuvvet ile ortada zaafiyet kalmaz; vehimler
de da¤›l›r.

Maahaza, baz› bürhanlar suya benziyor, bir k›sm› da
havaya benziyor, bir k›sm› da ziya gibidir. Binaenaleyh,
bu gibi bürhanlar› gayet lâtif ve dikkatli ince bir fikirle
aray›p tutmal›d›r ki, dökülmesin, sönmesin, uçmas›n.

@

binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cüz’iyet: azl›k, cüz’î olufl, küçük-
lük.
daire: saha, alan.
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gayet: son derece, oldukça.
hak: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hey’et-i mecmua: tümünün
oluflturdu¤u grup; bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
itibar: de¤er, k›ymet.
lâtif: nazik, hofl, güzel.
maahaza: bununla birlikte,

böyle olmakla beraber.
matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.
red: kabul etmeme.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî,
sahte olmayan.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
terettüp: bir iflin birinin üzeri-
ne düflmesi.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.

teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
vahdet: birlik ve teklik.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zaafiyet: zay›fl›k.
zail: sone eren, yok olan.
zemin: temel, dayanak.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Takriz
[Fâz›l-› muhterem, Meclis-i Mesahif ve
Tetkik-i Müellefat-› fier’iye Reis-i Âlîsi
fieyh Safvet Efendi Hazretlerinin tak-
rizidir.]

Cenab-› Hakka hamd ve kendisine Kur’ân
nazil olan Peygamberimize ve dinin binas›n›
tahkim ve temhit eden Âl ü Ashab›na salât ü
selâm olsun.

Tevhid Denizinden Bir Katre nam›ndaki risa-
le gözüme tecelli etti. O denizle bu katre ara-
s›nda bir fark göremedim. Çünkü, o katre ha-
kikatte o denizden geliyor ve o denize dökülü-
yor. Tevhid denizinden avuçla su içmekte ve ‹s-
lâmiyet memesinden süt emmekte kardeflimiz
olan allâme Bediüzzaman Said Nursî’nin
sa’yinden dolay› Cenab-› Hakka hadsiz flükür-
ler olsun.

El-fakir, türab-i akdamü’l-ulema
Safvet

(rahmetullâhi aleyh)
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gerek dil ile gerekse hâl ile Allah’›
hamd etme.
tahkim: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma, muhkem hale getirme.
takriz: övme yaz›s›, bir eser hak-
k›nda yaz›lan ve eserin bafl›na
konulan övgü yaz›s›.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
temhit: düzeltme, düzenleme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
türab-i akdamü’l-ulema: âlimle-
rin ayaklar›n›n bast›¤› toprak.

allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
Âl ü Ashap: Hz. Peygamberin
(a.s.m.) ailesi ve onu görmüfl,
onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler, Sahabeler
el-fakir: bu fakir (alçak gönül-
lülük ifadesi)
faz›l-› muhterem: sayg›de¤er
iyilikler ve güzellikler sahibi.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve

memnuniyetini onu överek
bildirme.
katre: damla.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
Meclis-i Mesahif ve Tetkik-i
Müellefat-› fier’iye: Osmanl›
döneminin flimdiki Mushaflar›
ve Dinî Eserleri ‹nceleme Ku-
ruluna benzer kurumu.
nam: ad.

nazil: nüzul eden, inen.
rahmetullâhi aleyh: Allah’›n
rahmeti onun üzerine olsun.
reis-i âlî: yüce, yüksek reis,
baflkan.
salât ü selâm: salât ve selâm;
Peygamberimiz Hz. Muham-
med’e (s.a.v) memnuniyet ve
ba¤l›l›k için yap›lan rahmet
dualar›.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,



Hatime
fiu Hatime, dört çeflit hastal›klar› beyan eder ve teda-

vi çarelerini gösterir.

Bir inc i  has ta l › k , “yeis”tir.

Arkadafl!

Amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar,
ye’se düfler. Böyle bir me’yusun gözüne, dinî meselelere
münafi edna ve zay›f bir emare, kocaman bir bürhan gö-
rünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, di¤er ema-
relerin saikas›yla ilân-› isyan ederek ‹slâm dairesinden ç›-
kar, fleytan›n ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh, a’male
muvaffak olamayanlar, ye’se düflmemek için flu ayete
müracaat etsin:

$G pánªrMnQ røpe Gƒo£nær≤nJ n’ rºp¡°pùoØrfnG '¤nY Gƒoanôr°SnG nøj/òsdG n…pOÉnÑpY Énj rπob
1@ oº«/MsôdG oQƒoØn¨rdG nƒog o¬sfpG Ék©«/ªnL nÜƒoftòdG oôpØr¨nj %G s¿pG

‹ k inc i  has ta l › k , “ucub”dur.

Arkadafl!

Ye’se düflen adam, azaptan kurtulmak için, istinat ede-
cek bir noktay› aramaya bafllar. Bakar ki, bir miktar ha-
senat ve kemalât› var; hemen o kemalât›na bel ba¤lar.
Güvenerek der ki: “Bu kemalât beni kurtar›r, yeter” diye
bir derece rahat eder. Hâlbuki, a’male güvenmek ucub-
dur, insan› dalâlete atar. Çünkü, insan›n yapt›¤› kemalât

a’mal: ameller, ifller; iyilikler.
amel: dinin emirlerini yerine ge-
tirme ifli.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azap: günahlara karfl› çekilecek
ceza, eziyet, iflkence.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-

çük.
emare: alâmet, belirti, niflan.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hatime: son söz, bir eserin
sonuç k›sm›.
ilân-› isyan: ayaklanma ilân›,
isyan etti¤ini bildirme.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
istinat: dayanma, güvenme.

kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
mesele: konu.
me’yus: ye’se düflmüfl, ümit-
siz, kederli.
muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.
münafi: z›t, ayk›r›.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.

saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.
taat: itaat etme, Allah’›n
emirlerini yerine getirip ya-
saklar›ndan kaç›nma.
ucub: kendini be¤enmifllik,
kibir, gurur.
üç: kendini be¤enmifllik, kibir,
gurur.
yeis: ümitsizlik.

1. De ki: Ey günahta afl›r› giderek nefislerine zulmetmifl olan kullar›m! Allah'›n rahmetinden
ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki, Allah bütün günahlar› ba¤›fllar. fiüphesiz ki O çok
ba¤›fllay›c›, çok merhamet edicidir. (Zümer Suresi: 53.)

104 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE



ve iyiliklerde hakk› yoktur, mülkü de¤ildir, onlara güve-
nemez.

Hem, insan›n vücudu ve cesedi bile onun de¤ildir.
Çünkü, kendisinin eser-i sanat› de¤ildir. O vücudu yolda
bulmufl, lâkita olarak temellük de etmifl de¤ildir. K›ymeti
olmayan fleylerden oldu¤u için yere at›lm›fl da, insan al-
m›fl de¤ildir. Ancak, o vücut havi oldu¤u garip sanat,
acip nak›fllar›n flahadetiyle, bir Sâni-i Hakîm’in dest-i
kudretinden ç›km›fl k›ymettar bir hane olup, insan o ha-
nede emaneten oturur. O vücutta yap›lan binlerce tasar-
rufattan, ancak bir tane insana aittir.

Ve keza, esbap içerisinde en eflref, en kuvvetli bir ih-
tiyar sahibi insan iken, ef’al-i ihtiyariye nam›yla kendisi-
ne mal zanneti¤i ef’alin ekl, flürb gibi en adî bir fiilin hu-
sulünde, yüz cüz’ünden ancak bir cüz’ü insana aittir.

Ve keza, insan›n elindeki ihtiyar pek dard›r. Havâss›-
n›n en genifli hayal oldu¤u hâlde, o hayal ak›l ve akl›n se-
merelerini ihata edemez. Bunlar›, bu kadar büyük iken,
nas›l daire-i ihtiyar›na ithal edip, onlarla iftihar ediyor-
sun?

Ve keza, fluurî olmaks›z›n, senin lehine ve aleyhine
çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller fluurî olduklar› hâl-
de, fluurun taallûk etmedi¤inden sabit olur ki, o fiillerin
faili bir Sâni-i Zîfluur’dur. Ne sen failsin ve ne senin es-
bab›n. Binaenaleyh, malikiyet davas›ndan vazgeç. Ken-
dini mehasin ve kemalâta mastar oldu¤unu zannetme.
Ve kat’iyen bil ki, senden sana yaln›z noksan ve kusur 
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ket etme.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
keza: böyle, böylece; bu da öyle,
ayn› flekilde, öylece.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
kuvve: gerçekleflmemifl, fakat
gerçekleflme imkân› ve ihtimali
olan potansiyel.
lâkita: at›lm›fl sahipsiz mal.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
malikiyet: maliklik, malik ve sa-
hip olma.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nam: ad.
noksan: eksiklik.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
Sâni-i Zîfluur: fluur sahibi ve her
fleyi sanatl› yaratan Allah.
semere: meyve, güzel netice.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fluur: bilinç.
fluurî: fluurluca, bilinçli flekilde.
flürb: içme.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler.
temellük: sahiplenme, kendine
mal etme.
vücut: beden, ceset; varl›k.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
aleyh: karfl›, karfl›t.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
ceset: vücut, beden.
cüz: k›s›m, parça.
daire-i ihtiyar: seçme, iste-
me, tercih etme dairesi.
dava: iddia.
dest-i kudret: kudret eli, ya-
pabilme gücü.

ef’al: fiiller, ifller.
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller, kifli-
nin kendi ihtiyarî fiilleri.
ekl: bir fley yeme, yenilme.
emaneten: emanet yoluyla,
emanet olarak.
esbap: sebepler, vas›talar.
eser-i sanat: sanat eseri, sa-
nat de¤eri olan eser.
eflref: en flerefli, daha flerefli,
en iyi, en güzel.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.

fiil: ifl, hareket.
garip: tuhaf, hayret verici.
hane: ev, mesken.
havâs: hasseler, duyular,
duygular.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
husul: olma, meydana gelme.
idhal: dâhil etme, içine alma,
sokma.
iftihar: övünme.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-



vard›r. Çünkü, sû-i ihtiyar›nla, sana verilen kemalât› bile
ta¤yir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cese-
din bile emanettir. Mehasinin hep mevhubedir, seyyiat›n
meksubedir. Binaenaleyh, 

1 $ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnMn’nh oórªn◊rG o¬ndnh o∂r∏oŸrG o¬nd
de.

Üçüncü has ta l › k “gurur”dur.

Evet, gurur ile, insan maddî ve manevî kemalât ve me-
hasinden mahrum kal›r. E¤er gurur saikas›yla baflkalar›n
kemalât›na tenezzül etmeyip, kendi kemalât›n› kâfi ve
yüksek görürse, o insan nak›st›r. Böyle insanlar, malû-
mat ve keflfiyatlar›n› daha yüksek görmekle, eslâf-› iza-
m›n irfladat ve keflfiyatlar›ndan mahrum kal›rlar. Ve ev-
hama maruz kalarak, bütün bütün çizgiden ç›karlar. Hâl-
buki, eslâf-› izam›n k›rk günde yapt›klar› bir keflfiyat›
bunlar k›rk senede bulamazlar.

Dördüncü has ta l › k “suizan”d›r.

Evet, insan hüsnüzanna memurdur. ‹nsan herkesi ken-
disinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan sû-i ahlâ-
k›, suizan saikas›yla baflkalara teflmil etmesin; ve baflka-
lar›n baz› harekât›n›, hikmetini bilmedi¤inden, takbih et-
mesin. Binaenaleyh, eslâf-› izam›n hikmetini bilmedi¤i-
miz baz› hâllerini be¤enmemek suizand›r. Suizan ise,
maddî ve manevî içtimaiyat› zedeler.

* * *

binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
ceset: vücut, beden.
eslâf-› izam: evvelce geçmifl olan
büyük zatlar.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
hane: ev, mesken.
harekât: hareketler, davran›fllar.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüsnüzan: bir kimsenin veya bir
hâdisenin iyili¤i hakk›ndaki vicda-
nî ve iyi kanaat.
içtimaiyat: sosyal hayata ait bil-
gi.
irfladat: irflatlar, uyarmalar, do¤ru
yolu göstermeler.
kâfi: yeter, elverir.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar, mükemmellikler.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n ilham
etmesiyle gösterilen gaypla ilgili
s›rlar.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.

malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
meksube: kazan›lm›fl, kesbo-
lunmufl.
mevhube: verilmifl, ihsan

edilmifl, ba¤›fllanm›fl.
nak›s: noksan, eksik.
saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar,
kötülükler.
sû-i ahlâk: ahlâk kötülü¤ü,
kötü ahlâk.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, ha-
tal› tercih.

suizan: fena, kötü zan, flüphe.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
takbih: çirkin görme, ay›pla-
ma, k›nama.
tenezzül: inme, alçalma.
teflmil: yayma, geniflletme,
flümullendirme.
zedeleme: yaralama, zarar
verme.

1. Mülk ve hamd Ona mahsustur. Günahlardan sak›nmak ve ibadete güç yetirmek ancak
Onunla olur.
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Arkadafl!

Tahte’l-arz yapt›¤›m hayalî bir seyahatte gördü¤üm
baz› hakikatleri zikredece¤im.

B‹R‹NC‹ HAK‹KAT

Arkadafl!

Malik-i Hakikî’den gaflet, nefsin firavunlu¤una sebep
olur.

Evet, taht-› tasarrufunda bulunan bütün eflyan›n Ma-
lik-i Hakikî’sini unutan, kendisini kendisine malik zanne-
derek, hâkimiyet tevehhümünde bulunur. Ve baflkalar›
da, bilhassa esbab›, kendisine k›yas ile hâkim ve malik
defterine kaydeder. Ve bu vesile ile, Allah’›n mülkünü,
mal›n› kendilerine taksim ederek, ahkâm-› ‹lâhiyeye kar-
fl› muaraza ve mübarezeye bafllar.

Hâlbuki Cenab-› Hak taraf›ndan insanlara verilen ben-
lik ve hürriyet, ulûhiyet s›fatlar›n› fehmetmek üzere bir
vahid-i k›yasî vazifesini görüyor. Maalesef, sû-i ihtiyar ile
hâkimiyet ve istiklâliyete alet ederek, tam bir firavun
olur.

Arkadafl!

Bu ince hakikat, tam vuzuh ve zuhuruyla flöyle bana
göründü ki:

Gaflet suyu ile tenebbüt eden benlik, Hâl›k’›n s›fatlar›-
n› fehmetmek için bir vahid-i k›yast›r. Çünkü, insanlar
görmedikleri fleyleri k›yas ve temsiller ile bilirler.
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tabakalar›.
taht-› tasarruf: idare alt›nda.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
temsil: benzetme.
tenebbüt: büyüme, bitki gibi ye-
tiflmek.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
vahid-i k›yas: ölçmeye esas olan
fley, ölçü birimi.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas
olan fley, birim, ölçü birimi.
vazife: görev.
vesile: bahane, sebep.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zikretmek: anmak, bildirmek.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

ahkâm-› ‹lâhiye: ‹lâhî hü-
kümler, Allah’›n hükümleri.
bilhassa: özellikle.
esbap: sebepler, vas›talar.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
firavun: zalim, imans›z; kibir-
li, gururlu ve inatç›.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hakikat: gerçek, esas.
hâkim: hükmeden, üstün
olan.

hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden Allah.
hayalî: hayale ait, hayalle ilgi-
li, hayale mensup.
istiklâliyet: istiklâl üzere bu-
lunma, hür ve müstakil olma,
bafll› bafl›na buyruk olma, ba-
¤›ms›zl›k.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.
malik: sahip.

Malik-i Hakikî: her fleyin ha-
kikî sahibi ve maliki olan Al-
lah.
muaraza: birbirine karfl› gel-
me, söz ile karfl›l›kl› mücade-
le.
mübareze: çat›flma, kavga.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
s›fat: vas›f, nitelik.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, seç-
menin fenal›¤›.
tahte’l-arz: yer alt›, yerin alt



Meselâ, bir adam Cenab-› Hakk›n kudretini anlamak
için, bir taksimat yapar. “Buradan buraya benim kudre-
timdedir, bundan o yan› da Onun kudretindedir” diye
vehmî bir çizgi çizmekle, meseleyi anlar. Sonra mevhum
hatt› bozar, hepsini de Ona teslim eder. Çünkü, nefis
nefsine malik olmad›¤› gibi, cismine de malik de¤ildir.
Cismi ancak acip bir makine-i ‹lâhiyedir. Kaza ve kader
kalemiyle, kudret-i ezeliye —bir cilveci¤i— o makinede
çal›fl›yor. Binaenaleyh, insan o firavunluk davas›ndan
vazgeçmekle, mülkü malikine teslim etsin, emanete h›-
yanet etmesin. E¤er h›yanetle bir zerreyi nefsine isnat
ederse, Allah’›n mülkünü esbab-› camideye taksim etmifl
olacakt›r.

‹K‹NC‹ HAK‹KAT

Ey nefs-i emmare! Kat’iyen bil ki, senin hususî, ama
pek genifl bir dünyan vard›r ki, âmâl, ümit, taallûkat, ih-
tiyacat üzerine bina edilmifltir. En büyük temel tafl› ve tek
dire¤i, senin vücudun ve senin hayat›nd›r. Hâlbuki, o di-
rek kurtludur; o temel tafl› da çürüktür. Hülâsa, esastan
fasit ve zay›ft›r, daima harap olmaya haz›rd›r.

Evet, bu cisim ebedî de¤il, demirden de¤il, tafltan de-
¤il, ancak et ve kemikten ibaret bir fleydir. Anî olarak se-
nin bafl›na y›k›l›yor; alt›nda kal›yorsun. Bak, zaman-› ma-
zi senin gibi geçmifl olanlara genifl bir kabir oldu¤u gibi,
istikbal zaman› da genifl bir mezaristan olacakt›r. Bugün,
sen iki kabrin aras›ndas›n. Art›k sen bilirsin.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âmâl: emeller, arzular, istekler,
ummalar, ümitler.
bina: kurma, dayand›rma.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cilve: tecelli, görüntü.
dava: iddia.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
esbab-› camide: fluursuz ve ruh-
suz olan sebep ve vas›talar.
fasit: sa¤lam ve do¤ru olmaktan
ç›km›fl, bozuk, bozulmufl.
firavunluk: nefsini ve benli¤ini fi-
ravun gibi ilâh seviyesine ç›kara-
cak derecede büyük görme.
hakikat: gerçek, esas.
hat: çizgi.
h›yanet: hainlik, kendine olan
güveni kötüye kullanma.
hususî: özel.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.

108 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE

istikbal: gelecek.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-›
Hakk›n takdir ve tayin etme-
si.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
Kaza: olaca¤› Cenab-› Hak ta-
raf›ndan bilinen ve takdir olu-
nan fleylerin zaman› gelince
yaratmas›.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i ezeliye: ezele ait
kudret, bafl› sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.

makine-i ‹lâhiye: Allah’›n
makinesi.
malik: sahip.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
mevhum: hakikatte olma-
yan, vehim ve hayal ürünü
olan.
mezaristan: mezarl›k.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›

emreden nefis.

taallûkat: ilgiler, iliflkiler.

taksim: bölme, paylaflt›rma.

taksimat: taksimler, bölme-
ler, k›s›mland›rmalar.

vehmî: vehimle ilgili, asl›nda
var olmad›¤› hâlde varm›fl gi-
bi görülen her hangi bir fleye
ait.

zaman-› mazi: geçmifl za-
man.

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.



Arkadafl!

Bildi¤imiz, gördü¤ümüz dünya bir iken, insanlar ade-
dince dünyalar› havidir. Çünkü, her insan›n tam mana-
s›yla hayalî bir dünyas› vard›r; fakat, öldü¤ü zaman dün-
yas› y›k›l›r, k›yameti kopar.

ÜÇÜNCÜ HAK‹KAT

fiu gördü¤ün dünyay›, bütün lezaiziyle, sefahatleriyle,
safalar›yla pek a¤›r ve büyük bir yük gördüm. Ruhu fa-
sit, kalbi hasta olanlardan baflka, kimse o a¤›r yükün al-
t›na giremez. Çünkü, bütün kâinatla alâkadar olmaktan-
sa ve her fleyin minnetine girmektense ve bütün esbap
ve vesaite el aç›p arz-› ihtiyaç etmektense, bir Rabb-i Va-
hid, Semî ve Basîr’e iltica etmek daha rahat ve daha kâr-
l› de¤il midir?

DÖRDÜNCÜ HAK‹KAT

Ey nefis! (HAfi‹YE) Kâinat›n uzak çöllerine gidip Sâniin is-
pat›na deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Bir kulübecik
hükmünde bulunan, içerisinde oturdu¤un cisim kafesine
bak. Senin o kulübenin duvarlar›na as›lan icat silsilelerin-
den, hilkatin mu’cizelerinden ve harika sanatlar›ndan,
kulübeden harice uzat›lan ihtiyaç ellerinden ve pencere-
lerinden yükselen ah, oh ve eninler, lisan-› hâliyle isteni-
len yard›mlar›ndan anlafl›l›r ki, o kulübeyi müfltemilât›yla
beraber yaratan Hâl›k’›n o ahueninleri iflitir, flefkat ve 
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minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
müellif-i muhterem: muhterem
müellif, sayg›de¤er yazar.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
Rabb-i Vahid: tek ve eflsiz olan
Allah, bir olan Allah.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
safa: nefle, zevk, e¤lence.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sefahat: e¤lence.
Semi: gizli ve aç›k her fleyi ifliten
Cenab-› Hak.
silsile: zincir.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tarizen: dokunakl› söz; üstü ka-
pal› kinayeli olarak.
tasrihen: aç›k olarak, aç›ktan bil-
direrek, aç›ktan aç›¤a bildirerek.
vesait: vas›talar.

HAfi‹YE: Müellif-i muhterem, kendi nefsine tasrihen, baflkalara da tari-
zen söylüyor.

ah u enin: ah edip a¤lay›p in-
lemek.
alâkadar: ilgili, iliflki.
arz-› ihtiyaç: ihtiyac›n› bildir-
me.
Basîr: her fleyi görüp bilen,
tam, eksiksiz ve kusursuz gö-
ren Allah (c.c.).
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
enin: inilti, inleme, inleyifl.
esbap: sebepler, vas›talar.
fasit: sa¤lam ve do¤ru ol-
maktan ç›km›fl, bozuk, bozul-

mufl.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden Allah.
hariç: d›flar›.
harika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hayalî: hayale ait, hayalle ilgi-
li, hayale mensup.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.

icat: vücuda getirilme, yok-
tan var edilme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl›
hale getirme; do¤ruyu delil-
lerle gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.



merhamete gelir, hacat ve âmâlin ne varsa, taht-› taah-
hüde al›r. Zira, sine¤in kafas›ndaki o küçük küçük hücey-
rat›n nidalar›na “Lebbeyk!” söyleyen o Sâni-i Semî ve
Basîr’in senin dualar›n› iflitmemesi ve o dualara müspet
cevaplar vermemesi imkân ve ihtimali var m›d›r?

Binaenaleyh, ey bu küçük hüceyrelerden mürekkep
ve “ene” ile tabir edilen hüceyre-i kübra! O kulübeci¤in,
küçüklü¤üyle beraber, dolu oldu¤u harika icatlar›n› gör,
imana gel. Ve “Yâ ‹lâhî, yâ Rabbî, yâ Hâl›kî, yâ Musav-
virî, yâ Malikî ve yâ Men Lehü’l-Mülkü ve’l-Hamd! Senin
mülkün ve emanetin ve vedian olan flu kulübecikte misa-
firim, malik de¤ilim” de, o bat›l temellük davas›ndan vaz-
geç. Çünkü, o temellük davas› insan› pek elîm elemlere
maruz b›rak›r. (HAfi‹YE)

Nükte
Arkadafl!

‹man, bütün eflya aras›nda hakikî bir uhuvveti, irtibat›,
ittisali ve ittihat rab›talar›n› tesis eder. Küfür ise, bürudet
gibi, bütün eflyay› birbirinden ayr› gösterir ve birbirine 

HAfi‹YE: Mütercimin bir itizar›:
Mesnevî-i Nuriye’nin Arabî as›l nüshas›nda bulunan ve yeri buras› olan

sübhanallah, elhamdülillâh ve Allahü ekbere dair çok k›ymetli ve ehem-
miyetli bir k›sm›, üslûbunu ve fesahatini muhafaza edememek ve evrat
makam›nda okunabilen o hakikatleri, Türkçeye çevirmekle k›ymet-i asli-
yesini haleldar etmek endiflesiyle, tercüme etmedim. Kàrilerden özür di-
ler, rahmet ve hay›r dualar›n› beklerim.

Mütercim Abdülmecid

Allahü Ekber: Allah en büyük ve
en yücedir.
âmâl: emeller, arzular, istekler,
ummalar, ümitler.
Arabî: Arap diline ait.
bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürudet: so¤ukluk.
dair: alâkal›, ilgili.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
ene: ben.
evrat: virtler, okunmas› âdet olan
dinî dualar.
fesahat: sözün; kelime, mana,
ahenk ve s›ralama yönlerinden
kusursuz olmas›.
hacat: hâcetler, ihtiyaçlar.
hakikat: gerçek, esas.
haleldar: bozma, bozulma, bo-
zulmufl.
hüceyrat: hücrecikler.
hüceyre: hücrecik, küçük hücre.
hüceyre-i kübra: en büyük hüc-
recik.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihtimal: olabilirlik.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
itizar: özür dileme, bir sebep gös-
tererek aff›n› dileme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
ittisal: bitiflme, birleflme.
kàri: okuyucu, okuyan.
k›ymet-i asliye: as›l k›ymeti, de-
¤eri.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
lebbeyk: buyurun, emredin,
efendim.
malik: sahip.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
muhafaza: koruma.
mürekkep: terkip edilmifl, iki ve-
ya daha çok fleyin kar›flmas›ndan
meydana gelen bileflik.
müspet: olumlu.
mütercim: tercüme eden, bir dil-
den baflka bir dile çeviren, tercü-
man, çevirmen.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
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lerin her biri.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
Sâni-i Semî ve Basîr: her fleyi
ifliten ve gören, yaratt›klar›n›
sanatl› olarak yaratan Allah.
sübhanallah: Allah her türlü
eksiklikten uzak ve bütün üs-
tün s›fatlara sahiptir demek,
tesbih etmek.
tabir: ifade.
taht-› taahhüt: taahhüt alt›n-

da.
temellük: sahiplenme, kendi-
ne mal etme.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
uhuvvet: kardefllik.
üslûp: ifade yolu, kendine
has ifade veya yaz› tarz›.
vedia: emanet, saklan›lmak
ve korunmak üzere b›rak›lan
fley.
yâ Hâl›kî: ey beni ve her fleyi
en güzel flekilde yaratan Al-
lah’›m.

yâ ‹lâhî: ey Allah’›m!.
yâ Malikî: Ey bana ve her fle-
ye sahip ve efendi olan Al-
lah’›m.
yâ Men Lehü’l-mülkü ve’l-
Hamd: Ey bütün mülkün sa-
hibi ve bütün hamdlere lây›k
olan Allah’›m!.
yâ Musavvirî: Ey bana ve her
fleye kendine lay›k güzel flekil
ve suret veren Allah’›m.
yâ Rabbî: ey her fleyi en gü-
zel flekilde terbiye ve idare
eden Rabbim.



ecnebi nazar›yla bakt›r›r. Bunun içindir ki, mü’minin ru-
hunda adavet, kin, vahflet yoktur; en büyük bir düflma-
n›yla, bir nevi kardeflli¤i vard›r. Kâfirin ruhunda h›rs,
adavet oldu¤u gibi, nefsini iltizam ve nefsine itimad› var-
d›r. Bu s›rra binaendir ki, dünya hayat›nda bazen galebe
kâfirlerde olur.

Ve keza, kâfir, dünyada hasenat›n›n mükâfat›n› filcüm-
le görür; mü’min ise, seyyiat›n›n cezas›n› görür. Bunun
için, dünya kâfire Cennet (yani ahirete nispeten), mü’mi-
ne Cehennemdir (yani saadet-i ebediyesine nispeten).
Yoksa, “Dünyada dahi, mü’min yüz derece ziyade
mes’uttur” denilmifltir.

Ve keza, iman insan› ebediyete, Cennete lây›k bir cev-
here kalbeder. Küfür ise, ruhu, kalbi söndürür, zulmetler
içinde b›rak›r. Çünkü, iman, kabu¤unun içerisindeki lüb-
bü gösterir. Küfür ise, lüp ile kabu¤u tefrik etmez; kabu-
¤u aynen lüp bilir ve insan› cevherlik derecesinden kö-
mür derecesine indirir.

Nokta
Arkadafl!

Kalp ile ruhun hastal›¤› nispetinde felsefe ilimlerine
meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastal›k maraz› da,
ulûm-i akliyeye tevaggul etmek nispetindedir. Demek,
manevî olan hastal›klar insanlar› aklî ilimlere teflvik ve
sevk eder; ve akliyat ile ifltigal eden, emraz-› kalbiyeye
müptelâ olur.
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sip.
lüp: iç, öz.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maraz: hastal›k.
mes’ut: saadetli, bahtl›, mutlu.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
muhabbet: sevgi, sevme.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
mü’min: iman eden, inanan.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sevk: yöneltme, gönderme.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
s›r: gizli hakikat.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
tevaggul: çok u¤raflma, meflgul
olma.
ulûm-i akliye: aklî ilimler, akla
dayanan ilimler.
vahflet: yabanîlik, vahflîlik.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulmet: karanl›k.

adavet: düflmanl›k, husumet.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
aklî: akla dayanan, ak›l ile il-
gili.
akliyat: akl›n konusu olan
fleyler.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cevher: elmas, de¤erli tafl.
ebediyet: sonsuzluk.
ecnebi: yabanc›.
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.
filcümle: hepsi, bütünü.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
ilim: bilgi, marifet.
iltizam: birinin taraf›n› tutma,
tarafgirlik.
iman: inanma, itikat.

ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
itimat: dayanma, güvenme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
kalbetmek: bir hâlden di¤er
bir hale çevirmek, de¤ifltir-
mek.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kin: gizli düflmanl›k, garaz.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-



Ve keza, dünyan›n iki yüzünü gördüm:

• Bir yüzü, az çok zahirî bir ünsiyet, bir güzelli¤i varsa
da bât›n› ve içi daimî bir vahflet ile doludur.

• ‹kinci yüzü, filcümle, zahiren vahfletli ise de, bât›nen
daimî bir ünsiyetle doludur.

Kur’ân-› Azîmüflflan, nazarlar› ahiret ile muttas›l olan
ikinci veche tevcih eder. Birinci vecih ise, ahiretin z›dd›
olup, ademle muttas›ld›r.

Ve keza, mümkinat›n da iki vechi vard›r:

• Birisi, enaniyetle vücuttur. Bu ise ademe gider ve
ademe kalbolur.

• ‹kincisi, enaniyetin terkiyle ademdir. Bu ise Vacibü’l-
Vücud’a bakar; bir vücut kazan›r. Binaenaleyh, vücut is-
tersen, mün’adim ol ki, vücudu bulas›n.

Nükte
Mukaddimede zikredilen dört kelimeden, niyet hak-

k›ndad›r.

Arkadafl!

Bu niyet meselesi benim k›rk senelik ömrümün bir
mahsulüdür.

Evet, niyet öyle bir hasiyete maliktir ki, âdetleri, hare-
ketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adem: yokluk, hiçlik.
âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
bât›nen: dâhilen, iç yüzünde,
içinden olarak.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
daimî: sürekli, devaml›.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
filcümle: hepsi, bütünü.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
ibadet: kulluk, Allah’›n emirlerini
yerine getirme, yasaklar›ndan ka-
ç›nma uygulamalar›.
iksir: bir fleyin kuvvetli, esas
maddesi.
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kalbetmek: bir hâlden di¤er
bir hâle çevirmek, de¤ifltir-
mek.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
mahsul: ürün.
malik: sahip.
mâye: maya, as›l ve gerekli
madde; temel, esas, as›l, öz.
mesele: halledilmesi güç,
önemli konu.
mukaddime: ön söz, bafllan-
g›ç.

muttas›l: bitiflik.
mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dâhi-
lindekiler, olabilir fleyler.
mün’adim: in’idam eden, yok
olan, ademe ve hiçili¤e giden.
nazar: bak›fl, dikkat.
niyet: karar verme, kastet-
me, isteme; kalben bir fleye
yönelifl; istek, kas›t, karar.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
tevcih: yöneltme, çevirme.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,

dostluk.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley.
vecih: cihet, yön.
vücut: var olma, varl›k.
zahiren: görünüflte.
zahirî: görünürde.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



Ve keza, niyet ölü ve meyyit olan hâletleri ihya eden
ve canl›, hayatl› ibadetlere çeviren bir ruhtur.

Ve keza, niyette öyle bir hasiyet vard›r ki, seyyiat› ha-
senata ve hasenat› seyyiata tahvil eder.

Demek, niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlâst›r. Öy-
le ise, necat ve halâs ancak ihlâs iledir. ‹flte bu hasiyete
binaendir ki, az bir zamanda çok ameller husule gelir.
Buna binaendir ki, az bir ömürde, Cennet bütün lezaiz
ve mehasiniyle kazan›l›r. Ve niyet ile, insan daimî bir fla-
kir olur, flükür sevab›n› kazan›r.

Ve keza, dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle ba-
k›l›r:

• Bir cihette, o nimetlerin bir mün’im taraf›ndan veril-
di¤i düflünülür; ve nazar, o lezzetten in’am edene döner,
onu düflünür. Mün’imi düflünmek lezzeti, nimeti düflün-
mekten daha lezizdir.

• ‹kinci cihet, nimeti görür görmez nazar›n› ona has-
rederek, o nimeti ganimet telâkki ederek, minnetsiz yer.
Hâlbuki, birinci cihette lezzet, zeval ile zail olsa bile, ru-
hu bâkîdir. Çünkü, Mün’imi düflünür. “Mün’im ise mer-
hametlidir, daima bu nimetleri bana verir” diye ümitvar
olur. ‹kinci cihette, nimetin zevali ölüm de¤ildir ki, ruhu
kals›n; ruhu da söner, ancak duman› kal›r. Musibetlerin
ise, zevalinden sonra dumanlar› söner, nurlar› kal›r. Lez-
zetlerin zevalinden sonra kalan, dumanlar›, günahlar›d›r.
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necat: kurtulufl, kurtulma, halâs,
selâmet.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
niyet: karar verme, kastetme, is-
teme; kalben bir fleye yönelifl; is-
tek, kas›t, karar.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Allah
taraf›ndan verilen mükâfat.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
flakir: Allah’›n verdi¤i nimetlere
karfl›l›k flükreden.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
tahvil: bir hâlden baflka bir hale
getirme, de¤ifltirme, dönüfltürme.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
ümitvar: ümitli, umutlu, uman,
ümidi olan.
zail: sona eren, yok olan.
zeval: zail olma, sona erme, yok
olma.

amel: fiil, ifl.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihet: yön.
daimî: sürekli, devaml›.
ganimet: beklenmeyen ka-
zanç.
halâs: kurtulma, kurtulufl, se-
lâmete erme.
hâlet: hâl, durum.
hasenat: güzellikler, iyilikler.
hasiyet: bir fleye has özellik,

nitelik.
hasr: yaln›z bir fleye veya ki-
fliye mahsus k›lma.
husul: olma, meydana gelme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lezaiz: zevkler, lezzetler.

leziz: lezzetli, tatl›.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
meyyit: ölmüfl, ölü.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda
yük alt›nda kalma, kendini
manevî olarak borçlu hisset-
me.
musibet: felâket, belâ.
Mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
nazar: bak›fl.



Arkadafl!

Dünya ve ahiretteki lezzet ve nimetlere iman ile bak›-
l›rsa, bunlarda bir hareket-i devriye görülür ki, emsaller
birbirini takip eder, biri gider, yerine onun misli gelir. Bu
sayede o nimetlerin mahiyeti sönmez, ancak teflahhu-
sat-› cüz’iyede firak ve iftiraklar› vard›r. Bunun içindir ki,
lezaiz-i imaniye, firak ve iftirak ile müteessir ve müked-
der olmuyor. Fakat ikinci cihette, her bir lezzetin zevali
var; ve o zeval, haddizat›nda elem oldu¤u gibi, düflünme-
si de elemdir. Çünkü, bu ikinci cihette hareket devriye
de¤ildir, müstakimdir. Lezzet, ebedî bir ölüm ile mahkûm
olur.

Nokta
Arkadafl!

Esbap ve vesaiti insan kuca¤›na al›p yap›fl›rsa, zillet ve
hakarete sebep olur.

Meselâ, kelp bütün hayvanlar içerisinde birkaç s›fat-›
hasene ile muttas›ft›r ve o s›fatlar ile ifltihar etmifltir. Hat-
ta sadâkat ve vefadarl›¤› darb›mesel olmufltur. Bu güzel
ahlâk›na binaen, insanlar aras›nda kendisine mübarek
bir hayvan nazar›yla bak›lmaya lây›k iken, maalesef, in-
sanlar aras›nda mübarekiyet de¤il, necisü’l-ayn addedil-
mifltir. Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda, insanlar›n
onlara yapt›klar› ihsanlara karfl› flükran hissi olmad›¤›
hâlde, insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler.
Bunun esbab› ise:

addetmek: saymak, öyle kabul
etmek.
addedilmek: kabul edilmek, bir
nam ile kabul edilmek, ünlen-
mek, tan›nmak.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n,
de¤erli.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cihet: yön.
darb›mesel: atasözü, vecize.
devriye: dönüfl tarz›nda, yörün-
gesel.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
emsal: örnekler, benzerler.
esbap: sebepler, vas›talar.
firak: ayr›l›k, hicran.
haddizat›nda: esasen, asl›nda.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
hareket-i devriye: dönerek, dai-
re fleklinde hareket etme.
iftirak: ayr›lma, da¤›lma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iman: inanç, itikat.
ifltihar: meflhur olma, flöhret bul-
ma, tan›nma.
kelp: köpek.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
lezaiz-i imaniye: imandan gelen
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lezzetler, zevkler.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
mahkûm: kendine hükmolu-
nan, hükümlü.
meselâ: örne¤in.
misil: benzer, efl.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›-
fatlanan.
mübarek: hay›rl›, bereketli,
kutlu.
mübarekiyet: mübareklik,
feyizlilik, bereketlilik, hay›rl›
olufl.

mükedder: kederli, üzüntülü,
tasal›.
müstakim: do¤rusal, düz.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
nazar: bak›fl.
necisü’l-ayn: kirlili¤in, pisli¤in
ta kendisi.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sair: di¤er, baflka, öteki.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›fat-› hasene: güzel s›fat, va-

s›f, nitelik.
flükran: teflekkür etme, iyilik
bilme.
teflahhusat-› cüz’iye: cüz’î bir
cisimlenme, az bir parça gö-
rüntü, belirme.
vefadar: sözünde ve dostlu-
¤unda devaml› olan, vefal›
dost.
vesait: vas›talar.
zeval: zail olma, sona erme,
yok olma.
zillet: hor ve hakir görülme,
alçalma.



Kelpte h›rs maraz› fazla oldu¤undan, esbab-› zahiriye-
ye öyle bir derece ihtimam ile yap›fl›r ki, Mün’im-i Haki-
kî’den bütün bütün gafletine sebep olur. Binaenaleyh,
vas›tay› müessir bilerek, Müessir-i Hakikî’den yapt›¤› gaf-
lete ceza olarak, necis hükmünü alm›flt›r ki, tahir olsun.
Çünkü, hükümler, hadler günahlar› affeder. Ve beyne’n-
nâs tahkir darbesini gaflete kefaret olarak yemifltir.

Öteki hayvanlar ise, vesaiti bilmiyorlar ve esbaba o ka-
dar k›ymet vermiyorlar.

Meselâ, kedi seni sever, tazarru eder; senden ihsan›
al›ncaya kadar. ‹hsan› ald›ktan sonra, öyle bir tav›r al›r
ki, sanki aran›zda muarefe yokmufl. Ve kendilerinde sa-
na karfl› flükran hissi de yoktur; ancak Mün’im-i Haki-
kî’ye flükran hisleri vard›r. Çünkü, f›tratlar› Sânii bilir ve
lisan-› hâlleriyle ibadetini yaparlar; fluur olsun, olmas›n.

Evet, kedinin m›rm›rlar›, “Yâ Rahîm, yâ Rahîm, yâ
Rahîm!”dir.

Nükte
Yine gördüm ki, e¤er her fley Cenab-› Hakka isnat

edilmezse, bir an-› vahitte gayr-i mütenahi ilâhlar›n ispa-
t› lâz›m gelir. Ve bütün zerrat-› kâinattan daha çok olan
flu ilâhlar›n her birisi, bütün ilâhlara hem z›t, hem misil
olmas› lâz›m geliyor. Ve ayn› zamanda, her birisi bütün
kâinata elini uzatm›fl, tasarrufatta bulunuyor gibi bir va-
ziyet almas› lâz›m gelir. Meselâ bal ar›s›n›n bir ferdini 
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maraz: hastal›k.
meselâ: örne¤in.
m›rm›r: m›r›ldama sesi, kedinin
ç›kard›¤› ses.
misil: benzer, efl.
muarefe: karfl›l›kl› görüflme, ta-
n›flma; birbirini bilip tan›ma.
müessir: eser sahibi.
Müessir-i Hakikî: hakikî tesir sa-
hibi, hakikî tesir edici.
Mün’im-i Hakikî: nimetin, sebep-
lerin arkas›ndaki gerçek sahibi,
yedirip içiren ve r›z›kland›ran›n ta
kendisi olan Allah.
necis: necasetli, kirli, pis, murdar.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
fluur: bilinç.
flükran: teflekkür etme, iyilik bil-
me.
tahir: temiz, pak.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler.
tazarru: kendini alçaltarak yal-
varma.
vas›ta: arac›.
vaziyet: durum.
vesait: vas›talar.
yâ Rahîm: Ey yaratt›klar›na çok-
ça merhamet eden Allah!.
zerrat-› kâinat: kâinat zerreleri,
kâinattaki atomlar.

an-› vahit: pek az, pek k›sa
bir süre, bir an.
beyne’n-nâs: halk aras›nda,
insanlar aras›nda.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
darbe: vurgun.
esbab-› zahiriye: görünüfle
ait sebepler.
esbap: sebepler, vas›talar.
fert: birey.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-

lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
had: ceza.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hüküm: karar, emir.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
ihtimam: dikkat ve özen gös-
terme.
ilâh: kendisine ibadet edini-
len ve tap›n›lan fley.
isnat: dayand›rma, mal etme,

bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
kelp: köpek.
k›ymet: de¤er.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.



yaratan bir kudretin hükmü bütün kâinata cari ve nafiz
olmas› lâz›md›r. Zira, o bal ar›s›, kâinat›n unsurlar›na nu-
munedir, eczas›n› kâinattan al›yor. Hâlbuki, vücut saha-
s›nda mahal ve makam, yaln›z ve yaln›z Vacib-i Ehad’e
mahsustur. E¤er eflya kendi nefislerine isnat edilirse, her
bir zerreye bir ulûhiyet lâz›md›r. Meselâ, Ayasofya’n›n
banisi inkâr edildi¤i takdirde, her bir tafl› bir Mimar Si-
nan olmas› lâz›m geliyor.

Öyle ise, kâinat›n Sânia olan delâleti, kendi nefsine
olan delâletinden daha vaz›h, daha zahir, daha evlâd›r.
Öyle ise, kâinat›n inkâr› mümkün olsa bile, Sâniin inkâ-
r› mümkün de¤ildir.

Nokta
Gafletten nefl’et eden dalâlet, pek garip ve aciptir,

mukareneti illiyete kalbeder. ‹ki fley aras›nda bir mukare-
net olursa, yani daima beraber vücuda gelirlerse, birisi-
nin ötekisine illet gösterilmesi, o dalâletin fle’nindendir.
Hâlbuki, devaml› mukarenet illiyete delil olamaz.

Nükte
Arkadafl!

1 oóoÑ`r©nf ’deki ¿ ’un ifade etti¤i cem ve cemaat, fikri ve

kalbi ay›k olan musallînin nazar›nda sath-› arz› bir mescit
flekline getirir. Ve bütün mü’minlerden teflekkül etmifl, 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
bani: bina eden, yapan.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cem: ço¤ul.
cemaat: topluluk.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
evlâ: daha uygun, daha lây›k, da-
ha iyi.
gaflet: gafillik, bofl bulunma, ihti-
yats›zl›k, dikkatsizlik.
garip: tuhaf, hayret verici.
hüküm: hakîmiyet, nüfuz, ku-
manda.
illet: sebep.
illiyet: nedeni neticeye ba¤layan
ba¤, sebebiyet, nedensellik.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalbetmek: bir hâlden di¤er bir
hale çevirmek, de¤ifltirmek.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahal: yer.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
makam: yer, mevki.
mescit: namaz k›l›nacak yer, ca-
mi, ibadet edilecek yer.
meselâ: örne¤in.
mukarenet: iki fleyin bitiflmesi,

beraber olmas›.
musallîn: namaz k›lanlar.
mü’min: iman eden, inanan.
nafiz: tesir eden, nüfuzlu, te-
sirli.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefis: kendi, flah›s.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
numune: örnek.
nükte: ince manal›, düflündü-

rücü söz.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i ze-
min.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.

unsur: madde, esas, birleflik
bir fleyi meydana getiren ele-
manlardan her biri.
Vacib-i Ehad: bir olan ve var-
l›¤› zorunlu olan Allah.
vaz›h: aç›k, aflikâr; kolay an-
lafl›l›r.
vücut: varl›k.
zahir: aç›k, aflikâr.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. Kulluk ederiz. (Fatiha Suresi: 5.)
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flarktan garba kadar dizilmifl saflar› havi o cemaat-i küb-
ra içinde namaz k›ld›¤›n› ihtar ettirir.

Ve keza, 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ olan kelime-i zikriyeyi bir insan

vird-i zeban etti¤i zaman, zaman› bir halka-i zikir tahay-
yül etmekle, o halkan›n sa¤ taraf› olan mazi cihetinde
enbiyan›n, sol taraf› olan istikbal cihetinde de evliyan›n
oturup cemaatle zikrettiklerini ve kendisi de o cemaat-i
uzma içinde bulunarak, flu kubbe-i minay› dolduran yük-
sek, ‹lâhî ve tatl› sedalar›na ifltirak etti¤ini tahayyül etsin.
Kuvve-i hayaliyesi daha keskin olanlar da kâinat mesci-
dinde bütün masnuat›n teflkil ettikleri halka-i zikirlerine
girsin, flu fezay› velvelelendiren o sedalar› dinlesin.

Nokta
Cenab-› Hakk›n masivas›na yap›lan muhabbet iki çe-

flit olur: Birisi yukar›dan afla¤›ya nazil olur, di¤eri afla¤›-
dan yukar›ya ç›kar. fiöyle ki:

Bir insan, en evvel muhabbetini Allah’a verirse, onun
muhabbeti dolay›s›yla, Allah’›n sevdi¤i her fleyi sever. Ve
mahlûkata taksim etti¤i muhabbeti, Allah’a olan muhab-
betini tenkis de¤il, tezyit eder.

‹kinci k›s›m ise, en evvel esbab› sever ve bu muhabbe-
tini Allah’› sevmeye vesile yapar. Bu k›s›m muhabbet,
toplulu¤unu muhafaza edemez, da¤›l›r. Ve bazen de ka-
vi bir esbaba rastgelir, onun muhabbetini mana-i ismiyle 
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mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
masiva: Allah’tan baflka bütün
varl›klar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mazi: geçmifl zaman.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhafaza: koruma.
nazil: nüzul eden, inen.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
saf: dizi, s›ra.
seda: ses.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
tenkis: noksanlaflt›rma, kusurlu
hale getirme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
velvele: gürültü, pat›rt›, yaygara.
vesile: arac›, vas›ta.
vird-i zeban: dilde tesbih, s›k s›k
tekrar edilen dua, devaml› oku-
nan zikir.
zikretmek: anmak, bildirmek.

cemaat: topluluk.
cemaat-i kübra: en büyük
cemaat, topluluk.
cemaat-i uzma: çok büyük
cemaat, en büyük topluluk.
cihet: yön.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
esbap: sebepler, vas›talar.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
evvel: önce.
feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-

s›ndaki boflluk, uzay.
garp: bat›, bat›da kalan böl-
geler.
halka-i zikir: zikir halkas›, zi-
kir esnas›nda daire fleklinde
oturma.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
istikbal: gelecek zaman.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan

fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kelime-i zikriye: zikir keli-
mesi, sözü.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kubbe-i mina: gökyüzü, gök
kubbesi.
kuvve-i hayaliye: hayal duy-
gusu, hayal gücü.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.

1. Allah'tan baflka ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)



tamamen cezbeder, helâkete sebep olur. fiayet Allah’a
vâs›l olsa da, vusulü nak›s olur.

Nükte
1 Én¡obrRpQ $G n¤nY s’pG ¢pVrQn’rG≈pa más`H=GnO røpe Énenh ayet-i kerîmesiy-

le, r›z›k taahhüt alt›na al›nm›flt›r. Fakat, r›z›k dedi¤imiz,
iki k›s›md›r: Hakikî r›z›k, mecazî r›z›k; yani zarurî var,
gayr-i zarurî var.

Ayetle taahhüt alt›na al›nan, zarurî k›sm›d›r. Evet, ha-
yat› koruyacak derecede g›da veriliyor. Cisim ve bedenin
semizli¤i ve zaafiyeti, r›zk›n çok ve az oldu¤una bakmaz.
Denizin bal›klar›yla karan›n patl›canlar› flahittir. Mecazî
olan r›z›k ise, ayetin taahhüdü alt›nda de¤ildir, ancak
sa’y ve kisbe ba¤l›d›r.

Nokta
Arkadafl!

Masum bir insana veya hayvanlara gelen felâketlerde,
musibetlerde, befler fehminin anlayamad›¤› baz› esbap
ve hikmetler vard›r. Yaln›z, mefliet-i ‹lâhiyenin düsturlar›-
n› havi fleriat-› f›triye ahkâm›, akl›n vücuduna tâbi de¤il-
dir ki, akl› olmayan bir fleye tatbik edilmesin. O fleriat›n
hikmetleri kalp, his, istidada bakar. Bunlardan husule ge-
len fiillere o fleriat›n hükümleri tatbik ile tecziye edilir.
Meselâ, bir çocuk eline ald›¤› bir kufl veya bir sine¤i öl-
dürse, fleriat-› f›triyenin ahkâm›ndan olan hiss-i flefkate 

ahkâm: emirler, hükümler, buy-
ruklar.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
befler: insan, insanl›k.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
düstur: kaide, esas, prensip.
esbap: sebepler, vas›talar.
fehim: anlay›fl.
felâket: musibet, büyük dert, be-
lâ.
fiil: ifl, hareket.
gayr-i zarurî: zarurî ve mecburî
olmayan, kendisine fazlaca ihti-
yaç duyulmayan.
hakikî: gerçek.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
helâket: y›k›lma, mahvolma.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hiss-i flefkat: flefkat hissi.
husul: olma, meydana gelme.
hüküm: emir, buyruk.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kisb: çal›fl›p, kazanma.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mecazî: mecaza ait, gerçek olma-
yan.
meselâ: örne¤in.
mefliet-i ‹lâhîye: Cenab-› Hakka
ait, Onun bilgisi, arzusu, iste¤i ve
iradesi alt›nda olan; Allah’›n var-
l›klar üzerindeki iradesi.
musibet: felâket, belâ.
nak›s: noksan, eksik.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
r›z›k: Allah taraf›ndan her canl›
için ayr›lm›fl ve takdir edilmifl
olan nimet, yiyecek içecek ve gi-
yecek ile ilgili fleyler.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
semiz: iri, büyük, besili, ya¤l›, eti-
ne dolgun.

fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.
fleriat-› f›triye: kâinatta dü-
zeni ve ahengi sa¤layan, bü-
tün varl›klar›n uymak zorun-

da oldu¤u kanun ve kuralla-
r›n tamam›.
taahhüt: bir iflin yap›lmas›
için söz verme.
tâbi: bir yere ba¤l› olan, uyan.
tatbik: uydurma, uygulama.
tecziye: cezaland›rma, ceza

verme.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vusul: ulaflma, eriflme, yetifl-
me.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.
zarurî: zorunlu.

1. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canl› yoktur ki, onun r›zk›n› vermek Allah'a ait olmas›n.
(Hud Suresi: 6.)
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muhalefet etmifl olur. ‹flte bu muhalefetten dolay›, düflüp
bafl› k›r›l›rsa, müstahak olur. Çünkü, bu musibet, o mu-
halefete cezad›r. Veya difli bir kaplan, öz evlâtlar›na olan
fliddet-i flefkat ve himayeyi nazara almayarak, zavall› cey-
lân›n yavrucu¤unu parçalayarak yavrular›na r›z›k yapar;
sonra, bir avc› taraf›ndan öldürülür. ‹flte, hiss-i flefkat ve
himayeye muhalefet etti¤inden ceylâna yapt›¤› ayn› mu-
sibete maruz kal›r.

‹htar

Kaplan gibi hayvanlar›n helâl r›z›klar›, ölü hayvanlar-
d›r. Sa¤ hayvanlar› öldürüp r›z›k yapmak, fleriat-› f›triye-
ce haramd›r

x
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evlât: veletler, çocuklar.
haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifller.
helâl: Allah’›n müsaade etti¤i
fley, din bak›m›ndan günah
olmayan flüphesiz, temiz,
dinin izin verdi¤i fley.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hiss-i flefkat ve himaye: flef-
kat ve koruma hissi.

hiss-i flefkat: flefkat hissi.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k,
ayr›l›k.
musibet: felâket, belâ.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
nazar: bak›fl, dikkat.
r›z›k: yiyecek, içecek fley,

az›k.

fleriat-› f›triye: kâinatta dü-
zeni ve ahengi sa¤layan, bü-
tün varl›klar›n uymak zorun-
da oldu¤u kanun ve kuralla-
r›n tamam›.

fliddet-i flefkat: flefkatin flid-
deti, derecesi; afl›r› derecede-
ki flefkat.



‹tizar
Arkadafl!

Bu risale, Kur’ân’›n baz› âyât›n› fluhudî bir tarzda be-
yan eden bir nevi tefsirdir. Ve havi oldu¤u mesail, Fur-
kan-› Hakîm’in Cennetlerinden kopar›lm›fl bir tak›m gül
ve çiçekleridir. Fakat, ibaresindeki iflkâl ve icazdan tevah-
hufl edip, mütalâas›ndan vazgeçme. Mütalâas›na tekrar
ile devam edilirse, me’lûf ve me’nus bir flekil al›r.

Kezalik, nefsin temerrüdünden de korkma. Çünkü,
benim nefs-i emmarem, bu risalenin satvetine da-
yanamayarak, ink›yada mecbur oldu¤u gibi, fleytan›m da
1

tônØnŸrG nørjnG diye ba¤›rd›. Sizin nefis ve fleytanlar›n›z benim

nefis ve fleytan›mdan daha asi, daha ta¤î, daha flakî de-
¤iller.

Kezalik, Birinci Babda tevhidin beyan› için zikredilen
delillerde vaki olan tekrarlar› faydas›z zannetme. Hususî
makamlarda, ihtiyaca binaen zikredilmifllerdir. Evet,
hatt-› harpte, siperde oturup müdafaa eden bir nefer, et-
raf›nda bulunan bofl siperlere gitmeyip, bulundu¤u siper
içinde di¤er bir pencereyi açmas›, elbette bir ihtiyaca bi-
naendir.

Kezalik, bu risalelerin ibarelerindeki iflkâl ve i¤lâk›n,
keyif için ihtiyar›mdan ç›km›fl oldu¤unu zannetme. Çün-
kü, bu risale dehfletli bir zamanda, nefsimin hücumuna
karfl› yap›lan anî ve irticalî bir münakaflad›r. Kelimeleri, 

asi: isyan eden, baflkald›ran.
âyât: Kur’ân ayetleri.
bab: bir kitab›n bölümlerinden
her biri.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
Furkan-› Hakîm: do¤ruyu yanl›fl-
tan ay›ran hikmetli Kur’ân.
hatt-› harp: savafl çizgisi, savafl
s›ras›nda iki taraf›n birbirlerine
karfl› vaziyet ald›klar›nda, arala-
r›nda kalan mesafe bulundurarak
ald›klar› konum.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hususî: özel.
hücum: sald›rma.
ibare: metin, cümle veya bir kaç
cümleden oluflan söz grubu.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i¤lâk: sözü kar›fl›k ve anlafl›lmaz
bir flekilde söyleme.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
ink›yat: boyun e¤me, ba¤lanma,
teslim olma.
irticalî: haz›rl›ks›z olarak, içe do¤-
du¤u gibi, içten geldi¤i gibi.
iflkâl: müflküllük, güçlük, zorluk.
itizar: özür dileme, bir sebep gös-
tererek aff›n› dileme.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
makam: yer.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
mecbur: zorunda kalma.
me’nus: al›flm›fl, yabanc›l›k çek-
meyen.
mesail: meseleler.
müdafaa: savunma.
münakafla: tart›flma.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
nefer: asker, er.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.

nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nevi: çeflit, tür.
satvet: fliddetli hücum.
siper: savaflta düflmana he-
def olmadan atefl edebilmek
için kaz›lm›fl üstü aç›k hen-
dek.

flaki: flikâyetçi, flikâyette bu-
lunan, flikâyet eden.
fluhudî: görünebilme ile alâ-
kal›, vücut bulmaya dair.
ta¤î: azg›n, azm›fl.
tarz: biçim, flekil.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
temerrüt: inatç›l›k, hakk› ka-

bulde direnme.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vaki: olmufl, meydana gel-
mifl.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.

1. Kaçacak yer nerede?
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o müthifl mücadele esnas›nda zihnimin eline geçen di-
kenli kelimelerdir. O ateflle nurun kar›flt›klar› bir hen-
gâmda, bafl›m dönmeye bafll›yordu. Kâh yerde, kâh gök-
te, kâh minarenin dibinde, kâh minarenin flerefesinde
kendimi görüyordum. Çünkü, takip etti¤im yol, ak›l ile
kalp aras›nda yeni aç›lan berzahî bir yoldur. Ak›ldan kal-
be, kalpten akla inip ç›kmaktan bîzar olmufltum. Bunun
için, bir nur buldu¤um zaman, hemen üstüne bir kelime
b›rak›yordum. Fakat, o nurlar›n üstüne b›rakt›¤›m kelime
tafllar›, delâlet için de¤ildi, ancak kaybolmamak için birer
niflan ve birer alâmet olarak b›rak›rd›m. Sonra bakt›m ki,
o zulmetler içinde bana yard›m eden o nurlar, Kur’ân gü-
neflinden ilham edilen misbah ve kandillerdi.

Gkóp°Trôoenh ÉnæpMGnhrQnGnh ÉnæpHƒo∏obnh Énæpdƒo≤o©pd GkQƒof n¿'Grôo≤rdG pπn©rLG -nG
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alâmet: belirti, iflaret, iz.
berzahî: .
bîzar: b›km›fl, usanm›fl, küs-
müfl, küskün.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
hengâm: zaman, s›ra.
ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-

dan insan›n kalbine veya zih-
nine indirilen mana.
kâh: zaman olur, bazen.
kandil: lâmba.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
misbah: lâmba.

mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
niflan: iz, belirti, alâmet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
flerefe: minarede ezan oku-
nan yer.
zulmet: karanl›k.

1. Allah'›m, Kur'ân› ak›l, kalp ve ruhlar›m›za nur, nefislerimize mürflit eyle, âmin, âmin, âmin.



Katre’nin Zeyli
W
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exÅ|é
Arkadafl!
Vaktin evvelinde, Kâbe’yi hayalen nazara almakla na-

maz k›lmak menduptur ki, birbirine giren daireler gibi,
Beytin etraf›nda teflekkül eden saflar› görmekle, yak›n
saflar Beyti ihata ettikleri gibi, en uzak saflar›n da âlem-i
‹slâm› ihata etmifl oldu¤unu hayal ile görsün. Ve o safla-
ra girmekle, o cemaat-i uzmaya dâhil olsun ki, o cemaa-
tin icma ve tevatürü, onun namazda söyledi¤i her dava-
ya ve her bir sözüne bir hüccet ve bir bürhan olsun.

‹HTAR: Sath-› arz mescidini mütehalif ve muntazam harekât›yla
tezyin eden o cemaat-i uzman›n, sat›rlar› and›ran saflar›n›n o
güzel manzaras› muhafaza edilmek üzere, âlem-i misal sayfa-
s›nda kalem-i kaderle, ‹lâhî bir foto¤rafla tersim ve terkim edil-
mekte oldu¤u ihtimal ve imkândan hâlî de¤ildir.

Meselâ, namaz k›lan, 
2 ! oórªnërdnG dedi¤i zaman, sanki

o cemaat-i uzmay› teflkil eden bütün mü’minler, “Evet,
do¤ru söyledin” diye, onun o sözünü tasdik ediyorlar. Ve
bu tasdikler, hücum eden evham ve vesveselere karfl› 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
Beyt: Kâbe.
bürhan: kan›t, delil.
cemaat: topluluk.
cemaat-i uzma: çok büyük ce-
maat, en büyük topluluk.
dâhil: girme, içinde olma.
dava: takip edilen fikir, iddia.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evvel: önce.
hâlî: bir fleyden uzak, müstesna.
harekât: hareketler, devinimler.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hüccet: kan›t, delil.
hücum: sald›rma.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ihtimal: olabilirlik.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
kalem-i kader: kader kalemi, Al-
lah’›n olacak hâdiseleri olmadan
önce bilip yazmas›, takdir etmesi.
Katre: Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerinin Mesnevî-i Nuriye
adl› eseri içinde yer alan bir risa-
le.
mendup: fleriat›n yasak etmedi¤i
veya emretmedi¤i ifl olmakla be-
raber yap›lmas›nda sevap olan
amel.
meselâ: örne¤in.
muhafaza: koruma.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
mü’min: iman eden, inanan.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
nazar: bak›fl, dikkat.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
saf: dizi, s›ra.
sath-› arz: yeryüzü, ruy-i zemin.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-

metme.
terkin: boyama, yazma.
tersim: resmini çizme, resmi-
ni yapma.
teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
tevatür: içinde yalan ihtimali

bulunmayan ve birbirlerine
kuvvet veren haberlerden
oluflan büyük bir toplulu¤a
ait haber.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.

vakit: zaman.
vaktin evveli: bir namaz vak-

tininin girdi¤i ilk anlar; namaz
vaktinin bafllang›c›.

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.

zeyil: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed’e, onun Âline ve Ashab›na salât
ve selâm olsun.

2. Ezelden ebede kadar her türlü hamd ve flükür Allah’a mahsustur. (Fatiha Suresi: 2.)
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manevî bir kalkan vazifesini görür. Ve ayn› zamanda, bü-
tün hasseleri, lâtifeleri, duygular› o namazdan zevk ve
hisselerini al›rlar. Yaln›z, musallînin Kâbe’ye olan flu ha-
yalî nazar›, kastî de¤il, tebeî bir fluurdan ibaret bulunma-
l›d›r.

exÅ|é
Arkadafl!

Vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken, Resul-i
Ekrem’in (a.s.m.) sünnetleri birer y›ld›z, birer lâmba va-
zifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir
hadd-i fler’î, zulmetli dalâlet yollar›nda günefl gibi parl›-
yor. O yollarda, insan zerre miskal o sünnetlerden inhi-
raf ve udûl ederse, fleytanlara mel’ab, evhama merkep,
ehval ve korkulara ma’raz ve da¤lar kadar a¤›r yüklere
matiyye olacakt›r.

Ve keza, o sünnetleri sanki semadan tedelli ve tenez-
zül eden ipler gibi gördüm ki; onlara temessük eden yük-
selir, saadetlere nail olur. Muhalefet edip de akla daya-
nanlar ise, uzun bir minare ile semaya ç›kmak hamaka-
tinde bulunan Firavun gibi, bir firavun olur...

exÅ|é
Arkadafl!
Nefiste öyle dehfletli bir nokta ve aç›lmaz bir ukde var

ki, z›tlar› birbirinden tevlit eder ve aleyhte olan her bir
fleyi lehte zanneder.
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nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nazar: bak›fl.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
saadet: mutluluk.
sema: gökyüzü, gök.
sünnet: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Kur’ân d›fl›nda, Müslü-
manlara örnek olan mübarek söz,
fiil ve emirleri, kabulleri veya tak-
rirleri.
fluur: bilinç.
tebeî: kastî olmayan, tâbi olarak
baflkas›n›n vücudu ile devam
eden.
tedelli: afla¤›ya inme.
temessük: yap›flma, sar›lma, s›k›-
ca tutunma.
tenezzül: inme, alçalma.
tevlit: do¤urma.
udûl: do¤ru yoldan ç›kma, sap-
ma.
ukde: dü¤üm, ba¤.
vazife: görev.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zulmet: karanl›k.

aleyh: karfl›, karfl›t.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehval: korkular, dehfletler.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
firavun: zalim, imans›z, kibir-
li, gururlu ve inatç›; gurur ve
kibri sebebiyle ulûhiyet iddi-
as›nda bulunan M›s›r firavu-
nu, yani kral›.
hadd-i fler’î: fleriata uygun
olarak verilen had cezas›.

hamakat: ahmakl›k, beyin-
sizlik, budalal›k.
hasse: duyu.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek
olmayan.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
inhiraf: sapma.
kastî: bile bile yap›lan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtife: kalbe ba¤l› hassas bir
duygu.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan

hareket.
ma’raz: sergi yeri.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
matiyye: binek hayvan›.
mel’ab: oyun oynayacak yer,
e¤lence yeri.
merkep: binilen vas›ta, bini-
len fley, binek.
miskal: bir buçuk dirhemlik
a¤›rl›k ölçüsü.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k,
ayr›l›k.
musallîn: namaz k›lanlar.



Meselâ, güneflin eli sana yetiflir, ziyas›yla bafl›n› okflar;
fakat, senin elin ona yetiflemez. Ve senin keyfin üzerine
hareket etmez. Demek, flemsin sana karfl› iki ciheti var-
d›r: biri kurb, di¤eri bu’d. E¤er senin ondan baid oldu¤un
cihetle, “O bana tesir edemez”; ve onun sana karip ol-
du¤u cihetle, “Ona tesir edebilirim” desen, cehlini ilân
etmifl olursun.

Kezalik, Hâl›k ile nefis aras›nda da bir kurb ve bu’d
vard›r. Kurb Hâl›k’›nd›r, bu’d nefsindir. E¤er nefis, uzak-
l›¤› cihetiyle, enaniyet ile Hâl›k’a bak›p, “Bana tesir ede-
mez” diye bir ahmakl›kta bulunursa, dalâlete düfler. Ve
keza, nefis, mükâfat› gördü¤ü zaman, “Keflke ben de öy-
le yapayd›m, böyle olayd›m” der; mücazat›n fliddetini de
gördü¤ü vakit, teami ve inkâr ile kendisini teselli eder.

Ey ahmak nokta-i sevda!

Hâl›k’›n ef’ali sana naz›r de¤ildir; ancak Ona bakar.
Kâinat› senin hendesen üzerine yapm›fl de¤ildir. Ve seni
hilkat-i âlemde flahit tutmam›flt›r. ‹mam-› Rabbanî’nin
(r.a.) dedi¤i gibi, “Melik’in atiyyelerini, ancak matiyyele-
ri tafl›yabilir.”

exÅ|é
Arkadafl!

Bilhassa muztar olanlar›n dualar›n›n büyük bir tesiri
vard›r. Bazen o gibi dualar›n hürmetine, en büyük bir fley
en küçük bir fleye musahhar ve mutî olur.

atiyye: hediye, bahflifl.
baid: uzak, ›rak.
bilhassa: özellikle.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
cehil: cahillik, bilgisizlik.
cihet: yön.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ef’al: fiiller, ifller.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hendese: flekil.
hilkat-i âlem: varl›klar dünyas›-
n›n, kâinat›n yarat›l›fl›.
hürmet: haysiyet, fleref, k›ymet,
de¤er.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
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Kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
karip: yak›n.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
kurb: yak›n olma hâli, yak›n-
l›k.
matiyye: binek hayvan›.
melik: hükümdar, padiflah,
kral.
meselâ: örne¤in.
musahhar: boyun e¤en, emir

alt›na giren, istenilen hâle ko-
nulmufl.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
muztar: çaresiz kalm›fl, yap-
mak zorunda kalm›fl.
mücazat: bir suça karfl› veri-
len ceza.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
naz›r: nazar eden, bakan.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.

nokta-i sevda: kalpte varl›¤›
kabul edilen siyah nokta
(nokta-i süveyda).
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
flems: günefl.
teami: görmez gibi görünme,
yalandan görmezli¤e gelme,
görmezlikten gelme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
tesir: etki.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Evet, k›r›k bir tahta parças› üzerindeki fakir ve kalbi k›-
r›k bir masumun duas› hürmetine, denizin f›rt›nas›, flid-
deti, hiddeti inmeye bafllar.

Demek dualara cevap veren Zat, bütün mahlûkata hâ-
kimdir. Öyle ise, bütün mahlûkata dahi hâl›kt›r.

exÅ|é

Kardefllerim!

Nefsin en mühim bir hastal›¤› da fludur ki: küllü cüzde,
büyü¤ü küçükte görmek istiyor. Göremedi¤i takdirde red
ve inkâr eder.

Meselâ, küçük bir kabarc›kta, güneflin tamam›yla te-
celliyat›n› ister. Bunu göremedi¤i için, o kabarc›ktaki cil-
venin güneflten oldu¤unu inkâr eder. Hâlbuki, flemsin
vahdeti tecelliyat›n›n da vahdetini istilzam etmez.

Ve keza, delâlet etmek tazammun etmeyi iktiza etmez.
Meselâ, kabarc›ktaki güneflin cilvesi, güneflin vücuduna
delâlet eder, fakat günefli tazammun edemez, yani içine
alamaz.

Ve keza, bir fleyi bir fleyle tavsif edenin o fleyle mutta-
s›f olmas› lâz›m gelmez. Meselâ, fleffaf bir zerre flemsi
tavsif eder, fakat flems olamaz. Bal ar›s› Sâni-i Hakîm’i
vas›fland›r›r, amma Sâni olamaz...
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metle yaratan Allah.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
vahdet: birlik ve teklik.
vas›fland›rmak: nitelendirmek,
bir kimseyi veya bir fleyi s›fat-
lar›yla durumlar›n› anlatmak.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

amma: ama, lâkin, ancak.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz’î: az, parçaya ait olan.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
hâkim: her fleye hükmeden
ve her bir fleyi hükmü alt›nda
tutan.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap,
h›fl›m.
hürmet: haysiyet, fleref, k›y-

met, de¤er.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
istilzam: gerektirme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küll: bütün.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
meselâ: örne¤in.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›-

fatlanan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
red: kabul etmeme.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-



exÅ|é
Arkadafl!

Küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten
daha zahmetli ve daha tehlikelidir.

‹man yolu ise, suda, havada, ziyada yürümek ve yüz-
mek gibi, pek kolay ve zahmetsizdir.

Meselâ, bir insan, gövdesinin cihat-› sittesini günefllen-
dirmek istedi¤i zaman, ya bir Mevlevî gibi dönerek göv-
desinin her taraf›n› günefle karfl› getirir veya günefli o
mesafe-i baideden celp ile, gövdesinin etraf›nda döndü-
recektir. Birinci fl›k, tevhidin kolayl›¤›na misaldir; ikincisi
de, küfrün zahmetlerine misaldir.

Sual: fiirk bu kadar zahmetli oldu¤u hâlde ne için kâ-
firler kabul ediyorlar?

Cevap: Kasten ve bizzat kimse küfrü kabul etmez.
Yaln›z, flirk heva-i nefislerine yap›fl›r; onlar da içine dü-
fler, mülevves, pis olurlar. Ondan ç›kmas› müflkülleflir.

‹man ise, kasten ve bizzat takip ve kabul edilmekle kal-
bin içine b›rak›l›r.

exÅ|é
Arkadafl!
Bir kelime-i vahidenin iflitilmesinde bir adam, bin adam

birdir. Yarat›l›fl hususunda da kudret-i ezeliyeye nispeten
bir fley bin fley birdir, nevi ile fert aras›nda fark yoktur.

bizzat: kendisi, flahsen.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cihat-› sitte: alt› cihet, alt› taraf.
(sa¤-sol, ön-arka ve alt-üst.).
fert: birey.
heva-i nefis: nefsin hevas›, nefsin
zararl› ve günah olan istekleri.
husus: konu, özellik, yön.
iman: inanç, itikat.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.

126 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE

kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
kelime-i vahide: bir kelime.
kudret-i ezeliye: ezele ait
kudret, bafl› sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
mesafe-i baide: uzak mesa-
fe, aral›k.

meselâ: örne¤in.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikatine
mensup kimse.
misal: örnek.
mülevves: kirletilmifl, pislen-
mifl.
müflkül: güç, zor, çetin.
nevi: çeflit, tür.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-

de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
sual: soru.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



exÅ|é
Arkadafl!

Bütün zamanlarda, bütün insanlar›n maddî ve manevî
ihtiyaçlar›n› temin için nazil olan Kur’ân’›n, harikulâde
haiz oldu¤u camiiyet ve vüs’at ile beraber, tabakat-› be-
flerin hissiyat›na yapt›¤› müraat ve okflamalar, bilhassa
en büyük tabakay› teflkil eden avam-› nâs›n fehmini ok-
flayarak tevcih-i hitap esnas›nda yapt›¤› tenezzülât, Kur’-
ân’›n kemal-i belâgatine delil ve bâhir bir bürhan oldu¤u
hâlde, hasta olan nefislerin dalâletine sebep olmufltur.
Çünkü, zamanlar›n ihtiyaçlar› mütehaliftir. ‹nsanlar fikir-
ce, hisçe, zekâca, gabavetçe bir de¤ildir. Kur’ân mürflit-
tir. ‹rflat umumî oluyor. Bunun için, Kur’ân’›n ifadeleri
zamanlar›n ihtiyaçlar›na, makamlar›n iktizas›na, muha-
taplar›n vaziyetlerine göre ayr› ayr› olmufltur. Hakikat-i
hâl bu merkezde iken, en yüksek, en güzel ifade çeflitle-
rini Kur’ân’›n her bir ifadesinde aramak hata oldu¤u gi-
bi; muhatab›n hissine, fehmine uygun olan bir üslûbun
mizan ve mirsad›yla Mütekellim’e bakan, elbette dalâle-
te düfler.

exÅ|é
Arkadafl!
Dünyan›n üç vechi vard›r:
• Birisi, ahirete bakar; çünkü onun mezraas›d›r.
• ‹kincisi, Esma-i Hüsnaya bakar; çünkü onlar›n mek-

tep ve tezgâhlar›d›r.
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hiy yoluyla Hz. Muhammed’e in-
dirilmifl, semavî kitaplar›n sonun-
cusu.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan, ruha ve fikre ait.
mektep: ö¤renim yeri, okul.
mezraa: tarla, ekilecek yer.
mirsat: gözetleme aleti, incele-
me, rasat etme.
mizan: ölçü, denge.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
müraat: gözetme, riayet etme.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
Mütekellim: söyleyen, konuflan,
birinci flah›s.
nazil: nüzul eden, inen.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
tabaka: kat, katman.
tabakat-› befler: insan tabakalar›,
insanlar›n oluflturdu¤u sosyal s›-
n›flar.
temin: sa¤lama.
tenezzülât: tenezzüller, sözün
muhataplar›n seviyelerine uygun
olarak ayarlanmas› ve derin haki-
katlerin anlafl›lmas› kolay ifade-
lerle aç›klanmas›.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevcih-i hitap: hitab›, konuflmay›
yöneltmek.
tezgâh: dokuma aleti, ifl yeri.
umumî: genel.
üslûp: ifade yolu, kendine has
ifade veya yaz› tarz›.
vaziyet: durum.
vecih: cihet, yön.
vüs’at: genifllik.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
avam-› nâs: insanlar›n ilmî, ir-
fan› k›t, okuma yazmas› az,
fikren zay›f olanlar›.
bâhir: apaç›k, aflikâr.
bilhassa: özellikle.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
dalâlet: Hak ve hakikatten

sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
isimleri.
fehim: anlay›fl.
gabavet: anlay›fls›zl›k, kal›n
kafal›l›k, ahmakl›k.
haiz: bir fleye sahip olma, sa-

hip, malik.
hakikat-i hâl: durumun ger-
çek yönü, iflin asl›.
harikulâde: ola¤anüstü.
hissiyat: hisler, duygular.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
kemal-i belâgat: belâgatin
kusursuzlu¤u, mükemmelli¤i.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-



• Üçüncüsü, kasten ve bizzat kendi kendine bakar. Bu
vecihle insanlar›n hevesat›na, keyiflerine ve bu fânî ha-
yat›n tekâlifine medar olur.

Nur-i imanla dünyan›n evvelki iki vechine bakmak,
manevî bir Cennet gibi olur. Üçüncü vecih ise, dünyan›n
fenâ yüzüdür ki, zatî ve ehemmiyetli bir k›ymeti yoktur.

exÅ|é
Arkadafl!

‹nsan›n vücudu, bedeni, emval-i miriyeden bir neferin
elinde bulunan bir hayvan gibidir. O nefer, o hayvan›
beslemeye ve hizmetinde mükellef oldu¤u gibi, insan da
o vücudu beslemeye mükelleftir.

Aziz kardefllerim, burada bana bu sözü söylettiren,
nefsimle olan bir münakaflamd›r. fiöyle ki:

Mehasiniyle ma¤rur olan nefsime dedim ki:

“Sen bir fleye malik de¤ilsin. Nedir bu gururun?”

Dedi ki:

“Madem malik de¤ilim, ben de hizmetini görmem.”

Dedim ki:

“Yahu, bu sine¤e bak! Gayet küçücük, zarif elleriyle
kanatlar›n›, gözlerini siler, süpürür, her iflini görür. Sen
de lâakal onun kadar, vücuduna hizmet etmelisin” diye
ikna ettim.

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bizzat: kendisi, flahsen.
ehemmiyetli: önemli.
emval-i miriye: mirî mallar›, dev-
lete ait olan mallar.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
gayet: son derece.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-

128 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE

¤erli tutarak böbürlenme.
hevesat: hevesler, istekler.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî
delillerle kabul ettirme, inan-
d›rma.
kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
k›ymet: de¤er.
lâakal: en az›ndan, hiç olmaz-
sa.
madem:...den dolay›, böyle
ise.
ma¤rur: gururlu; kendini be-
¤enmifl, büyüklük taslayan.

malik: sahip.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medar: sebep, vesile.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan, bir fleyi yapmaya
mecbur olan, vazifeli.
münakafla: tart›flma.
nefer: asker, er.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nur-i iman: iman nuru, Al-

lah’›n varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na
inanmadaki gönül, kalp ve fi-
kir ayd›nl›¤›.

remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.

tekâlif: teklifler, vazifeler, so-
rumluluklar.

vecih: cihet, yön.

zarif: inceli¤i, lâtifli¤i ile hofla
giden.

zatî: zata ait, zat›n kendisin-
den olan.



Takdis ederiz o Zat› ki, bu sine¤e nezafeti ilhamen ö¤-
retir, bana da üstat yapar; ben de, onun ile nefsimi ikna
ve ilzam ederim.

exÅ|é
‹nsan› dalâletlere sürükleyen cihetlerden biri de fludur

ki:

‹sm-i Zahir ile ism-i Bât›n’›n hükümleri ayr› ayr› olu-
yor; bunlar› birbirine kar›flt›r›p mercilerini kaybetmek
mahzurludur.

Kezalik, kudretin levaz›m› ile hikmetin levaz›m› bir de-
¤ildir; birisine ait levaz›mat› ötekisinden talep etmek ha-
tad›r.

Ve keza, daire-i esbab›n iktizas› ile daire-i itikat ve tev-
hidin iktizas› bir de¤ildir; onu bundan istememeli.

Ve keza, kudretin taallûkat› ayr›, vücudun cilveleri ve-
ya sair s›fât›n tecelliyat› ayr›d›r; birbirine iltibas edilme-
meli. Meselâ, dünyada vücudun tedricîdir, berzahî âyine-
lerde anî ve def’îdir. Çünkü, icat ile tecelli aras›nda fark
vard›r.

exÅ|é
Arkadafl!

‹slâmiyet bütün insanlara bir nur, bir rahmettir. Kâfir-
ler bile onun rahmetinden istifade etmifllerdir. Çünkü, ‹s-
lâmiyetin telkinat›yla, küfr-i mutlak, inkâr-› mutlak flek ve 
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kâr ve görünür oldu¤unu ifade
eden ismi.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kâfir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkâr
eden, dinsiz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
levaz›m: lâz›m olan fleyler, geçin-
mek ve yaflamak için gereken
fleyler, gereçler.
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri.
mahzur: sak›n›lacak, çekinilecek
fley; engel, sak›nca.
merci: merkez, kaynak.
meselâ: örne¤in.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nezafet: temizlik, pakl›k, taharet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
s›fat: vas›f, nitelik.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
taallûkat: ilgiler, iliflkiler.
takdis: yüceltme, mukaddes say-
ma, kudsî ve mübarek sayma.
talep: isteme, dileme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tedricî: tedriçle olan, yavafl ya-
vafl, derece derece yap›lan.
telkinat: telkinler, fikir afl›lama-
lar.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.

berzahî: belli makam ve sevi-
yelere ait, onlar›n özelliklerini
tafl›yan.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
daire-i esbap: sebepler daire-
si, sebep ve kanunlar›n bu-
lundu¤u yer olan maddî
âlem, fiillerin, ifllerin, olufllar›n
sebeplere ba¤land›¤› âlem.
daire-i itikat ve tevhid:
inanç ve tevhid dairesi.
dalâlet: hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,

azma.
def’i: hemen, bir anda, bir-
denbire.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hüküm: karar, emir, hâkimi-
yet.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî
delillerle kabul ettirme, inan-
d›rma.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
ilhamen: ilham yoluyla, Allah

taraf›ndan kalbe indirilen fe-
yiz ve hakikatler tarz›nda.
iltibas: birbirine benzeyen
yerleri flafl›r›p kar›flt›rma.
ilzam: susturma, cevap vere-
mez hâle getirme.
inkâr-› mutlak: kesin ve tam
anlam›yla inkâr.
ism-i Bât›n: her fleyin iç yü-
zünü bilen ve her fleyin ger-
çek yönünü var eden Allah.
ism-i Zahir: Esma-i Hüsnadan
Cenab-› Hakk›n varl›¤›n›n
eserleriyle ve delilleriyle afli-



tereddüde ink›lâp etmifltir. O telkinat›n kâfirlerde de yap-
t›¤› in’ikâs ve tesirat sayesinde, kâfirlerin hayat-› ebediye
hakk›nda ümitleri vard›r. Bu sayede, dünya lezzetleri ve
saadeti, onlarca tamam›yla zehirlenmez, bütün bütün o
lezzetler elemlere ink›lap etmez. Yaln›z tereddütleri var-
d›r. Tereddüt ise, her iki tarafa bakt›r›r. Deve kuflu gibi,
tam manas›yla ne kufl olur ve ne de deve olur. Ortada
kalarak her iki taraf›n zahmetinden kurtulur.

exÅ|é
Arkadafl!

Nefis, tembellik saikas›yla vazife-i ubudiyetini terk etti-
¤inden, tesettür etmek istiyor. Yani, onu görecek bir ra-
kibin gözü alt›nda bulunmas›n› istemiyor. Bunun için, bir
Hâl›k’›n, bir Malik’in bulunmamas›n› temenni eder, son-
ra mülâhaza eder, sonra tasavvur eder, nihayet ademini,
yok oldu¤unu itikat etmekle dinden ç›kar. Hâlbuki, ka-
zand›¤› o hürriyetler, adem-i mes’uliyetler alt›nda ne gibi
zehirler, y›lanlar, elîm elemler bulundu¤unu bilmifl olsa,
derhal tevbe ile vazifesine avdet eder.

exÅ|é
Arkadafl!

Her bir insan›n bir nokta-i istinad› bulundu¤una naza-
ran, istinat noktalar›n›n tefavütüne göre insanlar›n yapa-
bilece¤i ifller de tefavüt eder. Meselâ, büyük bir sultana
istinad› olan bir nefer, bir flah›n yapamad›¤› bir ifli yapar.
Çünkü, nokta-i istinad› flahtan büyüktür.

adem: yokluk, olmama.
adem-i mes’uliyet: mes’uliyet-
sizlik, sorumsuzluk.
avdet: geri gelme, dönüfl.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
istinat: dayanma, güvenme.
itikat: inanç, iman.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
Malik: her fleyin gerçek sahibi
olan Allah.
meselâ: örne¤in.
mülâhaza: dikkatle ve teferru-
at›yla, inceden inceye düflünme.
nazaran: göre, bak›m›ndan, ba-
karak, bak›l›rsa.
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nefer: asker, er.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nihayet: en sonunda.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
saadet: mutluluk.
saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.

saye: yard›m.
sultan: padiflah, hükümdar,
güç sahibi.
flah: padiflah, sultan, hüküm-
dar.
tasavvur: bir fleyi zihinde dü-
flünme, tasarlama.
tefavüt: farkl›l›k, iki fley ara-
s›ndaki fark.
telkinat: telkinler, fikir afl›la-
malar.
temenni: olmas›n› veya ol-
mamas›n› isteme; dilek, istek,
arzu.

tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
tesettür: gizlenme, saklan-
ma.
tesirat: etkiler, tesirler.
tevbe: ifllenmifl bir günahtan
piflmanl›k duyup Allah’tan af
dileme ve bir daha iflleme-
mek üzere söz verme.
vazife: görev.
vazife-i ubudiyet: kulluk va-
zifesi.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.



Evet, kudret-i ezeliye taraf›ndan memur edilen bauda,
yani sivrisine¤in Nemruda olan galebesi; ve bir çekirde-
¤in, Faliku’l-Habbi ve’n-Neva taraf›ndan verilen izin ve
kuvvete binaen, koca bir a¤ac›n cihazat›n›, malzemesini
tazammun etmesi, yani içine almas› bu hakikati tenvir
eden birer hakikattir.

exÅ|é
Arkadafl!

Katre nam›ndaki eserimde Kur’ân’dan ilhamen takip
etti¤im yol ile ehl-i nazar ve felsefenin takip ettikleri yol
aras›ndaki fark fludur:

Kur’ân’dan tavr-› kalbe ilham edilen asa-i Mûsa gibi
manevî bir asa ihsan edilmifltir. Bu asa ile, kitab-› kâina-
t›n herhangi bir zerresine vurulursa, derhal mâ-i hayat ç›-
kar. Çünkü, müessir ancak eserde görünebilir.

Manevî asansör hükmünde olan murakabeler ile mâ-i
hayat› bulmak pek müflküldür. Vesaite lüzum gösteren
ehl-i nazar ise, etraf-› âlemi arfla kadar gezmeleri lâz›m-
d›r. Ve o uzun mesafede hücum eden vesveselere, ve-
himlere, fleytanlara ma¤lûp olup, caddeden ç›kmamak
için pek çok bürhanlar, alâmetler, niflanlar lâz›md›r ki,
yolu flafl›rtmas›nlar.

Kur’ân ise, bize asa-i Mûsa gibi bir hakikat vermifltir
ki; nerede olsam, hatta tafl üzerinde de bulunsam, asay›
vuruyorum, mâ-i hayat f›flk›r›yor. Âlemin haricine
giderek uzun seferlere ve su borular›n›n k›r›lmamas› ve 
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indirilmifl, semavî kitaplar›n so-
nuncusu.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mâ-i hayat: hayat suyu.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mesafe: uzakl›k, uzunluk.
murakabe: kendi iç âlemine bak-
ma, nefsini kontrol alt›na alma,
Allah taraf›ndan sürekli denetlen-
di¤ine inanma.
müessir: eser sahibi.
müflkül: güç, zor, çetin.
nam: ad, isim.
niflan: iz, belirti, alamet.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
tavr-› kalp: kalbin yönelifli, kalbî
durum.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
Vesait: vas›talar.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
asa: de¤nek, sopa.
bauda: sivrisinek, sinek.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihazat: cihazlar, azalar.
ehl-i nazar ve felsefe: felsefe
ve mant›k ilmi mensubu; filo-
zof ve mant›kç›.
ehl-i nazar: mant›kç›, ak›lc›.

etraf-› âlem: kâinat›n çevresi,
uçlar›, k›y›lar›.
Faliku’l-Habbi ve’n-Neva:
çekirdekleri ve tohumlar› çat-
lat›p büyüten Allah.
galebe: galip gelme, üstün-
lük, yenme.
hakikat: gerçek, esas.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hücum: sald›rma.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-

me, lütuf.
ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-
dan insan›n kalbine veya zih-
nine indirilen mana.
ilhamen: ilham yoluyla, Allah
taraf›ndan kalbe indirilen fe-
yiz ve hakikatler tarz›nda.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kudret-i ezeliye: ezele ait
kudret, bafl›-sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e



parçalanmamas› için muhafazaya muhtaç olmuyorum.

Evet 
1 lópMGnh o¬s`fnG ='¤nY t∫oónJ lánj'G o¬nd mArÀnT uπoc»/anh beytiyle, bu haki-

kat, hakikatiyle tebarüz eder. (HAfi‹YE)

exÅ|é
Arkadafl!

Nefsin vücudunda bir körlük vard›r. O körlük, vücu-
dunda zerre miskal kald›kça, hakikat güneflinin görün-
mesine mâni bir hicap olur.

Evet, müflahedemle sabittir ki; kat’î, yakinî bürhanlar
ile deliller dolu olan büyük bir kalede, küçük bir taflta bir
zaafiyet görünürse, o kör olas› nefis o kaleyi tamamen
inkâr eder, alt›n› üstüne çevirir. ‹flte nefsin cehaleti, ha-
makati bu gibi insafs›zca tahribattan anlafl›l›r.

exÅ|é
Ey insan!

Senin vücudunun sahas›nda yap›lan fiiller ve ifllerden
senin yed-i ihtiyar›nda bulunan, ancak binde bir nispetin-
dedir; bakî kalan, Malikü’l-Mülk’e aittir. Binaenaleyh,
kendi kuvvetine göre yük al. Yoksa alt›nda ezilirsin. K›l
kadar bir fluur ile büyük tafllar› kald›rmak teflebbüsünde 

HAfi‹YE: ‹htar: Kur’ân’›n delâletiyle buldu¤um yola gitmek isteyen için
ve ona o yolu güzelce tarif etmek için, Risale-i Nur Külliyat› güzel bir ta-
rifçidir.

bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
beyt: iki m›sradan oluflan fliir.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cehalet: cahillik, ilimden yoksun
olma, ‹lâhî hakikatlerden haber-
siz olma.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
fiil: ifl, hareket.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
hamakat: ahmakl›k, beyinsizlik,
budalal›k.
hafliye: dipnot.
hicap: perde, örtü; utanma duy-
gusu.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
mâni: engel.
miskal: bir buçuk dirhemlik a¤›r-
l›k ölçüsü.
muhafaza: koruma.

müflahede: gözlem.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nispet: oran, ölçü.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
Risale-i Nur Külliyat›: Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yüz

otuz parça risaleden oluflan
külliyat›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
fluur: bilinç.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tebarüz: belli olma, görünme,
bariz hale gelme.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yap-

mak için harekete geçme.
vücut: beden, ceset.
yakinî: flüphe edilmeyecek
derecede kesin olan fleyler.
yed-i ihtiyar: tercih eli, istek
ve irade eli.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.
zerre: pek ufak parça.

1. Her fleyde Onun birli¤ine delil olan bir ayet vard›r. (‹bü'l-Mu'tez isimli Arap flairine ait bir
m›sra.)
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bulunma. Malik’inin izni olmaks›z›n Onun mülküne el
uzatma. Binaenaleyh gafletle, kendi hesab›na bir ifl yap-
t›¤›n zaman, haddini tecavüz etme. E¤er Malik’in hesa-
b›na olursa, istedi¤in fleyi al ve yap; fakat, izin ve mefli-
et ve emri dairesinde olmak flart›yla. ‹zin ve meflietini de,
fleriat›ndan ö¤renirsin.

exÅ|é
Ey flan ve flerefi, nam ve flöhreti isteyen adam! Gel, o

dersi benden al.

fiöhret ayn-› riyad›r ve kalbi öldüren zehirli bir bald›r
ve insan› insanlara abd ve köle yapar. O belâ ve musibe-

te düflersen 
1 n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpG de, o belâdan kurtul.

®
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abd: kul.
ayn-› riya: riyan›n, gösteriflin
tâ kendisi.
belâ: musibet, s›k›nt›.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
had: s›n›r.

Malik: her fleyin gerçek sahi-
bi olan Allah.
mefliet: dileme, irade, istek.
musibet: felâket, belâ.
nam: ün, flöhret, flan.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
flan: flöhret, ün.
fleref: manevî büyüklük, yü-

celik, onur.

fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.

flöhret: herkesçe bilinme, ta-
n›nma durumu, ün.

tecavüz: s›n›r›n› aflma.

1. Biz Allah'›n kullar›y›z; sonunda yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 158.)



KUR’ÂN-I HAKÎM’‹N

UMMANINDAN

Hubab
rRnG rOnôpN »pe GnQrOƒoN p∂r∏oe rOƒoN rΩnôncrôo> piGnóoN

1 √nOGnO r¿Gnôpc »pH p…Én¡pH rOnQGnO r¬nµpf ƒoJ piGnônH ƒoJ
w

mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY oΩnÓs°ùdGnh oInÓs°üdGnh nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG
2 nÚ/©nªrLnG /¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh

‹ ’lem ey zikreden ve namaz k›lan kardefl!
3 *G s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG ve 

4 $G o∫ƒo°SnQ lósªnëoe ve 
5 ! oórªnërdnG

gibi mübarek kelimelerle ilân etti¤in, bir hüküm ve iddia
etti¤in bir dava ve iflhat etti¤in bir itikat, lisan›ndan ç›kar
ç›kmaz milyonlarca mü’minlerin tasdik ve flahadetlerine
iktiran eder.

Ve keza, ‹slâmiyetin hak ve hakikat oldu¤una ve hü-
kümlerinin do¤ru ve sad›k olduklar›na delâlet eden bütün
deliller, flahitler, bürhanlar, senin o davan›n ve itikad›n›n
hak oldu¤una delâlet ederler.

Ve keza, söyledi¤in o mübarek ve mukaddes kelâmla-
ra pek büyük yümünler, feyizler ve berekât-› ‹lâhiye teret-
tüp eder.

berekât-› ‹lâhiye: ‹lâhî bolluk ve
bereketler, Allah’tan gelen bere-
ketler ve ihsanlar.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
dava: iddia, fikir, konu.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hubab: su üzerinde olan kabar-
c›k.
hüküm: karar, emir.
iddia: bir fikri ›srarla savunma,
dava etme.
iktiran: iki fleyin beraber gelme-
si.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
i’lem: Arapçada “Bil!” anlam›nda
emir.
iflhat: bir dava hakk›nda delil ola-
rak flahit gösterme.
itikat: inanç, iman.
itikat: kesin inanma, iman.
kelâm: söz, lâf›z.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lisan: dil.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu,
hay›rl›.
mü’min: iman eden, inanan.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî, sah-
te olmayan.

flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak

hükmetme.
terettüp: bir iflin birinin üzeri-
ne düflmesi.
umman: büyük deniz, derya,

okyanus.
yümün: u¤ur, bereket.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.

1. Genifl kerem sahibi olan Allah, kendi mülkünü senden sat›n al›yor; senin için muhafaza
edecek. Karfl›l›¤›nda da büyük bir fiyat takdir etmifltir.

2. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed’e, onun Âline ve Ashab›na salât
ve selâm olsun.

3. Allah’tan baflka ilâh olmad›¤›na flahadet ederim.
4. Muhammed, Allah’›n resulüdür.
5. Ezelden ebede kadar her türlü hamd ve flükür Allah’a mahsustur. (Fatiha Suresi: 2.)
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Ve keza, cumhur-i mü’minîn ve muvahhidînin o keli-
mat-› mübarekeden kalben zevk ettikleri mâ-i hayat› ve
flerab-i Cenneti sen de o mukaddes maflrapalardan içer-
sin.

‹ ’lem!

Kavaid-i usuliyedendir ki, bir mesele hakk›nda ispat
edenin sözü nefyedenin sözüne müreccaht›r. Çünkü, is-
pat edenin yard›mc›lar› var, sözünde kuvvet olur. Nefye-
denin yard›mc›s› olmad›¤›ndan tek kal›r, sözünde kuvvet
yoktur. Hatta, bin adam bir fleyi nefyederse, bir adam gi-
bidir; bin adam da ispat ederse, ispat edenlerin her biri-
si bin olur. Çünkü, hepsi bir fleye bak›yorlar, ve bir nok-
taya parmak bast›klar›ndan, birbirini takviye ediyorlar.
Nefyedenlerde birbirini takviye etmek yoktur; her birisi
tek kal›r.

Meselâ, bin pencereden bir y›ld›z› görüp ispat eden
bin adam›n her birisi ötekisine yard›mc› olur, sözünü tak-
viye eder. Çünkü, o bin adam, parmakla iflaret eder gi-
bi, o fleyi ispat ediyorlar. Nefyedenler öyle de¤ildir. Çün-
kü, nefiy için sebep lâz›md›r. Sebepler de ayr› ayr› olur.
Meselâ, birisi “Gözümde zaafiyet var, göremedim”; öte-
kisi “Evimizde pencere yok”; ötekisi, “So¤uktan bafl›m›
kald›r›p bakamad›m” der. Ve hakeza, her birisi, nefyine,
müddeas›na ayr› bir sebep gösterdi¤inden, kendisince
y›ld›z›n bulunmamas› nefsü’l-emirde de y›ld›z›n bulunma-
mas›na delâlet etmez ki, birbirine yard›mc› olsun.
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cumhur-i mü’minîn:
mü’minlerin umumu, Allah’a
iman edenler.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
hakeza: böylece, bunun gibi.
i’lem: Arapçada bil! anlam›n-
da emir.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl›
hale getirme; do¤ruyu delil-
lerle gösterme.
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
kavaid-i usuliye: usul ilmi

kaideleri; mant›k kaideleri.
kelimat-› mübareke: müba-
rek kelimeler, sözler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mâ-i hayat: hayat suyu.
maflrapa: su içmeye yarayan,
teneke veya bak›rdan yap›l-
m›fl, kulplu kap.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
muvahhidîn: muvahhitler,
tevhid edenler, Allah’›n varl›-

¤›na ve birli¤ine inananlar.

müddea: iddia edilen fley,
tez, sav.

müreccah: tercih edilen, üs-
tün tutulan.

nefiy: inkâr etme, olumsuzla-
ma.

nefsülemir: iflin hakikati, asl›.

takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.

zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.



Binaenaleyh, bir mesele-i imaniyenin nefyi hakk›nda
ehl-i dalâletin ittifaklar›, haber-i vahit hükmündedir, tesi-
ri yoktur. Amma, ehl-i hidayetin mesail-i imaniyede olan
sözleri, her birisi ötekisine yard›mc›d›r, takviye eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz! (Ey aziz kardeflim, bil ki!)

Bir küll ne fleye muhtaç ise, cüz’ü de o fleye muhtaç-
t›r. Meselâ, bir flecerenin meydana gelmesi için ne lâz›m
ise, bir semerenin vücuduna da lâz›md›r. Öyle ise, seme-
renin hâl›k›, flecerenin de hâl›k› o oluyor. Hatta, arz›n ve
flecere-i hilkatin de hâl›k›, o hâl›k olacakt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹ki taraf› birbirinden gayet uzak bir mesele var ki, her
bir taraf› bir çekirdek gibi sümbül vermifl, a¤aç olmufl,
dal budak salm›fl. Böyle bir mesele üzerine, flükûk ve ev-
ham›n konmamas› lâz›md›r. Çünkü, bir çekirdek di¤er
bir çekirdekle, çekirdek olarak toprak alt›nda kald›klar›
müddetçe, iltibas edilebilir. Amma, a¤aç olduktan, mey-
ve verdikten sonra flek edersen, bütün meyveler senin
aleyhinde flahadet ederler. E¤er, “Bu baflka bir çekirdek-
tir” diye tevehhüm etsen, o a¤ac›n bütün meyveleri seni
tekzip ederler. Elma a¤ac›na ink›lâp etmifl bir çekirde¤i,
hanzale a¤ac›n›n çekirde¤i farz etmek, sana müyesser
olmaz. Ancak tevehhümle veya bütün elmalar›n hanza-
leye tebdil edilmifl olmas›yla mümkündür ki, bu da mu-
haldir.

aleyh: karfl›, karfl›t.
amma: ama, lâkin, ancak.
arz: yer, dünya.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cüz: parça.
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.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
gayet: son derece.
haber-i vahit: bir tek kiflinin ha-
ber vermesi.
hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hanzale: zakkumî, zakkum a¤ac›,
ebucehil karpuzu, ac› h›yar.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
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iltibas: birbirine benzeyen
fleyleri flafl›r›p kar›flt›rma, biri-
sini öteki zannetme.
ink›lâp: bir hâlden baflka bir
hale geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
mesail-i imaniye: imanî me-
seleler.
meselâ: örne¤in.
mesele: halledilmesi güç,
önemli konu.

mesele-i imaniye: imanî me-
sele, imanla ilgili mesele.
muhal: imkâns›z.
müddet: süre, zaman.
müyesser: kolay olan, kolay
gelen.
nefiy: inkâr etme, olumsuzla-
ma.
semere: meyve, yemifl.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
flecere: a¤aç.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.

flek: flüphe, zan, tereddüt.

flükûk: flekler, flüpheler.

takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.

tebdil: de¤ifltirme, baflka bir
hale getirme.

tekzip: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.

tesir: etki.

tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.



Binaenaleyh, nübüvvet öyle bir çekirdektir ki, ‹slâmi-
yet fleceresi, bütün semerat›yla, çiçekleriyle o çekirdek-
ten ç›km›flt›r. Kur’ân dahi, seyyar y›ld›zlar› ismar eden
flems gibi, ‹slâmiyetin on bir rüknünü intaç etmifltir. Aca-
ba, bu cihanbaha semerelere bak›p gördükten sonra, çe-
kirde¤inde flüphe ve tereddüt yeri kal›r m›? Hâflâ!

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Tavus kuflu gibi pek güzel bir kufl, yumurtadan ç›kar,
tekâmül eder, semalarda tayerana bafllar. Afak-› âlemde
flöhret kazand›ktan sonra, yerde kalan yumurtas›n›n ka-
bu¤u içerisinde o kuflun güzelli¤ini, kemalât›n›, terakki-
yat›n› aray›p bulmak isteyen adam›n ahmak oldu¤unda
flüphe yoktur.

Binaenaleyh, tarihlerin naklettikleri Peygamberimizin
(a.s.m.) bidayet-i hayat›na maddî, sathî, sûrî bir nazar ile
bakan bir adam, flahsiyet-i maneviyesini idrak edemez.
Ve derece-i k›ymetine vâs›l olamaz. Ancak bidayet-i ha-
yat›na ve levaz›m-› befleriyetine ve ahval-i zahiriyesine
ince bir k›fl›r, nazik bir kabuk nazar›yla bak›lmal›d›r ki, o
k›fl›r içerisinden iki âlemin günefli ve Tuba gibi flecere-i
Muhammediye (a.s.m.) ç›km›flt›r. Ve feyz-i ‹lâhî ile sulan-
m›fl ve fazl-› Rabbanî ile tekâmül etmifltir.

Binaenaleyh, Nebî-i Zîflan›n (a.s.m.) mebde-i hayat›na
ait ahval-i sûriyesinden zay›f bir fley iflitildi¤i zaman, üs-
tünde durmamal›, derhal bafl›n› kald›r›p etraf-› âleme
neflretti¤i nurlara bakmal›. Maahaza, mebde-i hayat›na 
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böyle olmakla beraber.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mebde-i hayat: hayat›n bafllan-
g›c›.
nakil: anlatma, söyleme, hikâye
etme.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazik: narin, ince.
Nebî-i Zîflan: flan sahibi nebî,
peygamber; Hz. Muhammed
(a.s.m.).
neflir: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
rükün: bir fleyi meydana getiren
unsurlardan her biri, esas.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
sema: gökyüzü, gök.
semere: meyve, güzel netice.
seyyar: bir yerde durmayan yer
de¤ifltiren gök cismi.
sûrî: görünüflte olan, fleklî.
flahsiyet-i maneviye: manevî
flahsiyet, manevî kiflilik.
flecere: a¤aç.
flecere-i Muhammediye: ‹slâmi-
yet a¤ac›, ‹slâm dini; Hz. Muham-
med’in temiz, yüce sülâlesi, soyu.
flems: günefl.
tavus: sülüngillerden, erke¤inin
tüyleri uzun, kuyru¤u parlak, gü-
zel renkli, ac› ve tiz sesli bir kufl.
tayeran: uçma, uçufl.
tekâmül: kemal bulma, kemale
erme, olgunlaflma.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
Tuba: Cennetteki bir a¤ac›n adî;
mutluluk a¤ac›.
vâs›l olmak: ulaflmak, varmak,
eriflmek.

afak-› âlem: âlemin ufuklar›.
ahval-i sûriye: görünürdeki
hâller, durumlar.
ahval-i zahiriye: zahirî hâller;
görünürdeki hâller, durumlar.
bidayet-i hayat: hayat›n bafl-
lang›c›.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cihanbaha: cihan k›ymetin-
de, dünya de¤erinde.
derece-i k›ymet: k›ymet de-
recesi.
etraf-› âlem: kâinat›n çevresi,

uçlar›, k›y›lar›.
fazl-› Rabbanî: Cenab-› Al-
lah’›n Rab ismine mazhar ola-
rak ihsan, kerem ve cömertli-
¤inin bollu¤u.
feyz-i ‹lâhî: Allah’›n feyzi, bol-
lu¤u, lütfu.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de-
¤il, Allah göstermesin.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
intaç: netice verme, sonuç-

land›rma.
ismar: netice verme, sonuç
verme.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
k›fl›r: kabuk, d›fl taraf.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
levaz›m-› befleriyet: insanl›k
için gerekli olan fleyler, insa-
n›n ihtiyaçlar›.
maahaza: bununla birlikte,



flek ve flüphe ile bakan adam, herhâlde, mastar ile maz-
har, menba ile ma’kes, zatî ile tecelli aralar›n› fark ede-
miyor. Ve bu yüzden flüpheye düfler.

Evet, Nebî-i Zîflan (a.s.m.) tecelliyat-› ‹lâhîye mazhar
ve ma’kestir, mastar ve menba de¤ildir. Çünkü, o zat,
yaln›z abddir ve ibadetçe herkesten ileridir. Demek, bu
kadar görünen terakkiyat, kemalât onun zatî mal› de¤il-
dir, ancak hariçten verilen Rahman-› Rahîm’in tecellile-
ridir.

Evvelce beyan edildi¤i gibi, hiçbir fley, bir zerreye bile
mana-i ismiyle mastar olamaz. Amma, bir zerre, mana-i
harfiyle seman›n y›ld›zlar›na mazhar olur. Yaln›z, gaflet
ile o zerrenin mastar oldu¤u zann›yla bak›ld›¤›ndan, sa-
nat-› ‹lâhiyeyi ta¤utî bir tabiata mal ederler.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Dualar, tevhid ve ibadetin esrar›na numunedir. Tevhid

ve ibadette lâz›m oldu¤u gibi; dua eden kimse de, kalbin-
de dolaflan arzu ve isteklerini, “Cenab-› Hak iflitir” deyip,
kadir oldu¤una itikat etmelidir. Bu itikat, Allah’›n her fle-
yi bilir ve her fleye kadir oldu¤unu istilzam eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
fiu âlemi ziyaland›ran flemsin, bir sine¤in gözüne te-

celli ile girip ›fl›kland›rmas› mümkündür. Ve ateflten bir
k›v›lc›m›n, gözüne girip tenvir etmesi imkân haricidir;
çünkü, gözü patlat›r.

abd: kul.
amma: ama, lâkin, ancak.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
evvelce: daha önce.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kalma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
istilzam: gerektirme.
itikat: kesin inanma, iman.
kadir: her fleye yeten güç, kuv-
vet, kudret; her fleye yeten güç
sahibi.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
ma’kes: yans›ma yeri, yans›t›c›;
ayna.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
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mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer,
zuhur etti¤i, göründü¤ü yer.
menba: kaynak.
Nebî-i Zîflan: flan sahibi nebî,
peygamber olan Hz. Muham-
med (a.s.m.).
numune: örnek.
Rahman-› Rahîm: Rahman
ve Rahîm olan Allah; dünya
ve ahirette yaratt›klar›na son-
suz rahmet, flefkat ve merha-
metiyle muamele eden Allah.
sanat-› ‹lâhiye: ‹lâhî sanat,
Allah’›n sanat›; Cenab-› Hak-

k›n sanat ile yaratmas›.
sema: gökyüzü, gök.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
flems: günefl.
tabiat: yarat›l›fl ve yaflay›fla
dair konulan kanunlar, esas-
lar.
ta¤utî:
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecelliyat-› ‹lâhiye: ‹lâhî te-
celliler, ‹lâhî lütuflar›n tezahü-
rü.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-

ma, ›fl›kland›rma.
terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zatî: zata ait, zat›n kendisin-
den olan.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Kezalik, bir zerre, fiems-i Ezelî’nin tecellisine mazhar
olur, fakat Müessir-i Hakikî’ye zarf olamaz.

‹ ’lem ey ma¤rur, mütekebbir, mütemerrit nefis!

Sen öyle bir zaafiyet, acz, fakirlik, miskinlik gibi hâlle-
re mahalsin ki, ci¤erine yap›flan ve çok defa büyülttük-
ten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet
edemezsin; seni yere serer, öldürür.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Hardale ile tabir edilen, bir dar› habbesi hükmünde
olan kuvve-i haf›zan›n ihata etti¤i meydanda gezintiler
yap›l›rken o kadar büyük bir sahraya ink›lâp eder ki, gez-
mekte bitmez bir flekil al›r. Acaba o hardalenin içindeki
meydan› bitiremeyen, o hardalenin dairesini ne suretle
bitirecektir? Akl›n nazar›nda hardalenin vaziyeti böyle
ise, akl›n gezdi¤i daire nas›ld›r? Ak›l da dünyay› yutar.
Fesübhanallah! Cenab-› Hak hardaleyi ak›l için dünya ve
dünyay› da ak›l için bir hardale gibi yapm›flt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsanlar›n en büyük zulümlerinden biri de fludur ki:
Büyük bir cemaatin mesaisine terettüp eden hasenat› in-
taç eden semerat› bir flahsa isnat ve ona mal ederler. Bu
zulümde bir flirk-i hafî vard›r. Çünkü, bir cemaatin cüz-i
ihtiyarîsiyle kesbettikleri mahsulât› bir flahsa atfetmek, o
flahs›n icat derecesinde harikulâde bir kudrete malik 
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mahsulât: meydana gelen, elde
edilen fleyler; meyveler, ürünler.
malik: sahip.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mesai: çal›flma.
miskin: fakir, yoksul, kendi ken-
dini idare edemeyen, mal ve
mülkü hiç olmayan kimse.
mukavemet: karfl› koyma, da-
yanma, direnme.
Müessir-i Hakikî: hakikî tesir sa-
hibi, hakikî tesir edici.
mütekebbir: tekebbür eden, ki-
birlenen, kendini be¤enmifl.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
semerat: semereler, meyveler.
suret: biçim, flekil, tarz.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; varl›¤›-
n›n bafllang›c› olmayan ve her fle-
yi nurland›ran Cenab-› Hak.
flirk-i hafî: gizli flirk, gizli küfür.
tabir: ifade.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
terettüp: ait olma, icap etme, ge-
rekme.
vaziyet: durum.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zulüm: haks›zl›k.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
at›f: ba¤lamak, yüklemek.
cemaat: topluluk.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.
fesübhanallah: Allah (c.c.) ne
güzel yaratm›fl; Allah bütün
noksanl›klardan münezzehtir,
her fley kendine tesbih eder
anlam›nda olup hayret ve ta-
accübü ifade için söylenir.

habbe: tane.
hardale: hardal tanesi.
harikulâde: ola¤anüstü.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
icat: meydana getirme, orta-
ya koyma.
ihata: kuflatma, içine alma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
i’lem: Arapçada bil! anlam›n-
da emir.

ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
kesb: kazanma.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
ma¤rur: gururlu; kendini be-
¤enmifl, büyüklük taslayan.
mahal: yer.



oldu¤una delâlet eder. Hatta, eski Yunanîlerin ve Vese-
nîlerin âliheleri, böyle zalimâne tasavvurat-› fleytaniyenin
mahsulüdür.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Zikreden adam›n, feyz-i ‹lâhîyi celbeden muhtelif

lâtifeleri vard›r. Bir k›sm› kalp ve akl›n fluuruna ba¤l›d›r,
bir k›sm› da fluursuz, yani fluurlara tâbi de¤ildir, 
1 oôo©°rûnj n’ oår«nM røpe husule gelir. Binaenaleyh, gaflet ile ya-

p›lan zikirler dahi feyizden hâlî de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hak, insan› pek acip bir terkipte halk etmifl-

tir. Kesret içinde vahdeti, terkip içinde besateti, cemaat
içinde ferdiyeti vard›r. ‹htiva etti¤i aza, havâs ve letaifin
her birisi için müstakil lezzetler, elemler oldu¤u gibi, ara-
lar›nda görülen sür’at-i teavün ve imdattan anlafl›ld›¤›
üzere, her birisi arkadafllar›n›n lezzet, elem ve teessüra-
t›ndan da hisse al›yorlar. Bu hilkat sayesinde, insan, e¤er
ubudiyet yoluna giderse, bütün lezzet, nimet, kemalât
nevilerine, k›s›mlar›na mazhar olmaya flayand›r. Ve keza,
e¤er enaniyet yolunu takip ederse, çeflit çeflit elem ve
azaplara da mahal olmaya müstahakt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kelime-i Tevhidin tekrar ile zikrine devam etmek, kal-

bi pek çok fleylerle ba¤layan ba¤lar›, ipleri k›rmak içindir 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlihe: bat›l ilâhlar, tanr›lar.
aza: organlar, uzuvlar.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
besatet: basitlik, anlafl›l›r ve ko-
lay ö¤renilir sadelikte olufl.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cemaat: topluluk.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
ferdiyet: teklik, birlik, fertlik.
feyiz: Allah’›n kuluna ba¤›fllad›¤›,
bolluk, bereket, ihsan.
feyz-i ‹lâhî: Allah’›n feyzi, bollu-
¤u, lütfu.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
halk: yaratma, yoktan var etme.
havas: hasseler, duyular.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
husul: olma, meydana gelme.
ihtiva: içine alma, kapsama.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
imdat: yard›m.
Kelime-i Tevhid: Allah’›n birli¤ini
ifade eden lâ ilâhe illâllah Mu-
hammedün Resulullah cümlesi.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kesret: çokluk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtife: duyu, ince duygu ve his.
letaif: duyular, ince duygu ve his-
ler; manevî duygular.
mahal: yer.
mahsul: ürün.
mazhar: nail olma, flereflenme.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
müstahak: lây›k olunan, hak edi-
len fley.
müstakil: bafll› bafl›na, ba¤›ms›z.

nevi: çeflit, tür.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
sür’at-i teavün ve imdat:
yard›m ve yard›mlaflmadaki
h›zl›l›k.
flayan: de¤er, lay›k, münasip.
fluur: bilinç.
fluur: bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.

fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tâbi: bir fleye uyan.
tasavvurat-› fleytaniye: fley-
tanca düflünceler, fleytan ta-
raf›ndan gelen düflünceler,
hayaller.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.
teessürat: teessürler, keder-
ler, elemler, ac›lar.
terkip: bir kaç fleyi birlefltire-

rek yeni bir fley meydana ge-
tirme.
ubudiyet: kulluk.
vahdet: birlik ve teklik.
vesenî: putperest, puta ta-
pan.
Yunanî: Yunanl›.
zalimâne: zalimce, zulmeder-
cesine.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.

1. fiuurunda olmadan.
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ve nefsin tapacak derecede sanem ittihaz etti¤i mahbup-
lardan, yüzünü çevirmektir. Maahaza, zakir olan zatta
bulunan hasse ve lâtifelerin ayr› ayr› tevhidleri oldu¤una
iflaret oldu¤u gibi; onlar›n da, onlara münasip flerikleriy-
le olan alâkalar›n› kesmek içindir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan›n bir akrabas›na, meselâ, okudu¤u bir Fatiha-i
fierifeden hâs›l olan sevaptan istifade etmekte bir ile bin
müsavidir. Nas›l ki, a¤›zdan ç›kan bir lâfz›n iflitilmesinde
bir cemaat ile bir fert bir olur. Çünkü lâtif fleyler matbaa
gibidir. ‹stinsah edilen bir kelimeden, bin kelime ç›kar.

Ve keza nuranî fleylerde vahdet ile beraber tekessür ol-
du¤una, yani bir nuranî fleyde bin sevap bulundu¤una bir
iflarettir...

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Nebî-i Zîflan›n (a.s.m.) Makam-› Mahmûdu ‹lâhî bir
mâide ve Rabbanî bir sofra hükmündedir. Evet, tevzi edi-
len lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan ak›yor. Resul-i
Zîflana (a.s.m.) okunan salâvat-› flerife o sofraya edilen
davete icabettir.

Ve keza, salâvat-› flerifeyi getiren adam Zat-› Peygam-
berîyi (a.s.m.) bir s›fatla tavsif etti¤i zaman, o s›fat›n ne-
reye taallûk etti¤ini düflünsün ki, tekrar be tekrar salâvat
getirmeye müflevviki olsun.
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meselâ: örne¤in.
münasip: uygun.
müsavi: eflit.
müflevvik: teflvik eden, istek art-
t›ran, arzu ve heves artt›ran.
Nebî-i Zîflan: flan ve fleref sahibi
nebî, peygamber; Hz. Muham-
med (a.s.m.).
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Rabbanî: terbiye ve idare eden
Cenab-› Hakka ait.
Resul-i Zîflan: flan ve fleref sahibi
resul, peygamber; Hz. Muham-
med (a.s.m.).
salâvat: Hz Muhammed’e rahmet
ve esenlik dileme, salât ve selâm
etme; “Allahümme salli alâ seyyi-
dinâ Muhammedin ve alâ âli sey-
yidinâ Muhammed” deme.
salâvat-› flerife: Hz. Muhammed
(a.s.m.) için yap›lan dualar.
sanem: put, Allah’tan baflka tap›-
n›lan fley.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Allah
taraf›ndan verilen mükâfat.
s›fat: vas›f, nitelik.
flerik: ortak.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tekessür: ço¤alma, kesretli olma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tevzi: da¤›tma, da¤›t›lma.
vahdet: birlik ve teklik.
zakir: zikreden, Allah’› zikrederek
dua eden.
zat: kifli, flah›s.
Zat-› Peygamberî: Hz. Peygam-
berin (a.s.m.) zat›, kiflili¤i.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
cemaat: topluluk.
Fatiha-i fierife: fleref sahibi
olan Fatiha Suresi.
feyiz: Allah’›n kuluna ba¤›flla-
d›¤›, bolluk, bereket, ihsan.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi,
meydana gelme.
hasse: duyu.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
icabet: davete gitme, davete
uyma.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›

Hakka dair.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istinsah etmek: ço¤altmak,
kopyas›n› ç›karmak.
ittihaz: edinme, kabul etme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâf›z: söz, kelime.
lâtif: cismanî olmayan, ruhla
ilgili, ruhanî.
lâtife: duyu, ince duygu ve
his.

lütuf: ikram ve yard›mda bu-
lunma.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
mahbup: sevgili, sevilen, mu-
habbet edilen.
mâide: yemek sofras›, üzerin-
de nimetler bulunan kurul-
mufl sofra.
Makam-› Mahmûd: en yük-
sek flefaat makam›, Peygam-
berimizin (a.s.m.) kavuflaca¤›,
Allah taraf›ndan vaat edilen
makam.



‹ ’lem ey din âlimi! (HAfi‹YE)

Ücreti az, ilmime ra¤bet yok diye mahzun olma; çün-
kü, mükâfat-› dünyeviye ihtiyaca bakar, k›ymet-i zatiyeye
bakmaz. Meziyet-i zatiye ise mükâfat-› uhreviyeye naz›r-
d›r. Öyle ise, zatî olan meziyetini mükâfat-› uhreviyeye
sakla, birkaç kuruflluk dünya meta›na satma.

‹ ’lem ey hitabet-i umumiye s›fat› ile gazete lisa-
n›yla konferans veren muharrir!

Sen kendi nefsini afla¤› göstermeye ve nedamet ede-
rek kusurlar›n› ilân etmeye hakk›n var. Fakat, fleair-i ‹slâ-
miyeye z›t ve muhalif olan herzelerle ‹slâmiyeti lekelen-
dirmeye kat’iyen hakk›n yoktur. Seni kim tevkil etmifltir?
Fetvay› nereden al›yorsun? Hangi hakka binaen milletin
nam›na, ümmetin hesab›na ‹slâmiyet hakk›nda hezeyan-
lar› savurarak dalâletini neflir ve ilân ediyorsun? Milleti,
ümmeti kendin gibi dâl zannetme. Dalâletini kime sat›-
yorsun? Buras› ‹slâmiyet memleketidir, Yahudî memleke-
ti de¤ildir. Cumhur-i mü’minînin kabul etmedi¤i bir fleyin
gazete ile ilân›, milleti dalâlete davettir, hukuk-i ümmete
tecavüzdür. Bir adam›n hukukuna tecavüze cevaz-› kanu-
nî olmad›¤› hâlde, koca bir milletin, belki âlem-i ‹slâm›n
hukukuna hangi cesarete binaen tecavüz ediyorsun? A¤-
z›n› kapat!

HAfi‹YE: Ehemmiyetlidir.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cevaz-› kanunî: kanunî ruhsat,
izin, müsaade; kanunen yasak ol-
mayan.
cumhur-i mü’minîn: mü’minlerin
umumu, Allah’a iman edenler.
dâl: sapk›nlar, do¤ru ve Hak yol-
dan uzaklaflanlar.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
ehemmiyetli: önemli.
fetva: ‹slâmda bir mesele hak-
k›nda dinî meselelere tam vâk›f
yetkili kimseler taraf›ndan verilen
fler’i hüküm.
hafliye: dipnot.
herze: bofl söz, saçma-sapan söz,
bofl lâk›rd›, lüzumsuz lâf.
hezeyan: saçmalama, abuk sa-
buk konuflma, herze.
hitabet-i umumiye: herkese,
umuma, genele yap›lan konufl-
ma.
hukuk: haklar.
hukuk-i ümmet: ümmetin hak-
lar›, bütün Müslümanlar›n haklar›.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
i’lem: arapça’da bil! anlam›nda
emir.
ilim: bilme, bilgi.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
k›ymet-i zatiye: birinin kendi öz
de¤eri, k›ymeti.
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kusur: eksiklik, özür, suç, ka-
bahat.
lisan: dil.
mahzun: hüzünlü, kederli,
kayg›l›, dertli, üzüntülü.
meta: mal, servet; geçici dün-
ya zevki.
meziyet: bir fleyi baflkalar›n-
dan ay›ran vas›f, üstünlük ve
de¤erlilik vasf›.
meziyet-i zatiye: kendine ait
olan, zat›na has olan üstün
özellik.
muhalif: z›t, ayk›r›.

muharrir: gazete vs. yazar›.
mükâfat-› dünyeviye: dün-
yaya ait mükâfat, ödül.
mükâfat-› uhreviye: ahiretle
ilgili mükâfat, ahirete b›rak›-
lan, ahirette verilecek olan
mükâfat.
nam: ad, yerine.
naz›r: nazar eden, bakan.
nedamet: piflmanl›k.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
neflir: yayma, yay›m, herkese

duyurma.
ra¤bet: istek, arzu, meyil.
s›fat: vas›f, nitelik.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
tecavüz: sald›rma, sataflma,
baflkas›n›n hakk›na dokun-
ma.
tevkil: vekil etme, edilme.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.
zatî: zata ait, zat›n kendisin-
den olan.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kâfirlerin Müslümanlara ve ehl-i Kur’ân’a düflman ol-
malar› küfrün iktizas›ndand›r. Çünkü, küfür imana z›tt›r.
Maahaza, Kur’ân, kâfirleri ve âbâ ve ecdatlar›n› idam-›
ebedî ile mahkûm etmifltir.

Binaenaleyh, Müslümanlarla ülfet ve muhabbetleri
mümkün olmayan kâfirlere muhabbet bofla gidiyor. On-
lar›n muhabbetiyle karfl›lafl›lamaz, onlardan medet bek-

lenilemez. Ancak 
1 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *G Énæ`oÑ°rùnM diye, Cenab-›

Hakka iltica etmek lâz›md›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kâfirlerin medeniyeti ile mü’minlerin medeniyeti ara-
s›ndaki fark:

Birincisi medeniyet libas›n› giymifl korkunç bir vahflet-
tir; zahiri parl›yor, bât›n› da yak›yor; d›fl› süs, içi pis; su-
reti me’nus, sîreti makus bir fleytand›r. ‹kincisi, bât›n›
nur, zahiri rahmet, içi muhabbet, d›fl› uhuvvet, sureti mu-
avenet, sîreti flefkat, cazibedar bir melektir.

Evet, mü’min olan kimse, iman ve tevhid iktizas›yla
kâinata bir mehd-i uhuvvet nazar›yla bakt›¤› gibi; bütün
mahlûkat›, bilhassa insanlar›, bilhassa ‹slâmlar› birbiriyle
ba¤layan ip de ancak uhuvvettir. Çünkü, iman bütün
mü’minleri bir baban›n cenah-› flefkati alt›nda yaflayan
kardefller gibi kardefl addediyor.
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¤ine inanmama, müflriklik, iman-
s›zl›k.
libas: elbise.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahkûm: kendine hükmolunan,
hükümlü.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
makus: tersine dönmüfl, baflafla¤›
olmufl.
medeniyet: ilim, teknik, sanayi
ve ticaretin nimetlerinden gerçek
anlamda yararlanarak, bolluk, gü-
venlik ve rahatl›k içinde yaflay›fl.
medet: inayet, yard›m, imdat.
mehd-i uhuvvet: uhuvvet befli¤i,
kardefllik yeri.
me’nus: al›fl›lm›fl, ünsiyet edilmifl,
sevimli.
muavenet: yard›m, yard›mlaflma.
muhabbet: sevgi, sevme.
mü’min: iman eden, inanan.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
sîret: iç yüz, manevî durum, ah-
lâk ve karakter.
suret: biçim, görünüfl.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
ülfet: al›flma, kaynaflma, dostluk.
vahflet: yabanî ve vahfli olan fley,
medeniyetin z›dd›.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.

aba: babalar, pederler.
add: saymak, öyle kabul et-
mek.
bât›n: iç, iç yüz, iç k›s›m.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cenah-› flefkat: flefkat ve
merhamet kanad›.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.

ehl-i Kur’ân: Kur’ân ehli,
Kur’ân’a inan›p ona uyanlar.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz
kardeflim, bil ki!.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-

yanma.
iman: inanma, itikat.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-

1. Allah bizlere yeter, O ne güzel vekildir. (Al-i ‹mran Suresi: 173.)



Küfür ise, öyle bir bürudettir ki, kardeflleri bile kardefl-
likten ç›kar›r. Ve bütün eflyada bir nevi ecnebilik tohumu-
nu ekiyor ve her fleyi her fleye düflman yap›yor. Evet, ha-
miyet-i milliyelerinde bir uhuvvet varsa da, muvakkatt›r.
Ve ezelî, ebedî iftirak ve firak ile muttas›l ve mahduttur.

Amma, kâfirlerin medeniyetinde görülen mehasin ve
yüksek terakkiyat-› sanayi, bunlar tamamen medeniyet-i
‹slâmiyeden, Kur’ân’›n irfladat›ndan, edyan-› semaviye-
den in’ikâs ve iktibas edildi¤i Lemaat ile Sünuhat eserle-
rimde istenildi¤i gibi izah ve ispat edilmifltir.
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‹ ’lem!

Mesail-i diniyeden olan içtihat kap›s› aç›kt›r; fakat, flu
zamanda oraya girmeye alt› mâni vard›r.

Birincisi: Nas›l ki k›flta f›rt›nalar›n fliddetli oldu¤u bir
vakitte, dar delikler dahi seddedilir; yeni kap›lar açmak
hiçbir cihetle kâr-› ak›l de¤il. Hem, nas›l büyük bir selin
hücumunda tamir için duvarlarda delikler açmak, gark
olmaya vesiledir. Öyle de, flu münkerat zaman›nda ve
âdât-› ecanibin istilâs› an›nda ve bid’alar›n kesreti vaktin-
de ve dalâletin tahribat› hengâm›nda, içtihat nam›yla,
kasr-› ‹slâmiyetten yeni kap›lar aç›p duvarlar›nda muhar-
riplerin girmesine vesile olacak olan delikler açmak, ‹slâ-
miyete cinayettir.

âdât-› ecanip: yabanc›lar›n âdet-
leri.
amma: ama, lâkin, ancak.
bid’a: dinin asl›na uymayan âdet
ve uygulamalar..
bürudet: so¤ukluk, so¤uk olma.
cihet: yön.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ecnebi: yabanc›, yabanc› olma.
edyan-› semaviye: semavî din-
ler, Allah taraf›ndan gönderilmifl
olan hak dinler.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz, bafl-
lang›çs›z.
firak: ayr›l›k, hicran.
gark: bo¤ma, bo¤ulma.
hamiyet-i milliye: millî duygu ve
hislerin muhafaza edilmesi için
yap›lan çaba.
hengâm: zaman, s›ra.
hücum: sald›rma.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dâhilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
iftirak: ayr›lma, da¤›lma.
iktibas: al›nt›.
i’lem: Arapçada “bil!” anlam›nda
emir.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
irfladat: irflatlar, uyarmalar, do¤ru
yolu göstermeler.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istilâ: kaplama, yay›lma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kâr-› ak›l: akl›n kabul edece¤i ifl,
ak›ll›ca ifl, ak›l ifli, akla uygun.
kasr-› ‹slâmiyet: ‹slâmiyet saray›,
‹slâmiyet köflkü.
kesret: çokluk.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.

küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
Lemaat: Risale-i Nur Külliya-
t›ndan bir eserin ad›.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mâni: engel.
medeniyet: ilim, teknik, sa-
nayi ve ticaretin nimetlerin-
den gerçek anlamda yararla-
narak, bolluk, güvenlik ve ra-
hatl›k içinde yaflay›fl.

medeniyet-i ‹slâmiye: ‹slâm
medeniyeti.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mesail-i diniye: dinî mesele-
ler, konular.
muharrip: tahrip eden, harap
eden, y›k›p yok eden.
muttas›l: bitiflik, aral›ks›z.
muvakkat: geçici.
münkerat: fleriata göre yap›l-
mas› yasak olan fleyler.
nam: ad.

nevi: çeflit, tür.
set: kapama, t›kama, engel
olma.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tamir: onarma, düzeltme.
terakkiyat-› sanayi: sanayi
alan›nda ilerlemeler, yükselifl-
ler.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
vesile: arac›, vas›ta.

1. O ikisine müracaat et; insanlar›n gafil kald›klar› önemli bir husûsu görürsün.
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‹kincisi: Dinin zaruriyat› ki, içtihat onlara giremez;
çünkü kat’î ve muayyendirler. Hem, o zaruriyat kut ve g›-
da hükmündedirler, flu zamanda terke u¤ruyorlar ve te-
zelzüldedirler. Ve bütün himmet ve gayreti onlar›n ika-
mesine ve ihyas›na sarf etmek lâz›m gelirken, ‹slâmiye-
tin nazariyat k›sm›nda ve selefin içtihadat-› safiyâne ve
halisânesiyle bütün zamanlar›n hacat›na dar gelmeyen
efkârlar› oldu¤u hâlde, onlar› b›rak›p heveskârâne yeni
içtihatlar yapmak, bid’atkârâne bir h›yanettir.

Üçüncüsü: Her zaman›n insanlar›nca k›ymetli adde-
dilerek efkâr› celbeden cazibedar bir meta merguptur.
Meselâ, bu zamanda en ra¤betli, en iftiharl›, siyasetle ifl-
tigal ve dünya hayat›n› temin etmektir. Selef-i Salihîn as-
r›nda ve o zaman çarfl›s›nda en mergup meta, Hâl›k-›
Semavat ve Arz’›n marziyatlar›n› ve bizden arzular›n› ke-
lâm›ndan istinbat etmek ve nur-i Nübüvvet ve Kur’ân ile
kapat›lmayacak derecede aç›lan ahiret âlemindeki saa-
det-i ebediyeyi kazand›rmak ve vesailini elde etmek idi.
Bu itibarla, o zamanlarda bütün fikirler, kalpler, ruhlar
marziyat-› ‹lâhiyeyi bilmek ve ö¤renmeye müteveccih idi.
Bunun için, istidat ve iktidar› olanlar o zamanlarda vuku-
a gelen bütün ahval ve vukuat ve muhaverattan ders al-
makla, içtihatlara zemin teflkil eden yüksek istidatlar vü-
cuda gelirdi. fiimdi ise fikir ve kalplerin teflettütü, inayet
ve himmetlerin zaafiyeti, insanlar›n siyaset ve felsefeye
iptilâ ve ra¤betleri yüzünden bütün istidatlar fünun-i hâ-
z›ra ve hayat-› dünyeviyeye müteveccihtir. Ahkâm-› dini-
yeye sarf edilecek müstakim bir içtihat yoktur.
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konuda fikir ortaya koymalar›,
hüküm vermeleri.
iftihar: gurur, övünme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
ikame: oturtma, yerlefltirme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
iptilâ: iyi veya kötü bir fleye olan
afl›r› düflkünlük, tiryakilik.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istinbat: bir söz veya iflten gizli
bir mana ç›karma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kelâm: ‹lâhî söz, ‹lâhî emir, vahiy.
kut: yiyecek, r›z›k.
marziyat: raz› olunacak fleyler,
Allah’›n r›zas›na dair olanlar, Al-
lah’›n r›zas›na mazhar olacak hâl
ve hareketler.
marziyat-› ‹lâhiye: Allah’›n r›zas›-
na uygun ifller, Allah’›n hoflnut ol-
mas›na sebep olan fleyler.
mergup: ra¤bet edilen, be¤enil-
mifl, çok k›ymet verilen.
meselâ: örne¤in.
meta: mal, servet; geçici dünya
zevki.
muayyen: belirli.
muhaverat: muhavereler, karfl›-
l›kl› konuflmalar.
müstakim: do¤ru.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nazariyat: nazariyeler, ilmî gö-
rüfller, düflünceler, teoriler.
nur-i Nübüvvet ve Kur’ân:
Kur’ân ve peygamberlik nuru.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sarf: harcama.
selef: geçmifl ‹slâm âlimleri.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet ve
Cemaatin ilk rehberleri ve Ashap
ile Tabiînin ileri gelenleri ile Te-
be-i Tâbiînden olan Müslümanlar.
teflettüt: da¤›n›k olma, periflani-
yet.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tezelzül: sars›nt›.
vesail: vesileler, sebepler.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
vukuat: vuku bulan fleyler, hâdi-
seler, olaylar.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zaruriyat: dinin inan›lmas› zorun-
lu olan ve ‹slâm›n esas›n› teflkil
eden hususlar.
zemin: temel dayanak.

addetmek: saymak, öyle ka-
bul etmek.
ahkâm-› diniye: dine ait hü-
kümler, dinle ilgili hükümler.
ahval: hâller, durumlar.
as›r: yüzy›l.
bid’atkârâne: dinde olmaya-
n› dine mal etmeye çal›flarak.
cazibedar: çekici, cazibeli.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
felsefe: madde ve hayat›

bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fünun-i hâz›ra: günümüz fen
ilimleri, zaman›m›z fenleri.
hacat: hacetler, ihtiyaçlar.
Hâl›k-› Semavat ve Arz: gök-
leri ve yeri yaratan, yoktan
var eden Allah.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
mimî bir flekilde, s›rf Allah r›-
zas›n› gözeterek.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
heveskârâne: hevesli bir fle-

kilde.
h›yanet: hainlik, kendine
olan güveni kötüye kullanma.
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme, emek sarf
etme.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
içtihadat-› safiyâne: samimî
ve safî bir inanç ve kanaatle
yap›lan içtihatlar.
içtihat: din âlimlerinin fler’î
esaslar dâhilinde Kur’ân ve
sünnete uygun flekilde bir



Dördüncüsü: ‹çtihat kap›s›ndan ‹slâmiyete girip me-
sailini genifllendirmeye meyleden adam›n maksad›, zaru-
riyata imtisalle takva ve kemale mazhariyet ise güzeldir.
Amma zaruriyat› terk ve hayat-› dünyeviyeyi hayat-› uh-
reviyeye tercih eden adam ise, onun içtihada meyli,
meylü’t-tahriptir, tekliften ç›k›p kaçmak için bir yol bul-
makt›r.

Beflincisi: Her fleyin, her hükmün vücuda gelmesi bir
illete binaen oldu¤u gibi, bir maslahata dahi tâbidir. Fa-
kat, maslahat illet de¤ildir, ancak tercih edici bir hikmet-
tir.

Bu zaman›n efkâr›, bizzat saadet-i dünyaya mütevec-
cihtir. fieriat›n nazar› ise, bizzat saadet-i uhreviyeye mü-
teveccih olup, bittabi dünyaya da naz›rd›r; çünkü, dünya
ahirete vesiledir.

Umumî bir beliyye olan ve nâs›n ona müptelâ oldu¤u
çok ifller vard›r ki, zaruriyattan olmufltur. O gibi ifller sû-i
ihtiyar ile gayrimeflru meyillerden do¤mufl olduklar›n-
dan, mahzurat› ibahe eden zaruriyattan de¤ildir. Ve ruh-
sat ve müsaade-i fler’iyenin flümulüne dâhil olamazlar.
Meselâ, bir adam sû-i ihtiyar›yla haram bir tarzda kendi-
ni sarhofl etse, hâl-i sekirde yapt›¤› tasarrufatta mazur
olamaz. Bu zamanda bu gibi içtihatlar, semavî de¤il,
ancak arzî içtihatlard›r. Bu gibi içtihatlar ile Hâl›k-› Se-
mavat ve Arz’›n hükümlerinde yap›lan tasarrufat merdut-
tur. Meselâ, baz› gafiller hutbenin Türkçe okunmas›n›
istihsan ediyorlar ki, halk›n bilhassa siyasî ahvalden 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
ahval: hâller, durumlar.
arzî: dünya ile ilgili, dünya iflleri-
ne ait.
beliyye: felâket, musibet.
bittabi: tabiat›yla, do¤al olarak;
bir fleyin yarat›l›fl›n›n sonucu ola-
rak.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
gayrimeflru: meflru olmayan, di-
ne ayk›r›, kanunsuz.
Hâl›k-› Semavat ve Arz: gökleri
ve yeri yaratan, yoktan var eden
Allah.
hâl-i sekir: sarhoflluk hâli, duru-
mu.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› uhreviye: uhrevî hayat,
ahirete ait olan hayat.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hüküm: emir, buyruk.
ibahe: mübah k›lma, bir fleyi ha-
ram olmaktan ç›karak serbest b›-
rak›lmas›.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dâhilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri; hüküm ç›karma ve ortaya koy-
ma.
illet: sebep.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
mahzurat: mahzurlar, sak›ncalar.
yasaklar, mâniler, haram fleyler.
maksat: gaye.
maslahat: fayda, maksat.
mazhariyet: nail olma, flereflen-
me.
mazur: özürlü, özrü olan.
merdut: reddedilmifl, geri çevril-
mifl.
mesail: meseleler.
meselâ: örne¤in.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
meylü’t-tahrip: bozma, y›kma is-
te¤i, tahrip arzusu.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
müsaade-i fler’iye: fleriat›n verdi-
¤i izin.
müteveccih: teveccüh eden, bir
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tarafa, bir cihete dönen, yö-
nelen.
nâs: insanlar.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
naz›r: nazar eden, bakan.
ruhsat: mevcut bir dinî hük-
mün özür sebebiyle belirli
flartlar alt›nda geniflletilmesi
veya kolaylaflt›r›lmas›.
saadet-i dünya: dünya mut-
lulu¤u.
saadet-i uhreviye: ahiretle il-
gili saadet, ahiretteki mutlu-
luk.

semavî: dinî meseleler, dinin
esaslar›na dair hususlar.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, seç-
menin fenal›¤›.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi; ‹slâm
dini.
flümul: içine alma, kapsam.
tâbi: bir fleye uyan.
takva: Allah korkusuyla dinin

yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma, Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.
tarz: biçim, flekil.
tasarrufat: tasarruflar, idare
etmeler.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir
ve yasaklar›na uygun hareket
etmekle vazifelendirmesi.
umumî: genel.
vesile: arac›, vas›ta.
zaruriyat: dinin inan›lmas›
zorunlu olan ve ‹slâm›n esas›-
n› teflkil eden hususlar.



haberleri olsun. Hâlbuki, bu gibi ahval-i siyasiye yalan-
dan, hileden, fleytanî fikirlerden hâlî de¤ildir. Hutbe ma-
kam› ise, ahkâm-› ‹lâhiyenin tebli¤i için ittihaz edilmifl bir
makamd›r.

Sua l : Avam-› nâs Arabîden haberdar de¤ildir, fehme-
demez?

Cevap : Avam-› nâs, zaruriyat ve müsellemat-› diniye-
ye muhtaçt›r; ve hutbe makam› da bu gibi hükümlerin
tebli¤i içindir. Bu hükümler, kisve-i Arabiye içinde, tafsi-
len de¤ilse de, icmalen avam-› nâsa malûm ve maruftur.
Maahaza, lisan-› Arapta bulunan flehamet, yükseklik,
meziyet, satvet, di¤er lisanlarda yoktur.

‹ ’lem ey gafletli sa¤›r ve kör olarak, zulmetler
içinde esbaba ibadet eden ahmaklar!

Cenab-› Hakk›n vücub-i vücut ve vahdetine kâinat›n
mürekkebat› ve zerrat›n›n elli befl vecihle yapt›klar› flaha-
detlerin bir vechini yazaca¤›m. fiöyle ki:

Eflyan›n icad›, ya nefislerine veya esbaba olan isnad›,
hayret ve isti¤rab› muciptir. Bu da red ve inkâr› icap
eder. Bu dahi dalâletleri intaç eder. Bu ise ›zt›rabat-› ru-
hiye ve teflevvüflat-› akliyeye sebep olur. Bu da ruhlar› ve
ak›llar› firar ettirmekle, Vacibü’l-Vücud’a iltica etmeye
mecbur eder. Zira, her müflkülât Onun kudretiyle hallo-
lur ve aç›lmaz dü¤ümler Onun iradesiyle aç›l›r ve kalpler
Onun zikriyle mutmain olur. Bu hakikati flöyle bir muva-
zene ile izah edece¤im. fiöyle ki:
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me.
ittihaz: kullanma.
kisve-i Arabiye: Arap dili elbise-
si, Arapça libas›.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lisan-› Arap: Arap dili.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
makam: büyük yer, mevki.
malûm: bilinen, bilinir olan.
maruf: herkesçe bilinen.
mecbur: zorunlu olma, zorunda
kalma.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
mucip: icap eden, gerektiren.
mutmain: gönlü hofl, içi rahat,
emin, flüphesi olmayan, zihnini
bir fleye yat›r›p rahatlam›fl.
muvazene: mukayese, karfl›lafl-
t›rma; ölçü, denge.
mürekkebat: mürekkep fleyler,
bileflikler, kar›fl›mlar.
müsellemat-› diniye: dinin sapa-
sa¤lam oturmufl herkesçe kabul
edilmifl ve edilmesi gereken ka-
ideleri, esaslar›.
müflkülât: müflküller, güçlükler,
zorluklar.
nefis: kendi, flah›s.
red: kabul etmeme.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
satvet: fliddetli tesir eden, ezici
kuvvet, güç.
sual: soru.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flehamet: zekâ ve ak›ll›l›kla bera-
ber olan cesaret, yi¤itlik.
fleytanî: fleytana ait, fleytana has,
fleytanla ilgili.
tafsilen: tafsilli bir flekilde, uzun
uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.
tebli¤: dinî bir emrin kullara bildi-
rilmesi.
teflevvüflat-› akliye: akl›n bula-
n›kl›¤›, da¤›n›kl›¤› ve karmafl›kl›¤›.
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.
vahdet: birlik ve teklik.
vecih: cihet, yön.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
zaruriyat: dinin inan›lmas› zorun-
lu olan ve ‹slâm›n esas›n› teflkil
eden hususlar.
zerrat: zerreler, atomlar.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
zulmet: karanl›k.

ahkâm-› ‹lâhiye: ‹lâhî hü-
kümler, Allah’›n hükümleri.
ahval-i siyasiye: siyasete ait
hâller, durumlar, ifller.
Arabî: Arapçaya ait, Arap dili
ile ilgili.
avam-› nâs: insanlar›n ilmî, ir-
fan› k›t, okuma yazmas› az,
fikren zay›f olanlar›.
dalâlet: hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
esbap: sebepler, vas›talar.
fehmetmek: anlamak, kavra-

mak, idrak etmek.
haberdar: haberli, bilgili.
hakikat: gerçek, esas.
hâlî: bir fleyden uzak, müs-
tesna.
hutbe: hatip taraf›ndan cami-
lerde minbere ç›k›p yap›lan
dinî içerikli konuflmalar.
hüküm: dinî kaide, kural.
›zt›rabat-› ruhiye: ruhen çe-
kilen azaplar, s›k›nt›lar.
icap: gerekme hâli, gerekli ol-
ma.
icmalen: k›saltarak, k›saca,

özetle.
i’lem: Arapçada “Bil!” anla-
m›nda emir.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
isti¤rap: flafl›rma, hayret et-



Mevcudat›n faili, yani eflyay› vücuda getiren, ya vacip
ve vahittir veyahut da mümkin ve kesîrdir. Fail, vacip ve
vahit oldu¤u takdirde, ne külfet var, ne de garabet var;
olsa bile, vehmî olur. Esbaba isnat edildi¤i takdirde, kül-
fet ve garabet vehmîlikten ç›kar, kat’î ve hakikî bir flekil-
de tahakkuk eder. Çünkü, kusur ve zaafiyetten hâlî olma-
yan esbab-› kesîreden hiçbir sebep, bir müsebbebi omzu-
na kald›ramaz. Ve bir fleyin icad›nda gayr-i mütenahi es-
bab›n ifltiraki lâz›md›r. Meselâ, bal ar›s› her fleyle alâka-
dar oldu¤undan, e¤er icad› esbaba isnat edilirse, sema-
vat ve arz›n ifltirakleri lâz›md›r.

Maahaza, kesretin vahitten sudûru, vahidin kesretten
sudûru kadar zahmet de¤ildir, daha kolayd›r. Meselâ, bir
kumandan›n efrad-› kesîreye verdi¤i intizam ve yapt›rd›-
¤› iflleri o efrad-› kesîre kendi bafllar›na büyük bir müflkü-
lâttan sonra yapabilirler.

Maahaza, icad›n esbaba isnad›nda lâyüad külfet, gara-
bet olmakla beraber, pek çok muhalâta zemin teflkil edi-
yor:

1. Her bir zerrede Vacibü’l-Vücud’un s›fatlar›n›n farz›
lâz›md›r.

2. Ulûhiyette gayr-i mütenahi fleriklerin ifltiraki lâz›m
gelir.

3. Her bir zerrenin hem hâkim, hem mahkûm olma-
s› lâz›m gelir-kubbeli binalarda birbirine dayanmakla düfl-
mekten kurtulan tafllar gibi.

alâkadar: ilgili, iliflki.
arz: yer, dünya.
efrad-› kesîre: çok kifliler.
esbab-› kesîre: pek çok sebepler.
esbap: sebepler, vas›talar.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
garabet: anormallik, tuhafl›k.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hakikî: gerçek.
hâkim: hükmeden.
hâlî: bir fleyden uzak, müstesna.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kasîr: çok, çok olan.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kesret: çokluk.
kumandan: komutan.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
lâyüad: say›s›z, pek çok.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahkûm: kendine hükmolunan,
hükümlü.
meselâ: örne¤in.
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mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
muhalât: muhaller, olmas›
mümkün olmayanlar.
mümkin: mümkün, olabilir
olanlar, yarat›lanlar.
müsebbep: sebep olarak or-
taya konulmufl olan, sebep
olunarak meydana getirilen.
müflkülât: müflküller, güçlük-
ler, zorluklar.
semavat: semalar, gökler.
s›fat: vas›f, nitelik.
sudûr: sâd›r olma, meydana

ç›kma, ç›kma, olma.
flerik: ortak.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan

Allah.
vacip: zorunlu.
vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda
tek ve yegâne olan.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda
var olmad›¤› hâlde varm›fl gi-
bi görülen her hangi bir fleye
ait.
zaafiyet: zay›fl›k.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zemin: temel dayanak.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.



4. fiuur, irade ve kudret gibi s›fatlar›n her zerrede bu-
lunmas› lâz›m gelir. Çünkü, hüsn-i sanat bu s›fatlar› ikti-
za eder.

fiu hakikati izah için birkaç misal söyleyece¤iz.

Birincisi: fiems, fleffafiyet s›rr›na binaen, fliflelerin zer-
relerinde, arz›n denizlerinde, seman›n seyyarelerinde
müsavat üzerine tecelli eder.

‹kincisi: Mukabele s›rr›na binaen, merkezdeki bir lâm-
ban›n daireyi teflkil eden aynalara nispet-i in’ikâs› birdir.

Üçüncüsü: Nurdan veya nuranî bir fleyden tenevvür
etmek ve ziya almak hususunda, bir ile bin, birdir; nura-
nînin iktizas› öyledir.

Dördüncüsü: Muvazene s›rr›na binaen, hassas bir te-
razinin iki kefesinde iki ceviz veyahut iki günefl bulunsa,
hangi kefesine bir fley ilâve edilirse, o afla¤› iner, ötekisi
havaya kalkar.

Beflincisi: Büyük bir sefine ile gayet küçük bir sefineyi
sevk ve tahrik hususunda fark yoktur—kaptan, ister bir
çocuk olsun, ister büyük olsun. Çünkü, intizam vard›r.

Alt›nc›s›: Hayvan-› nat›k gibi bir mahiyet-i mücerrede-
nin, küçük ve büyük efrad›na nispeti birdir.

Hülâsa : Kalil ile kesîr, küçük ile büyük aras›nda, bir
fley-i vahide isnatlar›nda, tefavüt olmad›¤›, imkân daire-
sinde oldu¤u flu misaller ile tavazzuh etti.
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nispet: oran, ölçü.
nispet-i in’ikâs: yans›ma oran›,
aksetme oran›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
sefine: gemi.
sema: gökyüzü, gök.
sevk: önüne kat›p sürme, yönelt-
me.
seyyare: gezegen.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›r: gizli hakikat.
fleffafiyet: fleffafl›k, fleffaf olma
hâli, saydaml›k.
flems: günefl.
fley-i vahit: bir fley, tek fley.
fluur: bilinç.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
tavazzuh: aç›klanma, ayd›nlan-
ma, aç›kl›¤a kavuflma, aç›k hale
gelme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tefavüt: uygunsuzluk, iki fleyin
birbirinden farkl› olmas›.
tenevvür: nurlanma, parlama,
ayd›nlanma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

arz: yer, dünya.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
efrat: fertler.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hassas: incelikli, en ufak ölçü-
leri sa¤l›kl› ve kesin olarak
veren.
hayvan-› nat›k: düflünüp ko-
nuflan hayvan; insan.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
hüsn-i sanat: sanat güzelli¤i.

iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile

anlatma.
kalil: az.
kefe: terazi gözlerinden her
biri, terazi gözü.
kesîr: çok, çok olan.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahiyet-i mücerrede: .
misal: örnek.
mukabele: karfl›lama, karfl›
gelme.
muvazene: denge, ölçü.
müsavat: müsavilik, eflitlik,
her bak›mdan ayn› derecede
olma.



Binaenaleyh, eflyada bulunan intizam, muvazene, eva-
mir-i tekviniyeye karfl› imtisal, itaat, kudret-i ezeliyenin
nuraniyeti, eflyan›n iç yüzünün fleffafiyeti gibi s›rlardan
dolay›, bir sinekle arz›n ihyas›, bir a¤aç ile semavat›n ica-
d›, bir zerre ile güneflin yarat›l›fl›, Vacibü’l-Vücud’a nis-
petle, mütesavidir. Evet, müsavat ve adem-i tefavütü
gözle görünür. Bak: Mahiyeti meçhul, mu’cizat›yla ma-
lûm olan kudret-i ezeliyenin bilhassa semerat ve sebze-
lerdeki nak›fllar›, sanatlar› esbaba havale edilirse, esbap,
alt›nda ezilecektir.

Elhâs›l, hayatî, vücudî, nuranî fleylerin icad›nda Üç
Nokta var:

Birinci Nokta: Kudretin umur-i hasise ile zahiren mü-
baflereti görünmemek için, perde olmak üzere esbap va-
zedilmifltir.

‹kinci Nokta: Hayat, vücut ve nurun, d›fllar› gibi, içle-
ri de fleffaf oldu¤undan, kesif perdeler hükmünde olan
esbap vazedilmemifltir. Yaln›z, pek ince, nazik perdeleri
and›ran vesait varsa da, alt›nda Dest-i Kudret görünür.

Üçüncü Nokta: Kudret-i ezeliyenin tesirinde, tasniin-
de külfet yoktur.

Evet, bir incir çekirde¤inden koca bir incir a¤ac›n› ve
ince bir sap ile koca bir kavunu ba¤lay›p ç›karan kudre-
te hiçbir fley a¤›r gelmez. fiöyle mu’cizat›yla malûm olan
Kudret Sahibi’nin vücudu, zuhuru, kâinat›n vücudundan,
zuhurundan daha zahirdir. Çünkü, her bir masnu kendi 

adem-i tefavüt: farkl› olmay›fl,
farks›zl›k, benzerlik.
arz: yer, dünya.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Dest-i Kudret: Allah’›n ezelî gü-
cünün eli.
elhâs›l: hâs›l›, netice itibar›yla, k›-
saca.
esbap: sebepler, vas›talar.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hayatî: hayata ait, hayatla alâka-
l›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›nan
emre göre hareket etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl›-sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malûm: bilinen, bilinir olan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
muvazene: denge, ölçü.
mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, tutuflma, bulaflma, temas.
müsavat: müsavilik, eflitlik, her
bak›mdan ayn› derecede olma.
mütesavi: birbirine müsavi olan,
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eflit olan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nazik: narin, ince.
nispet: k›yaslama; oran, ölçü.
nokta: yön, cihet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nuraniyet: nurluluk, parlak-
l›k, ayd›nl›k.
semavat: semalar, gökler.
semerat: semereler, meyve-
ler.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-

kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.
fleffaf: saydam.
fleffafiyet: fleffafl›k, fleffaf ol-
ma hâli, saydaml›k.
tasni: sanatl› k›lma, uygun
yapma, düzenleme.
tesir: etki.
umur-› hasise: ufak ve de-
¤ersiz ifller.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan

Allah.

vazetme: koyma, konulma.

vesait: vas›talar.

vücudî: varl›kla ilgili, varl›¤a
dair.

vücut: var olma, varl›k.

zahir: aç›k, belli, meydanda.

zahiren: görünüflte.

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

zuhur: görünme, meydana
ç›kma.



nefsine birkaç vecihle aynen delâlet eder, fakat Sâniine
hem aynen, hem aklen çok vecihlerle delâletleri vard›r.
Ve hangi bir masnuun vücudu esbaptan istenilirse, bütün
esbap toplan›p birbirine yard›mlar› olsa bile, o masnuun
benzerini yapamazlar.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan›n ak›l ve fikir meydan› öyle bir vüs’attedir ki,

ihatas› mümkün de¤ildir; ve o kadar dard›r ki, i¤neye
mahal olamaz. Evet, bazen zerre içinde dönüyor, katre
içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsoluyor. Bazen de
âlemi bir karpuz gibi eline al›r ve kâinat› misafireten ge-
tirir ak›l odas›nda misafir eder. Bazen de o kadar haddi-
ni tecavüz eder, yükse¤e ç›kar ki, Vacibü’l-Vücud’u gör-
meye çal›fl›r. Bazen de küçülür, zerreye benzer. Bazen de
semavat kadar büyür. Bazen de bir katreye girer. Bazen
de f›trat ve hilkati içine al›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakk›n insana verdi¤i nimetler, ister afakî ol-

sun, ister enfüsî olsun, baz› flerait alt›nda insana gelip vu-
sul buluyor. Meselâ, ziya, hava, g›da, savt ve seda gibi ni-
metlerden insan›n istifade edebilmesi, ancak göz, kulak,
a¤›z, burun gibi vesaitin aç›lmas›yla olur. Bu vesait, Al-
lah’›n halk ve icad›yla olur. ‹nsan›n eli, kesb ve ihtiyar›n-
da yaln›z o vesaiti açmakt›r.

Binaenaleyh, o nimetleri yolda bulmufl gibi, sahipsiz,
hesaps›z oldu¤unu zannetmesin. Ancak Mün’im-i
Hakikî’nin kast›yla gelir; insan da ihtiyar›yla al›r. Sonra, 
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sahibi, yedirip içiren ve r›z›kland›-
ran›n tâ kendisi olan Allah.
nefis: kendi, flah›s.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
savt: ses, seda.
seda: ses.
semavat: semalar, gökler.
flerait: flartlar.
tecavüz: s›n›r›n› aflma.
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.
vecih: cihet, yön.
vesait: vas›talar.
vusul: ulaflma, eriflme, yetiflme.
vüs’at: genifllik.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

afakî: d›fla dönük.
aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile,
ak›l gere¤ince.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
enfüsî: nefiste meydana ge-
len, nefse ait, flahsî.
esbap: sebepler, vas›talar.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.

had: s›n›r.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz
kardeflim, bil ki!.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.

kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kas›t: bir ifli bile bile, isteye-
rek yapma.
katre: damla.
kesb: kazanma.
mahal: yer.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
meselâ: örne¤in.
misafireten: misafir olarak.
Mün’im-i Hakikî: nimetin, se-
beplerin arkas›ndaki gerçek



ihtiyaca göre, in’am edenin iradesiyle, bedeninde intiflar
eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Herhangi bir fleyin sonu ve ahiri intizam ve güzellikçe
evvelinden afla¤› olmad›¤› gibi, zahiri ve sureti de sanat
ve hikmetçe bât›n›ndan güzel de¤ildir. Öyle ise, eflyan›n
iç yüzlerini ve nihayetlerini sahipsiz zannedip, tesadüfle-
re havale etme. Çiçekle, çiçekten ç›kan semeredeki
eser-i sanat ve hikmet; çekirdekle, çekirdekten ç›kan fili-
zin eser-i sanat ve nakfl›ndan afla¤› de¤ildir. Binaenaleyh,
Sâni-i Zülcelâl, hem Evvel’dir, hem Ahir; hem Zahir’dir,
hem Bât›n.

1 oº«/∏n©rdG o™«/ª°sùdG nƒognh

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kur’ân’›n i’caz› tahrifine bir seddir. Evet, madem
Kur’ân mu’cizedir; befler onun taklidini yapamaz. Ayet-
leri baflka kelâmlar ile tebdil edilmekle, tahrif ve ta¤yiri
mümkün de¤ildir. Çünkü, müfessir, müellif, mütercim
muharref üslûplar›n›, kisvelerini âyât›n kisvesiyle iltibas
ettiremezler. Ayetlerde i’caz damgas› vard›r. O damga-
n›n alt›nda olmayan kelâmlar, ayet addedilemez. Öyle
ise, i’caz tahrif ve ta¤yiri kabul etmez.

addetmek: saymak, öyle kabul
etmek.
Ahir: her fleyden sonra da var
olan, varl›klar›n sonras›na da hâ-
kim olan Allah.
ahir: son.
âyât: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
Bât›n: bütün varl›klar›n içini yara-
tan ve dâhiline hükmeden Allah.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
befler: insan, insanl›k.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
eser-i sanat: sanat eseri, sanat
de¤eri olan eser.
Evvel: her fleyden önce var olan
ve yarat›klar›n önceki hâllerine
de hükmeden Allah.
evvel: önce.
filiz: a¤aç ve çiçek fidan›, taze
sürgün.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iltibas: kar›flt›rmak.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kelâm: söz, lâf›z.
kisve: elbise, k›l›k.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
madem: ...–den dolay›, böyle ise.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muharref: tahrif edilmifl, de¤iflti-

rilmifl, as›l manas›ndan uzak-
laflt›r›lm›fl.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in
metnini tefsir, flerh ve izah
eden ‹slâm âlimi.
mütercim: tercüme eden, bir
dilden baflka bir dile çeviren,
tercüman, çevirmen.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nihayet: son.

Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve her fleyi sa-
natla yaratan Allah.
semere: meyve, yemifl.
set: engel, mâni.
suret: biçim, görünüfl.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
tahrif: bir metni ilâve ve ç›-
karmalarla, farkl› manaya ge-
lecek flekle sokma.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-

me.

tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi.

üslûp: bir eserin flekil ve ifade
yönü.

Zahir: bütün varl›klar›n d›fl
yüzünü yaratan ve d›fl›na da
hükmeden” manas›nda Al-
lah’›n ismi.

zahir: d›fl yüz, görünüfl.

1. O her fleyi hakk›yla ifliten, her fleyi hakk›yla bilendir. (Bakara Suresi: 137.)
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kur’ân-› Kerîm, nimetleri, ayetleri, delilleri tadat eder-

ken, 
1 p¿ÉnHuònµ`oJ Énªoµ`uHnQ pA 'B’'G u…nÉpÑna ayet-i celîlesi tekrarla zikre-

dilmekte oldu¤undan, flöyle bir delâlet vard›r ki:

Cin ve insin en çok isyanlar›n›, en fledit tu¤yanlar›n›,
en azîm küfranlar›n› tevlit eden flöyle bir vaziyetleridir ki,
nimet içinde in’am› görmüyorlar. ‹n’am› görmediklerin-
den Mün’im-i Hakikî’den gaflet ederler. Mün’im’den gaf-
letleri saikas›yla, o nimetleri esbaba veya tesadüfe isnat
ederek, Allah’tan o nimetlerin geldi¤ini tekzip ediyorlar.

Binaenaleyh, her bir nimetin bidayetinde, mü’min
olan kimse besmeleyi okusun. Ve o nimetin Allah’tan ol-
du¤unu kastetmekle, kendisi ancak Allah’›n ismiyle, Al-
lah’›n hesab›na ald›¤›n› bilerek, Allah’a minnet ve flük-
ranla mukabelede bulunsun.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan kalben ve fikren hakaik-› ‹lâhiyeye bak›p düflün-
dü¤ü zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnas›nda, gerek
fleytan taraf›ndan, gerek nefsi taraf›ndan pek fena, pis
ve çirkin vesveseler, hat›ralar, sinekler gibi, kalbe, akla
hücum ederler. Bu gibi hevaî, vehmî ve çirkin fleylerin
def’iyle u¤raflan adam, o vesveselere ma¤lûp olur. An-
cak onlar› ma¤lûp edip kaç›rmak çaresi, müdafaay› terk
edip onlarla u¤raflmamakt›r. Evet, ar›larla u¤rafl›ld›kça, 
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kardeflim, bil ki!.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
ins: insan, befler, âdemo¤lu.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
kalben: kalp ile, kalpten.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
müdafaa: savunma, koruma.
mü’min: iman eden, inanan.
Mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
Mün’im-i Hakikî: nimetin, sebep-
lerin arkas›ndaki gerçek sahibi,
yedirip içiren ve r›z›kland›ran›n tâ
kendisi olan Allah.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
saika: sevk eden, sürükleyen, se-
bep olan.
fledit: fliddetli.
flükran: iyili¤e karfl› gösterilen iyi
tav›r, gönül borcu, minnettarl›k.
tadat: sayma.
tekzip: yalanlama, yalan oldu¤u-
nu söyleme.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
tevlit: do¤urma, sebep olma.
tu¤yan: azma, azg›nl›k, hiddet-
lenme.
vaziyet: durum.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda var
olmad›¤› hâlde varm›fl gibi görü-
len her hangi bir fleye ait.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zikredilmek: an›lmak, söylen-
mek.

ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
ayet-i celîle: azîm ve yüce
manalar› ihtiva eden ayet.
azîm: büyük.
besmele: Bismillâhirrahma-
nirrahîm (Rahman ve Rahîm
olan Allah’›n ad›yla.) cümlesi-
nin ad›.
bidayet: bafllang›ç.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,

bunun üzerine.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
def: mâni olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
esbap: sebepler, vas›talar.
fikren: fikir ile, düflünerek,
zihnen.

gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’a ait
olan gerçekler.
hevaî: nefsine düflkün, ciddî
fleylere karfl› ilgisiz.
hücum: sald›rma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz

1. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? (Rahman Suresi: 21.)



onlar hücumlar›n› artt›r›rlar. Onlara kar›fl›lmad›¤› takdir-
de, insan› terk eder, giderler. Hem de o gibi vesveselerin
ne hakaik-› ‹lâhiyeye ve ne de senin kalbine bir mazarra-
t› yoktur. Evet, pis bir menzilin deliklerinden seman›n
günefl ve y›ld›zlar›na, Cennetin gül ve çiçeklerine bak›l›r-
sa, o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bak›lana bu-
laflmaz ve fena bir tesir etmez. (HAfi‹YE)

‹ ’lem eyyühe’s-Said!
Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Nedir bu haflmet,

nedir bu isti¤na, nedir bu azamet? Elindeki ihtiyar, bir k›l
kadard›r; ve iktidar›n bir zerre kadard›r. Ve hayat›n sön-
dü, ancak bir flule kald›. Ömrün geçti, fluurun söndü, bir
lem’a kald›. fiöhretin gitti, ancak bir an kald›. Zaman›n
geçti, kabirden baflka mekân›n var m›? Bîçare aczine ve
fakr›na bir had var m›? Emellerin nihayetsizdir, ecelin ya-
k›nd›r. Evet böyle acz ve fakr›nla, iktidar ve ihtiyardan
hâlî bir insan›n ne olacak hâli? Hazain-i rahmet sahibi
Hâl›k-› Rahmanirrahîm’e, böyle bir acz ile itimat etmek
lâz›md›r. Odur herkese nokta-i istinat, Odur her zay›fa
cihet-i istimdat.

@ @ @
HAfi‹YE: O çirkin sözler senin kalbinin sözleri de¤il. Çünkü, senin kal-
bin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yak›n olan lümme-i fley-
tanîden geliyor. Meselâ, sen namazda Kâbe karfl›s›nda huzur-i ‹lâhiyede
âyât-› tefekkürde oldu¤un bir hâlde, flu tedai-yi efkâr, seni tutup en uzak
malâyaniyat-› rezileye sevk eder. Meselâ, âyinen içindeki y›lan›n timsali
›s›rmaz, ateflin misali yakmaz ve necasetin görünmesi âyineyi telvis et-
mez.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
âyât-› tefekkür:.
âyine: ayna.
azamet: büyüklük.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet-i istimdat:.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
emel: fliddet arzu, ümit.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
had: s›n›r.
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’a ait olan
gerçekler.
Hâl›k-› Rahmanirrahim: sonsuz
merhamet ve flefkat sahibi olan
yarat›c›; Allah.
hafliye: dipnot.
haflmet: ihtiflam, heybet, büyük-
lük.
hazain-i rahmet: rahmet hazine-
leri, Allah’›n flefkat ve merhamet
hazineleri.
huzur-i ‹lahiye: Allah’›n huzuru.
hücum: sald›rma.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
i’lem eyyühe’s-Said: ey Said, bil
ki!
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek duy-
mazl›k.
itimat: dayanma, güvenme.
lem’a: par›lt›.
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lümme-i fleytanî: fleytan›n
vesvesesi, fleytan›n verdi¤i
kuruntu.
malâyaniyat-› rezile: kötü
fleyler, çirkin fleyler, fena
huylardan kaynaklanan fay-
das›z ifller.
mazarrat: zararlar, ziyanlar,
zarar vermeler.
menzil: ev, oda, yer.
meselâ: örne¤in.
misal: örnek.
müteessif: teessüf eden,
eseflenen, kederlenen, mah-

zun, kederli.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
necaset: pislik, murdarl›k.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
sema: gökyüzü, gök.
sevk: yöneltme, gönderme.
flöhret: herkesçe bilinme, ta-
n›nma durumu, ün.
flule: alev, atefl.
fluur: bilinç.

takdirde: durumda, duru-
munda.
tedai-yi efkâr: bir fikrin bafl-
ka bir fikri ça¤r›flt›rmas›, fikir
ça¤r›fl›m›.
telvis: bulaflt›rma, kirletme,
pisletme.
tesir: etki.
timsal: örnek, numune.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.



KALBE FAR‹SÎ OLARAK TAHATTUR EDEN B‹R

Münacat
À/SpQÉnØrdG p¿Én«nÑrdÉpH Gnònµ'g pÖr∏n≤rdG ≈pa ränôs£nînJ oäÉnLÉnæoŸrG p√pò'g

rΩnójpO ≈pªnf r¿ÉnerQnO GnQ rOƒoN pOrQnO rΩnOrônµ«pe nôn¶nf rân¡pL ¢rû°nûnH rÜnQÉnj
rQnOnh @ râ°rùnæne pQnón> pQGnõne rRhoQ ipO :¬pc rΩnójpO ≈pe @ âr°SGnQ rQnO
rôo> pºr°ùpL päƒoHÉnJ :rRhoôÁpGnh @ âr°ùnæne pôrÑnb GnOrôna :¬pc rΩnójpO r˙ņ
@ âr°SnG √nOÉnàr°ùjpG røne pA√nRÉnænL oôrªoY pôn°S rônH @ âr°ùnænepÜGnôp£r°VpG
r¿ƒo¸ @ âr°ùnæne pΩÉn¶pY pônà°rùpcÉnNnh røne pân≤r∏pN p∑ÉnNpÜ'G :rΩnónb rQnO
@ âr°ùn˝«pg rQnO ˛«pg rOÉn«ræoH ≈p̀ H pAÉn«rfoO røjpG rºnæ«pH rΩnônµpæ«pe r¢ùn>rQnO
rónHnG p√GnQnh @ âr°SnG √nOÉn°ûoc rôpÑnb pQnO rºnæoµ«pe rôn¶nf p√nRGnórfnG r¢û«`p>rQnOnh
râr°ù«pf ipõ«p¸ ipQÉn«pàrNpG pArõoL rõoL Gnône @ âr°SnQGnójpónH rRGnQpO pQhoónH
@ âr°SnQÉn«nY rºnc rºngnh o√ÉnJƒoc rºng rõpLÉnY rºng rAõoLhoG ¬pc @ âr°SnOrQnO
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HAfi‹YE: Bu Farisî münacat, k›sal›¤›na ra¤men çok uzun hakikatleri ih-
tiva etmektedir. Ankara’da otuz befl sene evvel tabedildi¤i vakit, Afgan se-
firi Sultan Ahmed çok be¤enmifl ve Afgan flah›na bir adet bu münacattan
hediye göndermifltir. Türkçe tercümesi ‹htiyarlar Risalesi’nde ve “On Ye-
dinci Söz”de oldu¤undan, tercüme edilmedi.

evvel: önce.
Farisî: ‹ran dili, Farsça, Acem-
ce.
hakikat: gerçek, esas.
hafliye: dipnot.
ihtiva: içine alma, kapsama.
münacat: Allah’a dua ve yal-
varma maksad›yla yaz›lan fli-
ir.
sefir: elçi.
flah: padiflah, sultan, hüküm-
dar.
tab: kitap basma.
tahattur: hat›ra gelmek, ha-

t›rlamak.



p¿Gnór«ne @ âr°SGnPƒoØof pQGnóne rπnÑr≤nà°rùoerQnO ¬nf r∫ƒo∏oM p∫Énéne≈pVÉne rQnO r¬nf
Én¡nØr©°nVnh Éngnôr≤na ¬nªng røjpG ÉnH @âr°ùndÉs«°nS p¿'G r∂njnh r∫ÉnMp¿ÉnenR røjpG hoG
pπnenGnh rónHnG pπr«ne Éne pänôr£parQnO @ âr°SnG ¬nàr°Toƒpf √nQÉnµp°TBG ƒoJ pänQróob pºn∏nb
,pórænfÉne rêÉn«pàrMpG pA√nôpFBGnO @ âr°ùng ,âr°ùng ¬p̧ rông ¬pµ`r∏nH ,rónerôn°S
rõ«pf rêÉn«pàrMpG rón°SnQ rΩGnóoc r∫Én«nN @ âr°SnQGnO ≈pcrQoõoH rôn¶nf uóne pA√nôpFBGnO
pA√nôpFBGnO @ âr°ùng rêÉn«pàrMpG rQnO âr°ù«pf ¬p̧ rông @ râr°SnOrQnO rón°SnQ
oôr≤na ¢rùn> @ âr°ùngÉnJƒoc r√ÉnJƒoc pâr°SnO pA√nôpFBGnO ,ƒő rªng rQGnópàrbpG
pArõoLƒo¸ rºngÉne pA¬njÉnerôn°Snh @ âr°ùnfÉn¡pL pQnón≤nH Éne päÉnLÉnMnh
rΩGnóoc päÉnLÉnM päÉnæpFBÉnc røjpGnh rΩGnóoc pArõoL røjpG @ âr°SnG isõnénànjn’
pA√nQÉņ rønàr°Tnòoc ≈pe rRÉnf rõ«pf ArõoL røjpG rRnG ƒoJ p√GnQ rQnO ¢rùn> @ âr°SnG
ƒoJ pânjÉn¡pf ≈`pH pânªrMnQ rOnƒn°T røne pÒpµnà°rSnO ƒoJ pânjÉnæpY ÉnJ @ âr°SG nøne
âr°SG nâraÉnj rânªrMQ pânjÉn¡pf ≈`pH pôrënH ¬pc r¢ùnc r¿BG @ âr°SG nøne p√Énæn>
@ âr°ùnHGnôn°S √nôr£nb r∂nj ¬pc …pQÉn«pàrNpG pArõoL røjpG rônH rónæoc ¬nf ¬n«rµnJ @
rºng rOÉn«ræoH ≈`pH pôrªoY røjph @ âr°ùnHÉnN ƒo̧ rºng »pfÉnc pórfnR røjpG r√GnƒrjnG
rΩn’'G Én≤nH »pH r∫ÉneBG @ âr°SnG ÉnænØnH Én«rfoO r∫GnhnõnH r¿Én°ùrfpG @ âr°SnOÉnH ƒo̧
røocGnóna GnQ rOƒoN ≈pfÉna pOƒoLoh rΩÉnLrônaÉnf ¢pùrØnf r…nG Én«pH @ âr°SnG Én≤nÑnH
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hoG nh hoG p∂r∏oenh @ âr°ùng ¬n©jpOnh »pà°rùng røjpG ¬pc GnQ rOƒoN p≥pdÉnN
@ âr°SG näÉnÑrKpG ≈rØnf p≈rØnf ;¬pc …uôp°S r¿BG rRnG rónHÉnjÉn≤nH ÉnJ røocÉnæna √nOGnO

»pH p…Én¡nH ƒoJ rRnG rOnônN »pe GnQ rOƒoN p∂r∏oe rOƒoN rΩnôncrôo> p…GnóoN
@ âr°SnQGnO r√ÉnµpfƒoJ p…GnônH √nOGnO r¿Gnônc

óxò
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1339 TAR‹H‹NDE MECL‹S-‹ MEBUSANA H‹TABEN YAZDI⁄IM
B‹R HUTBEN‹N SURET‹D‹R (*)

w
1 ÉkJƒobrƒne ÉkHÉnà`pc nÚ/`æperDƒoŸrG n¤nY rânfÉnc nIƒ'∏°südG s¿pG

Ey mücahidîn-i ‹slâm, ey ehl-i hallüakd!

Bu fakirin bir meselede on sözünü, birkaç nasihatini
dinlemenizi rica ediyorum.

Evvelâ: fiu muzafferiyetteki harikulâde nimet-i ‹lâhiye
bir flükran ister ki, devam etsin, ziyade olsun. Yoksa, ni-
met flükrü görmezse gider. Madem ki Kur’ân’›, Allah’›n
tevfikiyle düflman›n hücumundan kurtard›n›z, Kur’ân’›n
en sarih ve en kat’î emri olan salât gibi feraizi imtisal et-
meniz lâz›md›r; tâ onun feyzi, böyle harika suretinde üs-
tünüzde tevali ve devam etsin.

Saniyen: Âlem-i ‹slâm› mesrur ettiniz, muhabbet ve
teveccühünü kazand›n›z. Lâkin, o teveccüh ve muhabbe-
tin idamesi, fleair-i ‹slâmiyeyi iltizamla olur. Zira Müslü-
manlar, ‹slâmiyet hesab›na sizi severler.

Salisen: Bu âlemde, evliyaullah hükmünde olan gazi
ve flühedalara kumandanl›k ettiniz. Kur’ân’›n evamir-i
kat’iyesine imtisal etmekle, öteki âlemde de o nuranî 

(*) Bu k›s›m müellifin kendi Türkçesidir.

âlem: dünya.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
ehl-i hallüakd: zor meseleleri ve
iflleri halledip sonuca ba¤layanlar.
evamir-i kat’iye: kesin emirler.
evliyaullah: Allah’›n velî kullar›,
Allah dostlar›, Allah’›n salih kulla-
r›.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
feraiz: farzlar.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
harika: ola¤anüstü.
harikulâde: ola¤anüstü.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
hutbe: konuflma, söylev.
hücum: sald›rma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
idame: devam ettirme, sürdür-
me.
iltizam: birinin taraf›n› tutma, ta-
rafgirlik.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kumandan: komutan.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
Meclis-i Mebusan: Büyük Millet
Meclisi; milletvekillerinin olufltur-
du¤u topluluk.
mesele: önemli konu.
mesrur: sevinçli, memnun, flen,
sürurlu.
muhabbet: sevgi, sevme.
muzafferiyet: muzafferlik, üs-
tünlük, düflmana üstün gelme,
galibiyet.

mücahidin-i ‹slâm: ‹slâm
mücahitleri, ‹slâmiyet için ci-
had edenler.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
nimet-i ‹lâhîye: Allah’›n ni-
meti, lütfu, ihsan›.

nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
salât: namaz.
Salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sarih: aç›k, âflikar.
suret: biçim, flekil, tarz.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.

flüheda: flehitler.
flükran: teflekkür etme, iyilik
bilme.
tevali: uzay›p gitme, devam
etme.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
tevfik: Allah’›n yard›m›, bafla-
r›l› k›lmas›.
ziyade: Artma, ço¤alma.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
fiüphesiz namaz, mü’minlerin üzerine belli vakitler için farz olarak yaz›lm›flt›r. (Nisâ Suresi:
103.)

158 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE



güruha refik olmaya çal›flmak, sizin gibi himmetlilerin
fle’nidir. Yoksa, burada kumandan iken, orada bir nefer-
den istimdad-› nur etmeye muztar kalacaks›n›z. Bu dün-
ya-i deniye flan ve flerefiyle öyle bir meta de¤il ki, sizin
gibi insanlar› iflba etsin, tatmin etsin ve maksud-i bizzat
olsun.

Rabian: Bu millet-i ‹slâm›n cemaatleri, çendan bir ce-
maat namazs›z kalsa, fas›k da olsa, yine bafllar›ndakini
mütedeyyin görmek ister. Hatta umum fiarkta umum
memurlara dair en evvel sorduklar› sual bu imifl. “Acaba
namaz k›l›yor mu?” derler. Namaz k›larsa, mutlak emni-
yet ederler, k›lmazsa, ne kadar muktedir olsa, nazarlar›n-
da müttehemdir.

Bir zaman, Beytüflflebap aflairinde isyan vard›. Ben
gittim, sordum:

“Sebep nedir?”
Dediler ki:
“Kaymakam›m›z namaz k›lm›yordu, rak› içiyordu. Öy-

le dinsizlere nas›l itaat edece¤iz?”
Bu sözü söyleyenler de namazs›z, hem de eflk›ya idi-

ler.

Hamisen: Enbiyan›n ekseri fiarkta ve hükeman›n a¤-
lebi Garpta gelmesi kader-i ezelînin bir remzidir ki, fiar-
k› aya¤a kald›racak din ve kalptir, ak›l ve felsefe de¤il.
fiark› intibaha getirdiniz, f›trat›na muvaf›k bir cereyan
veriniz; yoksa, sa’yiniz ya hebaen gider veya muvakkat,
sathî kal›r.
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itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
kader-i ezelî: olmufl ve olacakla-
r›n yer ald›¤› ‹lâhî ilim; her fleyin
kaydedildi¤i ezelî program.
kumandan: komutan.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
meta: mal, servet; geçici dünya
zevki.
millet-i ‹slâm: ‹slâm milleti, Müs-
lümanlar.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
mutlak: kesin.
muvaf›k: uygun, münasip.
muvakkat: geçici.
muztar: çaresiz kalm›fl, yapmak
zorunda kalm›fl.
mütedeyyin: dinin emirlerini ek-
siksiz yerine getiren, dindar, dine
ba¤l›.
müttehem: itham olunan, suçla-
nan.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nefer: asker, er.
rabian: dördüncü olarak.
refik: arkadafl, yoldafl, yol arka-
dafl›.
remiz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sual: soru.
flan: flöhret, ün.
fiark: do¤u; Do¤u Ülkeleri.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
tatmin: doyma, doygunluk.
umum: bütün.

a¤leb: ço¤unlukla, ekseriyet-
le.
aflair: afliretler, kabileler, oy-
maklar.
cemaat: topluluk.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
çendan: gerçi, her ne kadar.
dair: alâkal›, ilgili.
dünya-i deniye: adî, alçak
dünya.
ekser: pek çok.
emniyet: inanma, güvenme.
enbiya: nebîler, peygamber-

ler.
eflk›ya: yol kesici, isyankâr.
evvel: önce.
fas›k: sapk›n, günah iflleyen,
fesatç›.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
Garp: bat›; Avrupa, Bat› ülke-
leri.
güruh: cemaat, topluluk, k›-
s›m.

hamisen: beflinci olarak, be-
flincisi, beflinci derece.
hebaen: boflu bofluna.
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme, emek sarf
etme.
hükema: filozoflar.
intibah: uyan›kl›k.
istimdad-› nur: nur isteme,
ayd›nl›k dileme.
isyan: her hangi bir amaçla
devlete ait kuvvetlere veya
hükümete karfl› gelme.
iflba: doyurma.



Sadisen: Hasm›m›z ve ‹slâmiyet düflman› olan Frenk-
ler, dindeki lâkaytl›¤›n›zdan pek fazla istifade ettiler ve
ediyorlar. Hatta diyebilirim ki, hasm›n›z kadar ‹slâma za-
rar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insanlard›r.
Maslahat-› ‹slâmiye ve selâmet-i millet nam›na, bu ihma-
li a’male tebdil etmeniz gerektir. Görülmüyor mu ki, ‹tti-
hatç›lar o kadar harika azm ü sebat ve fedakârl›klar›yla,
hatta ‹slâm›n flu intibah›na da bir sebep olduklar› hâlde,
bir derece dinde lâubalîlik tavr›n› gösterdikleri için, dâhil-
deki milletten nefret ve tezyif gördüler. Hariçteki ‹slâm-
lar, dindeki ihmallerini görmedikleri için, hürmeti verdiler.

Sabian: Âlem-i küfür, bütün vesaitiyle, medeniyetiyle,
felsefesiyle, fünunuyla, misyonerleriyle âlem-i ‹slâma
hücum eden ve maddeten uzun zamandan beri galebe
etti¤i hâlde, âlem-i ‹slâma dinen galebe edemedi. Ve dâ-
hilî bütün f›rak-› dâlle-i ‹slâmiye de birer kemmiye-i kali-
le-i muz›rra suretinde mahkûm kald›¤› ve ‹slâmiyet meta-
netini ve salâbetini sünnet ve cemaatle muhafaza eyledi-
¤i bir zamanda, lâubaliyâne, Avrupa medeniyet-i habise
k›sm›ndan süzülen bir cereyan-› bid’atkârâne, sinesinde
yer tutamaz. Demek, âlem-i ‹slâm içinde mühim ve ink›-
lâpvari bir ifl görmek, ‹slâmiyetin desatirine ink›yat ile
olabilir, baflka olamaz, hem olmam›fl; olmufl ise de çabuk
ölüp, sönmüfl.

Saminen: Zaaf-› dine sebep olan Avrupa medeniyet-i
sefihânesi y›rt›lmaya yüz tuttu¤u bir zamanda ve mede-
niyet-i Kur’ân’›n zuhura yak›n geldi¤i bir anda, lâkaydâ-
ne ve ihmalkârâne müspet bir ifl görülmez. Menfice, 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i küfür: küfür dünyas›.
a’mal: ameller, ifller.
azm ü sebat: sa¤lam ve kesin ka-
rar.
cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u.
cereyan-› bid’atkârâne: dinin as-
l›nda olmayan, sonradan konulan
âdetleri dine sokuflturmaya çal›-
flarak, dine zarar verme hareketi.
dâhil: iç, içerisi.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
desatir: düsturlar, kaideler.
dinen: din bak›m›ndan, diyanet
noktas›ndan, dince.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
f›rak-› dâlle-i ‹slâmiye: Müslü-
manlar aras›ndan ç›kan sapk›n
f›rkalar gruplar.
Frenk: Avrupal›, Frans›z.
fünun: fenler.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hariç: d›fl memleket, yaflan›lan
ülkenin d›fl›ndaki ülke.
harika: ola¤anüstü.
has›m: muhalif, karfl› taraf, düfl-
man.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
ihmalkârâne: ihmal ederek, dik-
katsizce, önemsemeyerek.
ink›lâpvari: ink›lâba benzer de¤i-
flim, ink›lâp gibi.
ink›yat: boyun e¤me, ba¤lanma,
teslim olma.
intibah: uyan›kl›k.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kemmiye-i kalile-i muz›rra: za-
rarl› az›nl›k grup.
lâkaydâne: lâkayt bir flekilde, ka-
y›ts›zca, ilgisizlikle.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
lâubaliyâne: lâubalî bir flekilde;
alâkas›z, sayg›s›z ve dikkatsiz bir
flekilde.
mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü; mecbur, çaresiz.
maslahat-› ‹slâmiye: ‹slâm›n ya-
rar›na olan, Müslümanlar›n gü-
venli¤i ve kurtulufluna ait.
medeniyet-i habise: pis, çirkin,
kötü medeniyet.
medeniyet-i Kur’ân: Kur’ân me-
deniyeti.
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medeniyet-i sefihâne: sefih
hâldeki medeniyet, sefahate
düflkün medeniyet.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k, sa¤laml›k.
misyoner: kendini bir fikrin
yay›lmas›na adam›fl.
muhafaza: koruma.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müspet: olumlu, yap›lmas›
memnuniyet veren.

nam: ad.
sabian: yedinci, yedinci ola-
rak.
sadisen: alt›nc› olarak.
salâbet: Metanet, manevî
kuvvet, dayanma, sebat.
saminen: sekizinci olarak, se-
kizinci derecede.
selâmet-i millet: milletin se-
lâmeti, milletin kurtuluflu,
esenli¤i.
sine: yürek, kalp, gönül.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
sünnet: Hz. Muhammed’in

(a.s.m.) Kur’ân d›fl›nda, Müslü-
manlara örnek olan mübarek
söz, fiil ve emirleri, kabulleri
veya takrirleri.

tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.

tezyif: zay›fa ç›karma, çürüt-
me.

vesait: vas›talar.

zaaf-› din: dini inanç ve yafla-
y›fl noksanl›¤›, zay›fl›¤›.

zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



tahripkârâne ifl ise; bu kadar rahnelere maruz kalan ‹s-
lâm, zaten muhtaç de¤ildir.

Tasian: Sizin bu ‹stiklâl Harbindeki muzafferiyetinizi
ve âlî hizmetinizi takdir eden ve sizi canüdilden seven,
cumhur-i mü’minîndir ve bilhassa tabaka-i avamd›r ki,
sa¤lam Müslümanlard›r; sizi ciddî sever ve sizi tutar ve si-
ze minnettard›r ve fedakârl›¤›n›z› takdir ederler. Ve inti-
baha gelmifl en cesim ve müthifl bir kuvveti size takdim
ederler. Siz dahi, evamir-i Kur’âniyeyi imtisal ile onlara
ittisal ve istinat etmeniz maslahat-› ‹slâm nam›na zarurî-
dir. Yoksa ‹slâmiyetten tecerrüt eden bedbaht, milliyet-
siz, Avrupa meftunu Frenk mukallitleri avam-› Müslimî-
ne tercih etmek, maslahat-› ‹slâma münafi oldu¤undan,
âlem-i ‹slâm nazar›n› baflka tarafa çevirecek ve baflkas›n-
dan istimdat edecek.

Afliren: Bir yolda dokuz ihtimal-i helâket, tek bir ihti-
mal-i necat varsa, hayat›ndan vazgeçmifl mecnun bir ce-
sur lâz›m ki, o yola sülûk etsin. fiimdi, yirmi dört saatten
bir saati iflgal eden farz namaz gibi zaruriyat-› diniyede
yüzde doksan dokuz ihtimal-i necat var. Yaln›z gaflet ve
tembellik haysiyetiyle, bir ihtimal zarar-› dünyevî olabilir.
Hâlbuki, feraizin terkinde doksan dokuz ihtimal-i zarar
var. Yaln›z gaflet ve dalâlete istinat, tek bir ihtimal-i ne-
cat olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve
feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nas›l
müsaade eder?
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me.
ihtimal: olabilirlik.
ihtimal-i helâket: yok olma ihti-
mali, y›k›lma, zarar görme ihtima-
li.
ihtimal-i necat: kurtulufl ihtimali,
kurtulma ihtimali.
ihtimal-i zarar: zarar ihtimali.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
intibah: uyan›kl›k.
‹stiklâl Harbi: Kurtulufl Savafl›.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
istinat: dayanma, güvenme; delil
olarak kabul etme.
iflgal: meflgul etme; tutma.
ittisal: bitiflme, birleflme.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
maslahat-› ‹slâmiye: ‹slâm›n ya-
rar›na olan, Müslümanlar›n gü-
venli¤i ve kurtulufluna ait.
mecnun: ç›lg›n, deli.
meftun: tutkun, müptelâ, afl›r›
ba¤lanm›fl.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
mukallit: taklitçi, taklit eden,
baflkas›na özenerek onun gibi ol-
maya çal›flan.
muzafferiyet: muzafferlik, üs-
tünlük, düflmana üstün gelme,
galibiyet.
münafi: z›t, ayk›r›.
müsaade: izin.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nam: ad.
nazar: bak›fl, dikkat.
rahne: zarar, ziyan; gedik, yara.
sülûk: bir yola girme, bir yol tut-
ma.
tabaka-i avam: avam tabakas›,
halktan ilmi irfan› k›t olanlar›n ta-
bakas›, halk.
tahripkârâne: y›k›c› flekilde.
takdim: arz etme, sunma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tasian: dokuzuncu olarak, doku-
zuncu derece, dokuzuncusu.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
zarar-› dünyevî: dünyaya ait
maddî zarar.
zarurî: zorunlu.
zaruriyat-› diniye: dince yap›l-
mas› mecburî olan ifller.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
afliren: onuncu olarak, onun-
cu derecede.
avam-› Müslimîn: Müslü-
manlar›n avam tabakas›,
Müslümanlar›n avam olanlar›.
bahane: yalandan özür, as›l
sebebi gizlemek için ileri sü-
rülen uydurma sebep.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, za-
vall›.
bilhassa: özellikle.

canüdil: içten gelerek, gönül-
den.
cesim: iri, büyük, kocaman.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cumhur-i mü’minîn:
mü’minlerin umumu, Allah’a
iman edenler.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.
evamir-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
emirleri.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

da eden.
feraiz: farzlar.
Frenk: Avrupal›, Frans›z.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hamiyet: insanda bulunan
din, millet, bayrak, vatan gibi
mukaddes de¤erler ile kendi
aile ve yak›nlar›n› koruma
duygusu ve gayreti.
haysiyet: itibar, k›ymet, de-
¤er.
ihmal: bofllama, önemseme-



Bahusus, bu güruh-i mücahidin ve bu yüksek meclisin
ef’ali taklit edilir. Kusurlar›n› millet ya taklit veya tenkit
edecek; ikisi de zarard›r. Demek, onlarda hukukullah,
hukuk-i ibad› da tazammun ediyor. S›rr-› tevatür ve icma›
tazammun eden hadsiz ihbarat› ve delâili dinlemeyen ve
safsata-i nefis ve vesvese-i fleytandan gelen bir vehmi ka-
bul eden adamlarla hakikî ve ciddî ifl görülmez.

fiu ink›lâb-› azîmin temel tafllar› sa¤lam gerek. fiu
Meclis-i Âlînin flahsiyet-i maneviyesi, sahip oldu¤u kuv-
vet cihetiyle, mana-i saltanat› deruhte etmifltir. E¤er, fle-
air-i ‹slâmiyeyi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle mana-i
hilâfeti dahi vekâleten deruhte etmezse, hayat için dört
fleye muhtaç, fakat an’ane-i müstemirre ile günde lâakal
befl defa dine muhtaç olan flu f›trat› bozulmayan ve leh-
viyat-› medeniye ile ihtiyacat-› ruhiyesini unutmayan bu
milletin hacat-› diniyesini Meclis tatmin etmezse, bilmec-
buriye, mana-i hilâfeti tamamen kabul etti¤iniz isme ve
lâfza verecek. O manay› idame etmek için, kuvveti dahi
verecek. Hâlbuki, Meclis elinde bulunmayan ve Meclis
tarik›yla olmayan böyle bir kuvvet, inflikak-› asâya sebebi-

yet verecektir. ‹nflikak-› asâ ise, 
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ayetine z›tt›r. Zaman cemaat zaman›d›r. Cemaatin ruhu
olan flahs-› manevî daha metindir. Ve tenfiz-i ahkâm-›
fler’iye daha ziyade muktedirdir. Halife-i flahsî, ancak
ona istinat ile vezaifi deruhte edebilir. Cemaatin ruhu
olan flahs-› manevî e¤er müstakim olsa, ziyade parlak ve
kâmil olur; e¤er fena olsa, pek çok fena olur. Ferdin 

an’ane-i müstemirre: sürüp gi-
den, devam edegelen, yerleflmifl
gelenekler.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahusus: özellikle, en çok, hele.
bilmecburiye: mecburiyetle, zo-
runlu olarak.
bizzat: kendisi, flahsen.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
cihet: yön.
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
deruhte: üstüne alma, yüklen-
me, kendini vazifeli bilme.
ef’al: fiiller, ifller.
fena: kötü.
fert: birey.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
güruh-i mücahidin: mücahitler,
din için gayret gösterenler toplu-
lu¤u.
hâcât-› diniye: dinî ihtiyaçlar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek.
halife-i flahsî: bireysel olan hali-
fe; bir bireyin halife oluflu.
hukuk-i ibad: kullar›n hukuku,
insan hukuku.
hukukullah: Allah’›n hukuku.
idame: devam ettirme, sürdür-
me.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
ihtiyacat-› ruhiye: ruhun ihtiyaç-
lar›.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
ink›lâb-› azîm: büyük ink›lâp, bü-
yük ve köklü de¤ifliklik.
inflikak-› asâ: ihtilâf, ikilik; birli¤in
bozulmas›; asayiflin bozulmas›.
istinat: dayanma.
kusur: eksiklik, özür, suç, kaba-
hat.
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa.
lehviyat-› medeniye: medeniye-
tin ortaya ç›kard›¤› gayri meflru,
bofl oyun ve e¤lenceler.
mana-i hilâfet: hilâfetin manas›,
halifeli¤in mahiyeti, halifeli¤in
özelli¤i.
mana-i saltanat: saltanat›n ma-
nas›, hükümdarl›¤›n anlam›, sul-
tanl›¤›n mahiyeti.
Meclis-i Âlî: Büyük Millet Meclisi;
Yüce Meclis.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
müstakim: do¤ru.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
safsata-i nefis: nefsin safsatas›,

nefsin yalan ve uydurmalar›.
sebebiyet: sebep olma.
s›rr-› tevatür ve icma: çok
insanlar›n birleflmeleri ve bil-
dirmeleri esas›.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatten meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flahsiyet-i maneviye: mane-
vî flahsiyet, manevî kiflilik.

fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
tarik: yol.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n›
karfl›lama.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tenfiz-i ahkâm-› fler’iye: dinî
hükümlerin yerine getirilme-
si.

tenkit: elefltirme.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vekâleten: vekâlet yoluyla,
birisine vekil olarak, baflkas›
ad›na.
vesvese-i fleytan: fleytan›n
vesvesesi, fleytan›n verdi¤i
vesvese.
vezaif: vazifeler, ifller.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Allah’›n dinine ve Kur’ân’a hep birlikte s›ms›k› sar›l›n. (Âl-i ‹mran Suresi: 103.)
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iyili¤i de, fenal›¤› da mahduttur, cemaatin ise gayr-i mah-
duttur. Harice karfl› kazand›¤›n›z iyili¤i dâhildeki fenal›k-
la bozmay›n›z. Bilirsiniz ki, ebedî düflmanlar›n›z ve z›tla-
r›n›z ve has›mlar›n›z ‹slâm›n fleairini tahrip ediyorlar. Öy-
le ise, zarurî vazifeniz, fleairi ihya ve muhafaza etmektir.
Yoksa, fluursuz olarak fluurlu düflmana yard›md›r. fieair-
de tehavün, zaaf-› milliyeti gösterir. Zaaf ise, düflman›
tevkif etmez, teflci eder.
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cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
has›m: düflman, rakip.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
mahdut: s›n›rl›, belirli.

muhafaza: koruma.
fleair: dinin alâmetleri, iflaret-
leri.
fluur: bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
tehavün: önem vermeme,
ehemmiyet göstermeme,
ald›r›fl etmeme.

teflci: cesaret verme, cesaret-
lendirme.
tevkif: durdurma, durdurul-
ma.
vazife: görev.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zaaf-› milliyet: millî duygu-
nun zay›fl›¤›, güçsüzlü¤ü.
zarurî: zorunlu.

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.
2. O ne güzel dost ve O ne güzel yard›mc›d›r. (Enfal Suresi: 40.)



‹’lem Eyyühe’l-Aziz!
(Ey aziz kardeflim, bil ki!)

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hakaik-› imaniyeyi ispat için irad edilen bürhan ve de-

lilleri tetkik ederken, “fiu kocaman neticeyi bu zay›f, na-
hif delil intaç edemez” diye tenkidatta bulunma. Zira za-
afiyetiyle ittiham etti¤in o delilin sa¤›nda ve solunda bu-
lunan takviye kuvvetleri ve k›t’alar› pek çoktur.

Evet, ‹slâmiyetin s›dk›na delâlet eden flahitlerden, fle-
hitlerden, bürhanlardan, delillerden, emarelerden her bi-
risi, o müdafaa meydan›nda arkadafl›n› himaye etmekle,
s›hhat raporunu imzalayarak sa¤lam oldu¤unu tasdik
eder. O da, onun ilim ve haberine ehl-i vukuf olur. Çün-
kü, hakaik-› imaniyede hedef sübuttur, nefiy de¤ildir. Sa-
bit olan bir fleyi gösterenlerin biri, bin gibidir. Zira, sübut-
ta gösterenlerin gösterme tarzlar› birbirine uygun ve mu-
vaf›k oldu¤undan, her birisi ötekileri tezkiye ve tasdik et-
mifl olur. Nefiy cihetinde nefyedenlerin flahadetlerinde
tevafuk yoktur, nefiylerine mütehalif esbap gösterirler.
Bunun için, flahadetleri birbirinin s›hhatine delil olamaz;
çünkü, tevafuk yok.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bazen bir fleye fliddetli muhabbet o fleyin inkâr›na se-

bep olur. Ve keza, fliddet-i havf ve gayet azamet ve akl›n
ihatas›zl›¤› da inkâra sebep olur.

azamet: büyüklük.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esbap: sebepler, vas›talar.
gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
ihata: kuflatma, içine alma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ilim: bilme, bilgi.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
intaç: neticelendirme, sonuçlan-
d›rma.
irad: getirme, söyleme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›t’a: askerî birlik, müfreze.
muhabbet: sevgi, sevme.
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muvaf›k: uygun, uyar, müna-
sip.
müdafaa: savunma.
mütehalif: birbirine uyma-
yan, de¤iflken.
nahif: zay›f, c›l›z.
nefiy: inkâr etme, olumsuzla-
ma.
nefiy: olumsuzlama.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
s›dk: do¤ruluk.
s›hhat: sahihlik, do¤ruluk,
gerçeklik.

sübut: sabit olma, ispatlan-
ma.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›-
n› feda ederek savaflta vuru-
lup ölen Müslüman.
fliddet-i havf: korkunun flid-
deti, korkunun fazla olmas›;
afl›r› korku.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.

tarz: biçim, flekil.

tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.

tenkidat: tenkitler, elefltiriler.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

tezkiye: birini temize ç›kar-
ma.

zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Hanzalenin çekirde¤inde hanzale a¤ac› mündemiç ve
dâhil oldu¤u gibi, Cehennemin de küfür ve dalâlet tohu-
munda müstetir bulundu¤unu fluhudî bir yakin ile müfla-
hede ettim.

Ve keza, nas›l ki hurman›n çekirde¤i hurma a¤ac›na
hamiledir; aynen öyle de, iman habbesinde de Cennetin
mevcut oldu¤unu hads-i kat’î ile gördüm. Çünkü, o çe-
kirdeklerin a¤açlara tahavvül ve ink›lâplar› garip olmad›-
¤› gibi, küfür ve dalâlet manas› da tazip edici bir Cehen-
nemi, iman ve hidayet de bir Cenneti intaç edece¤inde
istib’at yoktur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindi¤i za-
man, elbette sümbüllenip neflvünema bulamaz, ölür gi-
der. Kezalik, ene ile tabir edilen enaniyet’in kalbi “Allah
Allah” zikrinin flua ve hararetiyle yan›p delinirse, büyü-
yüp gafletle firavunlaflamaz ve Hâl›k-› Semavat ve Arz’a
isyan edemez. O zikr-i ‹lâhî sayesinde ene mahvolur.

‹flte, Nakflibendîler zikir hususunda ittihaz ettikleri
zikr-i hafî sayesinde kalbin fethiyle, ene ve enaniyet mik-
robunu öldürmeye ve fleytan›n emirberi olan nefs-i em-
marenin bafl›n› k›rmaya muvaffak olmufllard›r. Kezalik,
Kadirîler de zikr-i cehrî sayesinde tabiat ta¤utlar›n› tarü-
mar etmifllerdir.
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keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
mahv: yok olma, ortadan kalk-
ma, batma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mündemiç: bir fleyin içinde bulu-
nan, sakl› olan.
müstetir: içinde sakl› bulunan.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
Nakflibendî: fieyh Muhammed
Bahaüddin Nakflibend taraf›ndan
kurulan, gizli zikirle Allah sevgisi-
ni kalbe nakfletmeyi esas alan bir
ehl-i sünnet tarikati, Nakflibendî-
lik.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
neflvünema: yay›l›p geliflme, bü-
yüyüp geliflme; büyüme, boy at-
ma, yetiflme, geliflme.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
fluhudî: görünebilme ile alâkal›,
vücut bulmaya dair.
tabiat: yarat›l›fl ve yaflay›fla dair
konulan kanunlar, esaslar.
tabir: ifade, söz.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl› isya-
na sevk eden , isyankâr; her bat›l
ma’bud, fleytan.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tarümar: karma kar›fl›k, da¤›n›k,
periflan.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
zikr-i cehrî: yüksek sesle yap›lan
zikir.
zikr-i hafî: gizli zikir, içten ve
kalpten yap›lan gizlice zikir, alçak
sesle, müridin ancak kendinin du-
yabilece¤i sesle yap›lan zikir.
zikr-i ‹lâhî: Allah’› zikretmek.

dâhil: girme, içinde olma.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.
emirber: emir eri.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
ene: ben.
fetih: kuflatma, ele geçirme,
zaptetme.
firavun: zâlim, imans›z; kibir-
li, gururlu ve inatç›.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.

garip: tuhaf, flafl›lacak.
habbe: tane, çekirdek.
hads-i kat’î: uzunca araflt›r-
maya gerek olmadan elde
edilen kesin bilgi.
Hâl›k-› Semavat ve Arz: gök-
leri ve yeri yaratan, yoktan
var eden Allah.
hanzale: zakkumî, zakkum
a¤ac›, Ebu Cehil karpuzu, ac›
h›yar.
hararet: s›cakl›k.
hidayet: do¤ru olan, hak
olan.

i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz
kardeflim, bil ki!.
iman: inanç, itikat.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
istib’at: ak›ldan uzak görme,
yaklaflt›ramama.
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-
lik, emre karfl› gelme.
ittihaz: edinme, alma, kabul
etme.
Kadirî: Abdülkadir-i Geylânî
hazretlerinin yolunda olan,
onun tarikatine mensup olan.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Âlemde, her fleyin yüzünde hikmet eserleri göründü-

¤ü gibi, en uzak, en genifl, en ince kesretin tabakalar› üs-
tünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet,
kesret ve tekessürün müntehas› ve neticesi olan insan›n
sahife-i vechinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerin-
de kalem-i kader ile pek çok çizgiler, hatlar, nak›fllar, ni-
flanlar yaz›lm›flt›r. Malûmdur ki, insan›n flu sahifelerinde
yaz›lan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruh-i in-
sanîde bulunan manalara, maneviyatlara delâlet ettikleri
gibi, f›trat›nda kader taraf›ndan yaz›lan mektuplara da
iflaretleri vard›r.

Arkadafl! ‹nsan›n geçen sahifelerine kaderin yazd›¤›
hafliye, tesadüf ve ittifak›n duhulüne bir menfez b›rakma-
m›flt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
fiu dünya hayat›na muhabbetle müptelâ olan baz› in-

sanlar, o hayat›n vücuda gelmesinden maksat ve gaye,
yaln›z o hayata hizmet ve o hayat›n bekas› olup, baflka
bir faydas› olmad›¤›n›, yani Fât›r-› Hakîm’in zevi’l-hayat-
ta ve cevher-i insaniyette vedia olarak koydu¤u bütün ci-
hazat-› acibe ve teçhizat-› harikan›n seriü’z-zeval olan flu
hayat›n h›fz› ile bekas› için verildi¤ini zannediyorlar. Hâl-
buki, kaziye öyle oldu¤u takdirde, kâinattaki gayr-i müte-
nahi nizamlar›n flahadetleriyle, sath-› âlemde görünen
hikmet, inayet, intizam, adem-i abesiyete olan delil ve 

adem-i abesiyet: abes olmay›fl,
lüzumsuz olmay›fl.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
cephe: karfl›dan görünüfl.
cevher-i insaniyet: insanl›k cev-
heri, insanl›k hasletleri, özellikleri.
cihazat-› acibe: flafl›rt›c› cihazlar,
organlar, flafl›lacak aletler, cihaz-
lar.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
duhul: içeri girme, dâhil olufl.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah (c.c.).
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
gaye: maksat, hedef.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hafliye: dipnot.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
ittifak: rast gelifl.
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî ilmi
ile, kâinatta olmufl ve olacak bü-
tün fleylerin varl›k ve yoklu¤unu,
geçmifl ve gelece¤ini bilmesi.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalem-i kader: kader kalemi, Al-
lah’›n olacak hâdiseleri olmadan
önce bilip yazmas›, takdir etmesi.
kaziye: iddiay› ispat etmek mak-
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sad›yla ileri sürülen mesele.
kesret: çokluk.
maksat: kastedilen fley; gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan.
maneviyat: mana âlemine
ait olanlar, hisse ve inanca ait
fleyler.
menfez: delik, aral›k.
muhabbet: sevgi, sevme.
münteha: bir fleyin ulaflabil-
di¤i son yer, nihayet.
müptelâ: tutkun, bir fleye
düflkün ve tutulmufl olan.
nak›fl: iflleme, süsleme.

niflan: iz, belirti, alâmet.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
ruh-i insanî: insan›n ruhu, in-
san›n bizatihi kendisi, benli¤i,
ruhu.
sahife-i vecih:. insan yüzü-
nün, simas›n›n sayfas›.
sath-› âlem: yeryüzü, dünya
yüzü; kâinat›n her taraf›.
seri’ü’z-zeval: çabuk ölen,
çabuk yok olan.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.

tabaka: derece, kat.

teçhizat-› harika: ola¤anüstü
donatmalar.

tekessür: ço¤alma, kesretli
olma.

tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi.

vedia: emanet, saklan›lmak
ve korunmak üzere b›rak›lan
fley.

zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.



bürhanlar›n makuse olarak abesiyete, israfa, intizams›z-
l›¤a, adem-i hikmete delil ve bürhan olmalar› lâz›m gele-
cektir.

Arkadafl! fiu dünyevî hayat›n faydalar› pek çoktur. O
faydalardan, hayat sahibine tasarruf ve hizmeti nispetin-
de bir hisse ayr›ld›ktan sonra, bakî kalan gayeler, seme-
reler Fât›r-› Hakîm’e racidir.

Evet, insan ve insan›n hayat› esma-i ‹lâhiyenin tecelli-
yat›na bir tarlad›r ve Cennette rahmet-i ‹lâhiyenin enva›-
n›n cilvelerine mazhard›r ve hayat-› uhreviyenin harika
ve gayr-i mütenahi semereleri için bir fidanl›k veya bir
çekirdektir. Demek, insan bir sefine kaptan› gibidir. Sefi-
nenin gayr-i mahdut faydalar›ndan, kaptan›n alâka ve
hizmeti nispetinde kendisine verilir, bakî kalan k›sm› sul-
tana racidir. ‹nsan da, sefine-i vücuduyla alâkas› derece-
sinde, o vücudun hayattar semerat›ndan hissesini al›r;
mütebakisi Sultan-› Ezeliye’ye aittir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Dünyan›n lezzetleri, zevkleri ve ziynetleri, Hâl›k’›m›z›,

Malik’imizi ve Mevlâ’m›z› bilmedi¤imiz takdirde, Cennet
olsa bile, Cehennemdir.

Evet, öyle gördüm ve öyle de zevk ettim. Bilhassa, flef-
katin ateflini söndürecek, marifetullahtan baflka bir fley
var m›d›r? Evet, marifetullah olduktan sonra, dünya lez-
zetlerine ifltiha olmad›¤› gibi, Cennete bile ifltiyak geri
kal›r.
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Malik: her fleyin gerçek sahibi
olan Allah.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
Mevlâ: her fleyin gerçek ve mut-
lak efendisi olan Allah.
mütebaki: geri kalan k›s›m.
nispet: oran, ölçü.
raci: geri dönen, geri gelen, dö-
nen.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
sefine: gemi.
sefine-i vücut: insan veya hay-
van gövdesi.
semerat: semereler, meyveler.
semere: meyve, güzel netice.
sultan: padiflah, hükümdar.
Sultan-› Ezeliye: ezelî sultan,
kudret, kuvvet ve hükümranl›¤›
zaman ve mekânla s›n›rl› olma-
yan Cenab-› Hak.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.

abesiyet: faydas›z, bofl, lü-
zumsuz ve gayesiz olufl.
adem-i hikmet: hikmetsizlik,
faydas›z ve gayesiz olufl.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
bâkî: geri kalan.
bilhassa: özellikle.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cilve: tecelli, görüntü.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
dünyevî: dünyaya ait.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-

leri.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah (c.c.).
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden Allah.
harika: ola¤anüstü.
hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.

hayattar: canl›, yaflayan.
hisse: pay, nasip.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
israf: gereksiz yere harcama,
ihtiyaçtan fazlas›n› harcama,
savurganl›k.
ifltiha: fazla istek, arzu.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
makuse: tersine dönmüfl, ba-
flafla¤› olmufl.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Dünyada cereyan eden ve husule gelen her bir fleyin
iki vechi vard›r:

• Biri ahirete bakar ki, nefsü’l-emirde en sabit, en a¤›r
bu vecihtir.

• ‹kincisi dünyaya, nefsine ve hevaya bakar. Bu vecih,
hakaret, hiffet ve zevalden öyle bir mevkidedir ki, kalbin
teessürüne, teellümüne, ›zt›rab›na, düflüncelerine bais
olacak bir k›ymette de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsanlar›n öyle eblehleri vard›r ki, fleffaf bir zerrede
flemsin timsalini veya bir çiçe¤in renginde flemsin tecel-
lisini görse, flemsin o timsal ve tecellisinden hakikî flem-
sin bütün levaz›mat›n› hatta âleme merkez olmas›n› ve
seyyarata olan cezbini talep edip isterler. Maahaza, o
zerrede veya o çiçekte gördü¤ü timsal ve tecellinin bir
ar›zadan dolay› kaybolduklar› zaman, basar ve basireti-
nin körlü¤ü dolay›s›yla, hakikî flemsin inkâr›na zehap
ederler.

Ve keza, o eblehler tecelli ile husule gelen vücud-i z›l-
lîyi vücud-i hakikî ve aslîden fark edemezler, birbiriyle il-
tibas ederler. Bunun için, bir fleyde flemsin timsalini, göl-
gesini gördükleri zaman, flemsin hararetini, ziyas›n› ve
sair hususiyat›n› da istemeye bafllarlar.

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
bais: sebep olan.
basar: görme.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
cereyan: olma, meydana gelme.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, aptal,
bön, al›k, budala.
hakaret: hakirlik, hor görme, in-
citme, küçük düflürme.
hakikî: gerçek.
hararet: s›cakl›k.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
hiffet: temkinsizlik, ciddiyetsizlik,
hoppal›k.
husul: olma, meydana gelme.
hususiyat: ay›r›c› özellikler.
›zt›rap: üzüntü veren bir duru-
mun meydana getirdi¤i kuvvetli
ac›, afl›r› elem, azap, s›k›nt›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iltibas: birbirine benzeyen fleyle-
ri flafl›r›p kar›flt›rma, birisini öteki
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zannetme.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
levaz›mat: lüzumlu madde-
ler, ihtiyaç maddeleri.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
mevki: yer, makam.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nefsü’l-emir: iflin hakikati,

asl›.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
sair: di¤er, baflka, öteki.
seyyarat: gezegenler.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
talep: isteme, dileme.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
teellüm: elemlenme, tasalan-
ma, dertlenme, üzüntü duy-
ma.
teessür: kederlenme, üzül-
me, ac› duyma.

timsal: örnek, numune.

vecih: cihet, yön.

vücud-i hakikî: gerçek vücut.

vücud-i z›llî: gölgemsi varl›k;
yans›ma ile elde edilen varl›k.

zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

zeval: afla¤› düflme, alçalma,
iyi hâlden kötü hale düflme,
düflkünlük.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Ve keza, o eblehler, sinek, böcek ve sair küçük ve ha-
sis fleylere bakarken, onlarda pek yüksek bir eser-i sanat
ve hikmet görmekle derler: “Sâni bunlara pek fazla
ehemmiyet vermifltir. Bir sine¤in ne k›ymeti olabilir ki,
bu kadar masraflara, külfetlere mahal olsun?”

Arkadafl! Bu gibi eblehleri ikna ve iflkâllerini def için
dört fleyin bilinmesi lâz›md›r:

Birincisi: Cenab-› Hakk›n rububiyetinin kemaliyle
alâkadar olan her fley Onu tavsif eder; fakat, o fleyin, ru-
bubiyetine mazhar oldu¤u münasebetiyle, kemalinin de
mahall-i tecellisi olur. Fakat, o kemal ile muttas›f olamaz.

‹kincisi: Her fleyden Cenab-› Hakk›n nuruna bir kap›
aç›l›r. Bu kap›lardan birisinin kapanmas›, gayr-i mütena-
hi sair kap›lar›n da kapanmas›n› istilzam etmez. Fakat,
hepsinin bir miftah ile aç›lmas› mümkündür.

Üçüncüsü: ‹lm-i muhitten in’ikâs eden kader, her fley-
de esma-i nuriyeden bir hisse tersim etmifltir.

Dördüncüsü:
1 o¿ƒoµ`n«na røoc o¬nd n∫ƒo≤nj r¿nG ÉkÄ`r«°nT nOGnQnG BGnPpG o√oôrenG BÉnªsfpG

2 mInópMGnh ¢mùrØ`næ ǹc s’pG rºoµ`oã`r©nH n’nh rºoµ`o≤r∏nN Éne
Bu ayetlerin sarahatine göre, her fleyin vücudu “Kün!”

emriyle ba¤l› oldu¤u gibi, bütün eflyan›n icat ve sonradan
ihyalar› bir nefs-i vahidenin icat ve ihyas› gibidir. Demek,
icat Cenab-› Hakka isnat edilirse, bu kadar rahat ve 
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delillerle kabul ettirme, inand›r-
ma.
ilm-i muhit: her fleyi ihata edici,
kuflat›c› ilim.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istilzam: gerektirme.
iflkâl: müflküllük, güçlük, zorluk.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
kün: Arapça "Ol!" emri.
mahal: yer.
mahall-i tecelli: tecelli, görünme
yeri.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
miftah: açan alet, anahtar.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nefs-i vahide: tek fley, bir nesne.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tersim: resmini çizme, resmini
yapma.

alâkadar: ilgili, iliflki.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
def: mâni olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, ap-
tal, bön, al›k, budala.
ehemmiyet: önem, de¤er,

k›ymet.
eser-i sanat ve hikmet: sa-
natl› bir flekilde yap›lan hik-
metli eser.
eser-i sanat: sanat eseri, sa-
nat de¤eri olan eser.
esma-i nuriye: parlak isimler.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-

nu olmayan, nihayetsiz.
hasis: ufak, de¤ersiz.
hisse: pay, nasip.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî

1. Bir fleyin olmas›n› murat etti¤i zaman, Onun ifli sadece “Ol!” demektir, o da oluverir. (Yâsin
Suresi: 82.)

2. Sizin yarat›lman›z da, diriltilmeniz de, tek bir kiflinin yarat›l›p diriltilmesi gibidir. (Lokman
Suresi: 28.)



kolay olur, amma esbaba veya eflyan›n kendilerine isnat
edildi¤i zaman, bütün ukalân›n ve eblehlerin hükümlerin-
den nefl’et eden muhalât› kabul etmeleri lâz›m gelir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, hakikatleri durub-i emsal ile

beyan ediyor. Çünkü, daire-i ulûhiyete ait hakaik-› mü-
cerrede, daire-i mümkinatta ancak misallerle temessül ve
tavazzuh eder. Mümkin ve miskin olan insan da, daire-i
imkânda, misallere bakarak fevkinde bulunan daire-i vü-
cubun fluunat›n›, ahvalini düflünür.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Her fleyin, içine melekût, d›fl›na da mülk denir. Bu iti-

barla, insan ile kalp birbirine hem zarf, hem mazruf olur.
‹nsan, mülk cihetiyle kalbe zarf olur, melekût cihetiyle de
mazruf olur.

Bu kaide Arfl ile kevn hakk›nda da tatbik edilir. fiöyle
ki:

Arfl; Zahir, Bât›n, Evvel, Ahir isimlerinin halita ve ka-
r›fl›¤›d›r. Bu halitada dâhil olan ism-i Zahir itibar›yla Arfl
mülk, kevn melekût olur; ism-i Bât›n itibar›yla Arfl mele-
kût, kevn mülk olur. Demek, Arfla ism-i Zahir nazar›yla
bak›l›rsa, kendisi zarf, kevn de mazruf olur; ism-i Bât›n
gözüyle bak›l›rsa, kendisi mazruf, kevn zarf olur. Ve ke-

za, ism-i Evvel itibar›yla 
1 pABÉnŸrG n¤nY o¬o°TrônY n¿Éncnh ayetinin ifla-

ret etti¤i kevnin bidayetini içine al›yor; ve ism-i Ahir

Ahir: her fleyden sonra da var
olan, varl›klar›n sonras›na da hâ-
kim olan Allah.
ahval: hâller, durumlar.
amma: ama, lakin, ancak.
Arfl: ‹lâhî isimlerin her fleyi ile
tam olarak tecelli etti¤i en yük-
sek makam.
Bât›n: her fleyin iç yüzünü ve ma-
hiyetini en iyi bilen ve yaratan Al-
lah.
bidayet: bafllang›ç.
dâhil: girme, içinde olma.
daire-i imkân: imkân âlemi, kâi-
nat ve varl›klar âleminin olufltur-
du¤u daire.
daire-i mümkinat: kâinat âlemi,
imkân âlemi, yarat›lanlar›n tama-
m›n›n teflkil etti¤i âlem.
daire-i ulûhiyet: ilâhl›k dairesi,
Allah’›n yarat›fl›, varl›¤› devam et-
tirifli, sevk ve idare edifli ile ilgili
hususlar.
daire-i vücup: de¤iflim ve baflka-
laflman›n olmad›¤›, varl›¤› tercihe
ba¤l› olmayan ve mümkinat âle-
minin ötesindeki âlem, daire.
durub-i emsal: meflhur sözler,
darb›meseller, ata sözleri.
ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, aptal,
bön, al›k, budala.
esbap: sebepler, vas›talar.
Evvel: her fleyden önce var olan
ve yarat›klar›n önceki hâllerine
de hükmeden Allah.
fevkinde: üstünde.
hakaik-› mücerrede: maddî vü-
cut ve bedeni bulunmayan ger-
çekler.
halita: birkaç fleyin kar›flmas›n-
dan meydana gelen, karma.
hüküm: verilen karar.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ism-i Ahir: her fleyden sonra da
var olan, varl›klar›n sonras›na da
hâkim olan anlam›nda Cenab-›
Hakk›n bir ismi.
ism-i Bât›n: her fleyin iç yüzünü
ve mahiyetini en iyi bilen ve ya-
ratan Allah’›n Bât›n ismi.
ism-i Evvel: her fleyden önce var
olan ve yarat›klar›n›n önceki hâl-
lerine de hükmeden anlam›nda
Cenab-› Hakk›n bir ismi.
ism-i Zahir: Esma-i Hüsnadan Ce-
nab-› Hakk›n varl›¤›n›n eserleriyle
ve delilleriyle aflikâr ve görünür
oldu¤unu ifade eden ismi.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
itibarla: bak›mdan, dolay›, yüz-
den.
itibar›yla: yüzünden, dolay›s›yla,
bak›m›ndan.

kaide: kural, esas, düstur.
kevn: ‹lâhî isimlerin tecelli et-
ti¤i madde ve yarat›klar âle-
mi.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan aciz b›ra-
kan Kur’ân.
mazruf: zarfland›r›lm›fl, zarfa
konmufl; kal›pl›, k›l›fl›.
melekût: bir fleyin iç yüzü,
hakikati, asl›.

misal: örnek.
miskin: uyufluk, tembel, ha-
reketsiz, zavall›.
muhalât: muhaller, olmas›
mümkün olmayanlar.
mülk: her fleyin d›fl›, görünü-
flü.
ne’flet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
tatbik: uydurma, uygulama.

tavazzuh: aç›klanma, ayd›n-
lanma, aç›kl›¤a kavuflma, aç›k
hale gelme.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
ukalâ: ak›ll›l›k iddia eden,
ak›ll›l›k taslayan, bilgi iddi-
as›nda olan.
Zahir: bütün varl›klar›n d›fl
yüzünü yaratan ve d›fl›na da
hükmeden Allah.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.

1. Onun Arfl› su üzerindeydi. (Hud Suresi: 7.)
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itibar›yla, 
1 pø'ªrMsôdG ¢oTrônY pásæ`n÷r G o∞r≤n°S hadis-i flerifinin ima

etti¤i kevnin nihayetini içine al›yor. Demek, Arfl öyle bir
halitad›r ki, flu dört isimden ald›¤› hisseler ile kevn ve vü-
cudun sa¤›n›, solunu üstünü ve alt›n› ihata etmifl olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Acz, nidan›n madenidir; ihtiyaç duan›n menba›d›r.

Feyâ Rabbî, yâ Hâl›kî, yâ Malikî! Seni ça¤›rmakta
hüccetim hacetimdir. Sana yapt›¤›m dualarda iddetim fâ-
katimdir, vesilem f›kdan-› hile ve fakr›md›r, hazinem ac-
zimdir, re’sü’l-mal›m emellerimdir, flefîim Habibin Aley-
hissalâtü Vesselâm ve rahmetindir. Affeyle, ma¤firet ey-
le ve merhamet eyle, yâ Allah, yâ Rahman, yâ Rahîm!
Âmin.

ìxÕ
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kardeflim, bil ki!.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
itibar›yla: yüzünden, dolay›s›yla,
bak›m›ndan.
kevn: ‹lâhî isimlerin tecelli etti¤i
madde ve yarat›klar âlemi.
maden: as›l, esas, kaynak.
ma¤firet: Allah’›n, kullar›n›n gü-
nahlar›n› ba¤›fllamas›, örtmesi, af-
fetmesi; ‹lâhî merhamet, gufran.
menba: kaynak.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
nihayet: son.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
re’sü’l-mal: ana para, sermaye.
flefî: suçlular›n ba¤›fllanmas› için
Allah’a yalvaran, flefaatçi.
vesile: arac›, vas›ta.
yâ Hâl›kî: Ey beni ve her fleyi en
güzel flekilde yaratan Allah’›m.
yâ Malikî: Ey bana ve her fleye
sahip ve efendi olan Allah’›m.
yâ Rabbî: ey her fleyi en güzel
flekilde terbiye ve idare eden
Rabbim.
yâ Rahîm: Ey yaratt›klar›na çok-
ça merhamet eden Allah!.
yâ Rahman: ey yaratt›klar›n dün-
yada ve ahirette çokça flefkat ve
merhamet eden.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.

Arfl: ‹lâhî isimlerin her fleyi ile
tam olarak tecelli etti¤i en
yüksek makam.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
emel: fliddet arzu, ümit.
fâkat: yoksulluk, fakirlik,
muhtaçl›k.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.
f›kdan-› hile: hilesizlik.
habip: sevilen, sevgili.
hacet: ihtiyaç.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel

ad›.
halita: birkaç fleyin kar›flma-
s›ndan meydana gelen, kar-
ma.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
hisse: pay, nasip.
hüccet: delil.
iddet: bekleme, müddet.
ihata: kuflatma, içine alma.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz

1. Cennetin tavan› Rahman’›n arfl›d›r. (Buharî, Tevhid: 22; Tirmizî, Cennet: 4.)



Zeylü’l-Hubab
1 W

ò yle bir Allah’a hamd, medih ve senalar ederiz
ki, flu âlem-i kebir Onun icad›d›r ve insan deni-

len flu küçük âlem de Onun ibda›d›r. Biri inflas›, di¤eri bi-
nas›d›r; biri sanat›, di¤eri s›bgas›d›r; biri nakfl›, di¤eri ziy-
netidir; biri rahmeti, di¤eri nimetidir; biri kudreti, di¤eri
hikmetidir; biri azameti, di¤eri rububiyetidir; biri mahlû-
ku, di¤eri masnuudur; biri mülkü, di¤eri memlûküdür; bi-
ri mescidi, di¤eri abdidir.

Evet, bütün bu fleyler eczas›yla beraber Allah’›n mülkü
ve mal› oldu¤u, i’cazvari sikke ve mühürleriyle sabittir.

n∂pJÉnYƒoæ°rüne n™«/ªnLnh n∑oóp¡r°ûof ÉsfpG pABÉnªs°ùdGnh ¢pVrQn’rG nΩƒt«`nb Énj -nG
n∂nd n∂j/ôn°T nB’ n∑nórMnh nârfnG s’pG n¬'dpG nB’ *G nârfnG n∂sfnÉpH n∂p≤r∏nN n™«/ªnLnh
n∂odƒo°SnQnh n∑oórÑnY Gkósªnëoe s¿nG oón¡r°ûnfnh n∂r«ndpG oÜƒoànfnh n∑oôpØr¨nà°rùnfnh
oÖp°SÉnæoj Énªnc p¬r«n∏nY rºu∏n°Snh uπn°U -nG @ nÚ/ªndÉn©r∏pd kánªrMnQ o¬nàr∏n°SrQnG
2 @ nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh n∂pànªrMnôpH o≥«/∏nj Énªncnh o¬nànerôoM
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Her kim kendisini Allah’a mal ederse, bütün eflya

onun lehinde olur; ve kim Allah’a mal olmasa, bütün 

abd: kul.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
âlem-i kebir: büyük âlem, kâinat.
azamet: büyüklük.
bina: var olan unsurlar› kullana-
rak yeni bir fley yapma.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
i’cazvari: mu’cize gibi; insan›n
güç yetiremeyece¤i flekilde, ola-
¤anüstü gibi.
ibda: yoktan eflsiz ve benzersiz
yaratma.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
infla: yoktan var edilen eleman
ve fleyleri bir araya getirerek ye-
ni fleyler yapma, yaratma.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
medih: övmek.
memlûk: kul, köle.

nak›fl: iflleme, süsleme.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her

mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.

sena: methetme, övme.
s›bga: boya.
sikke: alâmet, niflan, turra.
Zeylü’l-Hubab: Hubab Risale-
sinin eki.
ziynet: süs.

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

2. Ey yeri ve gö¤ü ayakta tutan Allah’›m! Bütün masnuat›n› ve mahlûkat›n› flahit göstererek
deriz ki: Sen Allah’s›n, Senden baflka ilâh yoktur; Sen teksin, Senin orta¤›n yoktur; Senden
ma¤firet diler, Sana tövbe ederiz. Hem flahitlik yapar›z ki, Muhammed Senin kulun ve
resulündür. Ona yak›fl›r, Senin rahmetine yarafl›r flekilde kendisine, bütün aile efrad›na ve
Ashab›na salât ve selâm eyle.

172 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE



eflya onun aleyhine olur. Allah’a mal olmak ise, bütün
eflyay› terk ve her fleyin Ondan oldu¤unu ve Ona rücu
etti¤ini bilmekle olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakk›n sana in’am etti¤i vücut ile, vücuda lâ-

z›m olan fleyler, temlik suretiyle de¤ildir; yani, senin mül-
kün ve mal›n olup, istedi¤in gibi tasarruf etmek için ve-
rilmemifltir. Ancak o gibi nimetlerde Allah’›n r›zas›na
muvaf›k tasarruf edilebilir.

Evet, bir misafir, ev sahibinin iznine ve r›zas›na muva-
f›k olmayacak derecede yemeklerde ve sair fleylerde is-
raf edemez.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Gözleri küsuf tutmufl baz› adamlar, gözleri önünde vu-

kua gelen gayr-i mahdut hususî haflr ü neflirleri kör göz-
leriyle gördükleri hâlde k›yamet-i kübray› ve haflr-i umu-
miyeyi nas›l isti¤rap ediyorlar? Acaba çiçek aç›p semere
veren a¤açlarda her sene icat edilen meyvelerin haflr ü
neflirlerini gördükten sonra, haflr-i umumîyi istib’at eden
s›k›lmaz m›? E¤er onlar fluhudî bir yakin ile haflr-i umu-
mîyi görmek isterlerse, ak›llar›n› da beraber bulundur-
mak flart›yla, yaz mevsiminde küre-i arz bahçesine gir-
sinler. Acaba a¤aç dallar›ndan sallanan o tatl›, ball›, na-
zif, lâtif kudret mu’cizeleri o mahlûkat-› lâtife, evvelkisi-
nin, yani ölüp giden semerat›n ayn› veya misli de¤il mi-
dir?
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mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muvaf›k: uygun, münasip.
nazif: temiz, pak, tahir.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
rücu: dönme, geri dönme.
sair: di¤er, baflka, öteki.
semerat: semereler, meyveler.
semere: meyve, yemifl.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluhudî: görünebilme ile alâkal›,
vücut bulmaya dair.
tasarruf: idare etme, kullanma.
temlik: mülk olarak verme.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
vücut: beden, varl›k.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.

aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
evvel: önce.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
haflr ü neflir: toplan›p da¤›l-
ma, toplan›p yay›lma.
haflr-i umumî: yarat›lan bü-
tün varl›klar›n k›yamet gü-
nünde tekrar dirilip toplan-
malar›.
haflr-i umumiye: yarat›lan
bütün varl›klar›n k›yamet gü-
nünde tekrar dirilip toplan-

malar›.
hususî: özel.
icat: vücuda getirilme, yok-
tan var edilme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
israf: gereksiz yere harcama,
ihtiyaçtan fazlas›n› harcama,
savurganl›k.
istib’at: ak›ldan uzak görme,
yaklaflt›ramama.
isti¤rap: garip bulmak, flafl›r-

mak ve hayret etmek.
k›yamet-i kübra: en büyük
k›yamet, bütün kâinat›n Allah
taraf›ndan tayin edilen bir va-
kitte y›k›l›p mahvolmas›.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
küre-i arz: yer küre, dünya.
küsuf: günefl tutulmas›.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
mahlûkat-› lâtife: lâtif, güzel
ve hofl biçimde yarat›lan
mahlûklar.
misil: benzer, efl.



E¤er insanlarda oldu¤u gibi o meyvelerde de vahdet-i
ruhiye olmufl olsa idi, geçmifl ve gelen yeni meyveler bir-
birinin ayn› olmaz m›yd›? Fakat, ruhlar› olmad›¤› için,
aralar›nda ayniyete yak›n öyle bir misliyet vard›r ki, ne
ayn›d›r ve ne de gayr keyfiyeti gösterir. Acaba semerat-
taki bu vaziyeti gören, haflri istib’at edebilir mi?

Ve keza, manevî asansörler ile lâz›m olan erzak ve g›-
dalar›n› a¤ac›n yüksek dallar›na ç›kartmakla, tebessümle-
riyle arz-› didar eden dut ve kay›s› gibi meyveleri kuru ve
camit bir a¤açtan ihraç ve icat etmekle o kuru a¤ac› acip
bir vaziyete ve hayattar antika bir flekle koyan kudret-i
ezeliyeye haflr-i umumî a¤›r gelir mi? Hâflâ! Bu lâtif, na-
zik masnuat› o kuru a¤açlardan ihraç eden kudrete hiç-
bir fley a¤›r gelmez. Bu bedihî bir meseledir; fakat gözle-
ri kör olanlar göremiyorlar.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n her bir suresi, bütün
Kur’ân’›n münderecat›n› icmalen ihtiva etti¤i gibi, sair
surelerde zikredilen makas›d ve mühim k›ssalar› da ta-
zammun etmifltir. Bundaki hikmet, Kur’ân’› tamamen
okumaya vakti müsait olmayan veya ancak bir k›sm›n›
veya bir suresini okuyabilen insanlar, Kur’ân’›n hepsini
okumaktan hâs›l olan sevaptan mahrum kalmamas›d›r.

Evet, mükellefîn aras›nda bulunan ümmîler ancak bir
sureyi okuyabilirler. ‹’caz-› Kur’ân onlar› da tam sevap 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
antika: de¤erli ve mükemmel sa-
nat eseri.
arz-› didar: yüz gösterme, yüzü-
nün güzelli¤ini gösterme.
ayniyet: bir fley veya flahs›n ayn›
veya kendisi olmas›, bir olufl, ay-
n›l›k, özdefllik.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
camit: ruhsuz, cans›z.
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
gayri: baflka.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi,
meydana gelme.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
haflr-i umumî: yarat›lan bütün
varl›klar›n k›yamet gününde tek-
rar dirilip toplanmalar›.
hayattar: canl›, yaflayan.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i, yüksek ve eriflilmez ifadesi.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
ihraç: üretme, d›flar› ç›karma.
ihtiva: içine alma, kapsama.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
istib’at: ak›ldan uzak görme, yak-
laflt›ramama.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hal, durum, iç yüz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ssa: anlat›lan olay, hikâye.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl› sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
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yapmaktan âciz b›rakan
Kur’ân.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
makas›d: maksatlar, gayeler.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
mesele: önemli konu.
misliyet: benzeri ve misli ol-
mak, benzerlik.
mühim: önemli, ehemmiyet-

li.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
münderecat: bir fleyin içine
derç edilmifl fleyler, bir kitap
veya derginin ihtiva etti¤i
fleyler, içindekiler.
müsait: uygun, münasip.
nazik: narin, ince.
ruh: hayat ve canl›l›k veren
fley.
sair: di¤er, baflka, öteki.
semerat: semereler, meyve-
ler.

sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Al-
lah taraf›ndan verilen mükâ-
fat.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tebessüm: gülümseme.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
vahdet-i ruhiye: ruh birli¤i.
vaziyet: durum.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



kazanmaktan mahrum etmemek için, bu nükte-i i’cazi-
yeyi takip ederek bir sureyi tam Kur’ân hükmünde k›l-
m›flt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Maddiyattan olmayan, bilhassa mahiyetleri mütebayin

olan bir çoklukta tasarruf eden bir zat›n, o çoklu¤un her
birisiyle bizzat mübafleret ve mualecesi lâz›m de¤ildir.

Evet, asker neferat› aras›nda bir kumandan›n tasarru-
fat›, tanzimat› ancak emir ve iradesiyle husule gelir. E¤er
o kumandanl›k vazifeleri ve iflleri neferata havale edilirse,
her bir neferin bizzat mübafleret ve hizmetiyle veya her
bir neferin bir kumandan kesilmesiyle vücut bulacakt›r.

Binaenaleyh, Cenab-› Hakk›n mahlûkat›ndaki tasarru-
fu, yaln›z bir emir ve irade ile olur; bizzat mübaflereti
yoktur-flemsin kâinat› tenvir etti¤i gibi.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz! (HAfi‹YE)

‹nsan, yaflay›fl vaziyetince, bir da¤dan kopup sel içine
düflen veya yüksek bir apartmandan düflüp yuvarlanan
bir flah›s gibidir.

Evet, hayat apartman› y›k›l›yor. Ömür tayyaresi flim-
flek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplar›n› sür’atle çal›fl-

t›r›yor. Arz sefinesi de sür’atle giderken 
1pÜÉnës°ùdGsône htôoªnJ

ayetini okuyor. Sefine-i arz sür’atle yürürken, dünyan›n 
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mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
mualece: bir ifle çal›fl›p devam et-
me, bir ifle teflebbüs, bir ifle girifl-
me.
mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, tutuflma, bulaflma, temas.
mütebayin: birbirine uymayan,
birbirinden ayr›, z›t.
nefer: asker, er.
neferat: neferler, rütbesiz asker-
ler, erler.
nükte-i i’caziye: flafl›rtan, mu’ci-
zevî manas› olan söz.
sefine: gemi.
sefine-i arz: dünya, yeryüzü ge-
misi.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
flems: günefl.
tanzimat: tanzimler, nizam ver-
meler, düzenlemeler.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler.
tayyare: uçak.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s.

arz: yer, dünya.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bizzat: kendisi, flahsen.
emir: ifl buyurma, buyruk.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
husul: olma, meydana gelme.

hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
i’lem eyyühe’l-azîz: Ey aziz
kardeflim, bil ki!.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kumandan: komutan.

Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.

maddiyat: maddî ve cismanî
fleyler, gözle görülüp elle tu-
tulur cinsten fleyler.

mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.

mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.

1. Bulutlar›n geçifli gibi geçip gitmektedirler. (Neml Suresi: 88.)

HAfi‹YE: Ehemmiyetli.



gayrimeflru lezzetlerine uzat›lan ellere zehirli dikenlerin
bataca¤› düflünülsün. Binaenaleyh, o zehirli dünya okla-
r›na bak›p, el uzatma. Firak›n elemi, telâki lezzetinden
a¤›rd›r.

Ey nefs-i emmarem! Sana tâbi de¤ilim. Sen istedi¤in
fleye ibadet et ve istedi¤in fleyin pefline düfl. Ben ancak
ve ancak beni yarat›p flems ve kamer ve arz› bana mu-
sahhar eden Fât›r-› Hakîm-i Zülcelâl’e abd olurum.

Ve keza, kader muhitinde uçan tayyare-i ömre veya
hayat da¤lar› aras›nda aç›lan uhdud ve tünellerinden
flimflekvari geçen zaman›n flimendiferine bindirerek ebe-
dülâbâd memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tü-
nelinin kap›s›na sevk eden Hâl›k-› Rahmanirrahîm’den
medet istiyorum.

Ve keza, hiçbir fleyi dualar›ma, istigaselerime ve niyaz-
lar›ma hedef ittihaz etmem. Ancak küre-i arz› harekete
getiren, felek çarklar›n› durdurmaya ve flems ve kamerin
yerlefltirilmesiyle zaman›n hareketini teskin ettirmeye ve
vücudun flahikalar›ndan yuvarlan›p gelen flu dünyay› sa-
kin k›lmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabb-i Zülce-
lâl’e dualar›m›, niyazlar›m› arz ve takdim ediyorum. Çün-
kü, her fleyle alâkadar âmâl ve makas›d›m vard›r.

Ve keza, kalbime vaki olan en ince, en gizli hat›ralar›
iflitti¤i ve kalbimin müyûl ve emellerini tatmin etti¤i gibi,
ak›l ve hayalimin de temenni ettikleri saadet-i ebediyeyi
vermeye kadir olan Zat-› Akdes’ten maada kimseye iba-
det etmiyorum.

abd: kul.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âmâl: emeller, arzular, istekler,
ummalar, ümitler.
arz: sunma.
arz: yer, dünya.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedülâbâd: ebedlerin ebedî, tü-
kenmez, ebedî hayat, sonsuzluk.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
emel: fliddet arzu, ümit.
Fât›r-› Hakîm-i Zülcelâl: her fleyi
bir maksada uygun, hikmetle,
benzersiz bir flekilde yaratan son-
suz büyüklük sahibi olan Allah.
firak: ayr›l›k.
gayrimeflru: meflru olmayan, di-
ne ayk›r›, kanunsuz.
Hâl›k-› Rahmanirrahîm: sonsuz
merhamet ve flefkat sahibi olan
yarat›c›; Allah.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
istigase: medet umma, yard›m
isteme.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî ilmi
ile, kâinatta olmufl ve olacak bü-
tün fleylerin varl›k ve yoklu¤unu,
geçmifl ve gelece¤ini bilmesi.
kadir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kamer: ay.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küre-i arz: yer küre, dünya.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
makas›d: maksatlar, gayeler.
medet: inayet, yard›m, imdat.
muhit: yöre, çevre.
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musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren, istenilen hâle ko-
nulmufl.
müyûl: meyiller, yönelmeler.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
niyaz: yalvarma, yakarma.
Rabb-i Zülcelâl: celâl sahibi
olan ve her fleyi terbiye eden
Allah.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.

sakin: hareket etmeyen, ha-
reketsiz olan, durgun.
sevk: yöneltme, gönderme.
flahika: da¤ tepesi, da¤ doru-
¤u; zirve, doruk.
flems: günefl.
flimendifer: tren.
flimflekvari: flimflek gibi.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
takdim: arz etme, sunma.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n›
karfl›lama.
tayyare-i ömür: ömür uça¤›,

tayyaresi.
telâki: kavuflma, buluflma.
temenni: olmas›n› veya ol-
mamas›n› isteme; dilek, istek,
arzu.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
uhdud: vadi, geçit.
vaki: olmufl, meydana gel-
mifl.
Zat-› Akdes: en mukaddes
zat, her türlü kusur ve nok-
sandan uzak ve pak olan zat;
Allah.



Evet, dünyay› ahirete kalbetmekle k›yameti koparan
kudret muktedirdir, âciz de¤ildir. Bir zerre, o kudretin na-
zar›nda gizlenemez. fiems, büyüklü¤üne güvenerek o
kudretin elinden kurtulamaz. Evet, Onun marifetiyle
elemler lezzetlere ink›lâp eder. Evet, Onun marifeti ol-
mazsa, ulûm evhama tahavvül eder, hikmetler illet ve be-
lâlara tebeddül eder, vücut ademe ink›lâp eder; hayat
ölüme, nurlar zulmetlere ve lezaiz günahlara tahavvül
eder. Evet, Onun marifeti olmazsa, insan›n ahbab› ve
mal ve mülkü insana a’dâ ve düflman olurlar; beka belâ
olur, kemal heba olur, ömür heva olur, hayat azap olur,
ak›l ikap olur, âmâl âlâma ink›lâp eder.

Evet, Allah’a abd ve hizmetkâr olana her fley hizmet-
kâr olur. Bu da, her fley Allah’›n mülk ve mal› oldu¤unu
iman ve iz’an ile olur.

Evet, Kudret insan› çok dairelerle alâkadar bir vaziyet-
te yaratm›flt›r. En küçük ve en hakir bir dairede insan›n
eli yetiflebilecek kadar insana bir ihtiyar, bir iktidar ver-
mifltir. Ferflten arfla, ezelden ebede kadar en genifl daire-
lerde insan›n vazifesi yaln›z duad›r.

Evet, 
1 rºocoDhÉnYoO n’rƒnd »uHnQ rºoµpHGoDƒnÑr©nj Éne rπob ayet-i kerîmesi, bu

hakikati tenvir ve ispata kâfidir. Öyle ise, çocu¤un eli ye-
tiflemedi¤i bir fleyi peder ve validesinden istedi¤i gibi,
abd de acz ve fakr›yla Rabbine iltica eder ve Hâl›k’›ndan
ister.
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Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
heba: bofl, beyhude, faydas›z.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
ikap: azap, eziyet, ceza.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
illet: hastal›k; sebep, gaye.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
iz’an: basiret, anlay›fl, teslim olup
itaat etmek.
kâfi: yeter, el verir.
kalbolma: bir halden di¤er bir
hale geçme, dönüflme.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
marifet: bilme, derin bilgi.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
nazar: bak›fl, dikkat.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
peder: baba.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
flems: günefl.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tenvir: bir fley hakk›nda bilgi ver-
me, bir konu hakk›nda baflkalar›-
n› ayd›nlatma.
ulûm: ilimler.
valide: ana, anne.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
vücut: varl›k.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zulmet: karanl›k.

abd: kul.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
a’dâ: düflmanlar.
adem: yokluk.
ahbap: dostlar.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlâm: kederler, elemler, ac›-
lar.

âmâl: emeller, arzular, istek-
ler.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, flid-
detli ac›.
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
belâ: musibet, s›k›nt›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebed: sonu olmayan gelecek

zaman, sonsuzluk, daimîlik.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya.
hakikat: gerçek, esas.
hakir: afla¤›, adi, itibars›z.

1. De ki: E¤er duan›z olmasa Rabbim kat›nda ne ehemmiyetiniz var? (Furkan Suresi: 77.)



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Eflyada görünen nev’î ve ferdî vahdetler Sâni’deki

s›rr-› vahdetten nefl’et etmifltir. Çünkü, kuvvet da¤›lm›-
yor; bir k›sm›na çok, bir k›sm›na az sarf edilmekle, kud-
rette kuvvetin tecezzi ve ink›sam› olmuyor. E¤er vahdet
olmasa idi, kudretin yapt›¤› sarfiyatta tefavüt olsa idi,
masnuatta da tefavüt ve intizams›zl›k olurdu. Demek,
kudretin vahdetle beraber masnuata yapt›¤› tasarrufu
flemsin tenviri gibidir ki; bir flems-i vahit cüz ve küllü bi-
lâtefavüt her fleyi ziyaland›rd›¤› gibi, tecellisiyle de her
fleyin yan›nda mevcuttur. Binaenaleyh, mümkinat daire-
si efrad›ndan tavzif edilen miskin, camit meyyit ve ism-i
Nur’a mazhar flemste s›rr-› vahdet sayesinde bu kadar in-
tizaml› tasarruf olursa, fiems-i Ezelî, Sultan-› Ebedî, Kay-
yum-i Sermedî, Vacibü’l-Vücud, Vahid-i Ehad’in mas-
nuata tasarrufu nas›l olacakt›r?

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Sâniin vahdetine en sad›k flahitlerden,

• Birincisi, cüz’î ve küllî eflyalarda görünen vahdetler-
dir. Çünkü, herhangi bir fley, zerreden âleme kadar vah-
det ile muttas›f ve alâkadard›r. Öyle ise, Sâni’de de vah-
det var. Öyle ise, Sâni ehaddir.

• ‹kincisi, her fleyde kabiliyetinin liyakatine göre bir
kemal-i ittikan vard›r. En adî, küçük, nebatî ve hayvanî
bir fleyde kör gözler bile gördükleri öyle bir antika eser-i
sanat vard›r ki, insanlar› hayrette b›rak›r.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
antika: de¤erli ve mükemmel sa-
nat eseri.
bilâtefavüt: ay›rmaks›z›n, farks›z
olarak.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
camit: ruhsuz, cans›z.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait olma-
yan, özel.
efrat: fertler.
Ehad: zat› tek olan Allah.
eser-i sanat: sanat eseri, sanat
de¤eri olan eser.
ferdî: fertle ilgisi olan.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ink›sam: bölünme, parçalanma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
ism-i Nur: Allah’›n Nur ismi.
kabiliyet: istidat, yetenek.
Kayyum-i Sermedî: daimî, sürek-
li ve ebedî olarak her fleyi ayakta
tutan ve varl›¤›n›n sonu olmayan
Cenab-› Allah.
kemal-i ittikan:.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
liyakat: ehliyet.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
meyyit: ölmüfl, ölü.
miskin: âciz, güçsüz; kendini bile
idare edemeyen.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dâhilindekiler,
olabilir fleyler.
nebatî: bitkisel, bitki ile ilgili, bit-
kiye ait.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nev’î: nevi ile ilgili, nev’e ait, çe-
flitle ilgili.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî olan.
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Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sarf: harcama.
sarfiyat: harcamalar, giderler.
s›rr-› vahdet: Cenab-› Allah’›n
umum eflyada birden tecelli
eden birli¤inin s›rr›.
Sultan-› Ebedî: ebedî sultan;
kudret ve hükümranl›¤›n›n
sonu olmayan sultan.
flems: günefl.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve
her fleyi nurland›ran Cenab-›

Hak.
flems-i vahit: bir günefl, tek
günefl.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecezzi: parçalara ayr›lma,
bölünme, ufalanma, cüzlere
ayr›lma.
tefavüt: uygunsuzluk, iki fle-
yin birbirinden farkl› olmas›.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
Vacibü’l-Vücut: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vahdet: birlik ve teklik.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



• Üçüncüsü, her fleyin icat ve inflas›ndaki sühulettir.
Gözle görünen sanattaki sühulet ispata, delile muhtaç
de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Küre-i arz ma¤azas›ndan me’külât ve meflrubat ve li-

bas ve sair ihtiyaçlar›n›z› temin ediyorsunuz. Paras›z al-
d›¤›n›z bu mallar› ‹lâhî hazineden almay›p, birer birer es-
baba yapt›racak olursan›z, acaba bir nar tanesini ne ka-
dar zamanlarda elde edip, ne kadar pahal› alacaks›n›z?
Çünkü o nar, bütün eflya ile alâkadard›r. Az bir zaman-
da, az bir k›ymetle husule gelmesi imkân haricidir. Ve ay-
n› zamanda ondaki ziynet, intizam, sanat, rayiha, tat ve
koku gibi lâtif fleylerden anlafl›l›yor ki, o nar tanesi öyle
Sâniin masnuudur ki, icad›nda külfet ve mübafleret yok-
tur.

Mesele böyle oldu¤u hâlde, haflerat›n zevk ve hevesle-
rini tatmin için her bir noktas›nda bin türlü i’caz nüktele-
ri bulunan o küre-i arz ma¤azas›ndaki eflyan›n Sânii ya
fluursuz, hissiz, iradesiz, ilimsiz, ihtiyars›z, kemalsizdir ki,
bu kadar bol zîk›ymet antika eflyay› paras›z da¤›t›yor. Bu
bat›l ihtimal, ispata muhtaç olmayan bedihî bir hakikat-
tir. Veya o hazine sahibi, o hazineyi, ahirete gitmek üze-
re gelip muvakkaten kalan insanlara, ‹lâhî ve Rahmanî
bir sofra olarak yaratm›flt›r. O hazine-i gaypta, eflyan›n
icad› “Kün” emriyle ba¤l›d›r. Ve bütün eflyan›n melekûti-
yetleri, santral gibi Hakîm, Kadîr, Mürîd, Alîm bir Vaci-
bü’l-Vücud’un yed-i kudretindedir.
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Hakka dair.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
ilim: bilgi, marifet.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
infla: vücuda getirme, yaratma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
Kadîr: her fleye gücü yeten, son-
suz ve daimî güç sahibi olan Al-
lah.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
k›ymet: de¤er.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
kün: “Ol!” manas›nda Allah’›n var-
l›klar› yarat›rken verdi¤i emir.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
libas: elbise.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
me’külât: yiyecekler.
melekûtiyet: her fleyin do¤rudan
Allah’›n ilim, hikmet ve kudretine
bakan, sebeplerin müdahale ede-
medi¤i asl›, esas›, iç yüzü.
mesele: konu.
meflrubat: içilecek fleyler, içecek-
ler, fluruplar.
muvakkaten: geçici olarak.
mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, temas.
Mürîd: her fleyi dileyip isteyerek
yapmaya gücü yeten sonsuz ira-
de sahibi olan Allah.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
Rahmanî: bütün varl›klar›n r›z›k-
lar›n› münasip bir flekilde karfl›la-
yan Allah’a ait.
rayiha: hofl koku.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sühulet: kolayl›k.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n› karfl›-
lama.
temin: sa¤lama.
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.
yed-i kudret: kudret eli, her fleyi
tutan Allah’›n kudret eli.
zîk›ymet: k›ymet sahibi, k›ymet-
li.
ziynet: süs.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflki.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
sonsuz ilim sahibi olan Allah.
antika: de¤erli ve mükem-
mel sanat eseri.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve
ortada olan.

delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
esbap: sebepler, vas›talar.
hakikat: gerçek, esas.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
haflerat: haflereler, zararl› kü-
çük böcekler; de¤ersiz ve za-
rarl› kimseler.
hazine-i gayp: gayp hazinesi,
var olan fakat görünmeyen

hazine.
heves: bir fleye karfl› duyulan
istek, arzu.
husul: olma, meydana gelme.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyars›z: bir ifli yapabilmek
hususunda iktidar ve gücün
bulunmamas›.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›



Maahaza, o ‹lâhî sofradaki eflya yaln›z insan ve hay-
vanlar›n lezzet ve zevklerini tatmin için de¤ildir. Her bir
ferd-i müstehlekte zevi’l-hayata ait cüz’î faydalardan bafl-
ka esma-i ‹lâhiyenin tecelliyat›na ve faaliyetteki esrar ve
fluunat›na ait gayr-i mütenahi hikmetler, gayeler vard›r.
Öyle ise, bu ziyafet-i amme ve bu feyz-i âmm›n bir kör
kuvvetten nefl’et etmesi ve bu eflyan›n semerat› sel gibi
ak›p ittifak› ve tesadüfün eline havalesi muhaldir. Çünkü,
o eflyan›n intizaml› hakîmâne teflahhusat› ve fluurkârâne
muhkem hususiyat›, kör tesadüf ve ittifak› reddediyor.
Öyle de, o sofra-i rahmetteki ucuzluk ve kolayl›k ve çok-
luk, o eflyan›n bir Cevâd-› Mutlak’tan, bir Hakîm-i Mut-
lak’tan, bir Kadîr-i Mutlak’tan geldi¤ini gösteren flahitler-
dir.

‹ ’lem ey esbaba müptelâ insan!

Bil ki, sebebin halk› ve sebebiyetinin takdiri ve müseb-
bebin vücuduna lâz›m olan fleylerle teçhizi, kudretine nis-
petle zerreler ve flemsler müsavi olan Zat›n “Kün!” em-
riyle müsebbebi halk etmesinden daha kolay, daha ek-
mel, daha âlâ de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Dünyada görülen, bilhassa nebatî ve hayvanî hayatlar-
da müflahede edilen ademler, idamlar tebeddül ve teced-
düd-i emsalden ibarettir. ‹manl› olan kimselere göre, ze-
val ve firak›n ac›s› de¤il, yerlerine gelen emsalleriyle 

adem: yokluk.
âlâ: yüce, yüksek, büyük.
bilhassa: özellikle.
Cevâd-› Mutlak: sonsuz cömert-
lik ve iyilik sahibi Cenab-› Hak.
cüz’î: küçük, az.
ekmel: daha (en, pek) mükem-
mel, en olgun, kusursuz ve eksik-
siz olan.
emsal: benzerler.
esbap: sebepler, vas›talar.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
ferd-i müstehlek: yiyilip içilen
tüketim malzemesi.
feyz-i âmm: umumî feyiz, bolluk
ve bereket.
firak: ayr›l›k.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde.
Hakîm-i Mutlak: Sonsuz hikmet
sahibi ve her fleyi her hangi bir
kayda ve flarta ba¤l› olmaks›z›n
gayeli ve faydal› yaratan Allah.
halk: yaratma, yoktan var etme.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hususiyat: ay›r›c› özellikler.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
idam: yok olma.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
i’lem: Arapçada “bil!” anlam›nda
emir.
iman: inanç, itikat.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
ittifak: birleflme; rast gelifl.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kün: “Ol!” manas›nda Allah’›n var-
l›klar› yarat›rken verdi¤i emir.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
muhal: imkans›z.
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
müsavi: eflit.
müsebbep: sebep olarak ortaya
konulmufl olan, sebep olunarak
meydana getirilen.
müflahede: gözlem.
nebatî: bitkisel, bitki ile ilgili, bit-
kiye ait.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
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ç›kma.
nispet: k›yaslama.
sebebiyet: sebep olma.
semerat: semereler, meyve-
ler.
sofra-i rahmet: Rahmet sof-
ras›.
flems: günefl.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
fluurkârâne: fluurluca, fluurlu
bir flekilde.
takdir: Allah’›n takdiri, Al-
lah’›n ilmiyle belli bir düzen

vermesi.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n›
karfl›lama.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
teceddüd-i emsal: benzerle-
rinin yenilenmesi, tazelenme-
si.
tecelliyat: tecelliler, görüntü-
ler.
teçhiz: cihazlama, donatma,
haz›rlama.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-

mesi.
teflahhusat: teflahhuslar, fla-
h›s hâline girmeler, cisimlen-
meler.
zat: azamet ve ululuk sahibi
olan.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zeval: zail olma, sona erme,
yok olma.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
ziyafet-i amme: umumî ziya-
fet, herkese verilen ziyafet.



visalin lezzeti hâs›l oluyor. Öyle ise, imana gel ki elem-
den emin olas›n. Kadere teslim ol ki, selâmette kalas›n.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Asabiyet-i Cahiliye, birbirine tesanüt edip yard›m

eden, gaflet dalâlet, riya ve zulmetten mürekkep bir ma-
cundur. Bunun için milliyetçiler, milliyeti ma’bud ittihaz
ediyorlar. Hamiyet-i ‹slâmiye ise, nur-i imandan in’ikâs
edip dalgalanan bir ziyad›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Ehl-i ilhad ile ve bilhassa Avrupa mukallitleriyle müna-

zara ile ifltigal edenler büyük bir tehlikeye maruzdurlar.
Çünkü, nefisleri tezkiyesiz ve emniyetsiz olmas› ihtima-
liyle, tedricen has›mlar›na ma¤lûp olur ki; bîtarafâne mu-
hakeme denilen muns›fâne münazarada nefs-i emmare-
ye emniyet edilemez. Çünkü, insafl› bir münaz›r, hayalî
bir münazara sahas›nda, ara s›ra hasm›n›n libas›n› giyer,
ona bir dava vekili olarak onun lehinde müdafaada bulu-
nur. Bu vaziyetin tekrar›yla dima¤›nda bir tenkit lekesi
husule gelece¤inden, zarar verir. Lâkin, niyeti halis olur
ve kuvvetine güvenirse, zarar› yoktur. Böyle vaziyete dü-
flen bir adam›n çare-i necat›, tazarru ve isti¤fard›r. Bu su-
retle o lekeyi izale edebilir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bu küre-i arz misafirhanesi, insanlar›n mülk ve mal›

de¤ildir. Ancak insanlar amele gibi o misafirhanenin 
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isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
ittihaz: edinme, kabul etme.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
küre-i arz: yer küre, dünya.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
libas: elbise.
ma’bud: kendisine ibadet olunan,
tap›n›lan, kulluk edilen.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama.
mukallit: taklitçi, taklit eden,
baflkas›na özenerek onun gibi ol-
maya çal›flan.
muns›fâne: insafl›ca, insafl›l›kla.
müdafaa: savunma.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›lan
tart›flma.
münaz›r: münazarada bulunan,
tart›flan, münakafla eden.
mürekkep: den oluflmufl, …–den
olma.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
niyet: bir ifli yapmay› önceden
düflünme.
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
riya: özü sözü bir olmamak, inan-
d›¤› gibi hareket etmeyifl, iki yüz-
lülük.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
suret: biçim, flekil, tarz.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflu
içinde yalvarma.
tedricen: tedriçle, yavafl yavafl.
tenkit: elefltirme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
tezkiye: nefsi temizleme, kötü-
lüklerden ar›nd›rma.
vaziyet: durum.
vekil: bakan, baflkas›n›n yerine
ve ad›na konuflan.
visal: ulaflma, kavuflma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulmet: karanl›k.

amele: iflçi.
asabiyet-i Cahiliye: Cahiliye
Dönemi anlay›fl› olan asabi-
yet; ‹slâmiyetten önceki Cahi-
liye Dönemi Arap toplumun-
da yayg›n olan, kendi kabile
ve milletine karfl› gösterilen
afl›r› ve körü körüne taraftar-
l›k.
bilhassa: özellikle.
bîtarafâne: tarafs›z flekilde.
çare-i necat: kurtulufl çaresi.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.

dima¤: ak›l, fluur.
ehl-i ilhad: ilhad ehli, do¤ru
meslek ve dinden, hak yolun-
dan ç›k›p bat›l yola sapan
imans›zlar, dinsizler.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
emniyet: inanma, güvenme.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
halis: saf, samimî.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâmi-
yet için ‹slâmî gayeler u¤runa

fedakârl›kta bulunma, çal›fl-
ma.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
has›m: muhalif, karfl› taraf,
düflman.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek
olmayan.
husul: olma, meydana gelme.
ihtimal: olabilirlik.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz
kardeflim, bil ki!.
iman: inanç, itikat.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.



çeflit çeflit ifllerinde ve tezyinat›nda çal›fl›rlar. E¤er küre-i
arz›n haricinden yabanc› birisi gelip, misafirhanenin bir
mu’cize ve harika oldu¤una ve insanlar›n da âciz, fakir,
muhtaç olduklar›na dikkat ederse, bu insanlar bu binaya
sahip ve sâni olacak bir iktidarda de¤ildir, ancak böyle
harika bir masnuun Sânii de mu’ciznüma oldu¤una kat’i-
yetle hükmedecektir. Ve bu insanlar, o Sultan-› Ezelî’nin
makas›d›na çal›flan amelelerdir. Bu ameleler, ald›klar› üc-
retlerinden maada bu binadan bir fleye malik ve sahip ol-
mad›klar›na tekraren hükmedecektir. Ve keza, o çiçekle-
rin zevi’l-hayata karfl› gösterdi¤i teveddütlerine ve tahab-
büplerine ve tebessümlerine dikkat eden anlar ki, bir Ha-
kîm-i Kerîm taraf›ndan misafirlerine hizmetle muvazzaf
birtak›m hedâyâ ve behayâd›r ki, Sâni ile masnu aras›n-
da bir vesile-i tearüf ve tahabbüp olsun.

Eyyühe’n-nefis! Sen her bir eserde Müessir’in azame-
tini görmek istiyorsun. Fakat, haricî olan manalar› zihnî
manalarda ar›yorsun. Esma-i Hüsnan›n her birisinde bü-
tün esman›n fluaat›n› görmek istiyorsun. Her bir lâtifenin
zevkiyle bütün letaifin zevklerini zevk etmek istiyorsun.
Her bir hisse tâbi olan iflleri ve hacetleri ifa ederken, bü-
tün hislerinin ifllerini beraber görmek istiyorsun. Bundan
dolay› evhama maruz kal›yorsun.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir nimetin umumî ve herkese flamil olmas›, k›ymeti-

nin azl›¤›na ve ehemmiyetsizli¤ine delâlet etmez ve o ni-
metin bir kas›t ve iradeden gelmemesine emare olamaz. 

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
amele: iflçi, ›rgat.
azamet: büyüklük.
behayâ: güzellikler, iyilikler, ih-
sanlar, hediyeler.
bina: yap›.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esma: adlar, isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
eyyühe’n-nefis: Ey nefis!.
hacet: ihtiyaç.
Hakîm-i Kerîm: ikram ve ihsan›
bol olan ve her ifli fayda ve gaye-
ye binaen hikmetle yapan Allah.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile ilgili.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
harika: ola¤anüstü.
hedâyâ: hediyeler, arma¤anlar,
ba¤›fllar.
hükmetme: karar vermek, inan-
ca varmak.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lâtife: kalbe ba¤l› hassas bir duy-
gu.
letaif: güzellikler, incelikler.
maada: baflka, gayri, …-den bafl-
ka.
makas›d: maksatlar, gayeler.
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malik: sahip.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mu’ciznüma: mu’cizeli,
mu’cize gösteren.
muvazzaf: vazifelendirilmifl,
kendisine görev verilmifl, va-
zifeli.
müessir: tesir eden, tesirini
gösteren, eser ve iz b›rakan.

nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sâni: sanat eseri meydana
getiren.
Sultan-› Ezelî: ezelî sultan;
kudret, kuvvet ve hükümran-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan Al-
lah.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tahabbüp: Sevgi gösterme,

muhabbet etme.
tebessüm: gülümseme.
tekraren: defalarca, tekrarla-
narak.
teveddüt: sevgi gösterme,
dostluk etme, seviflme.
tezyinat: süsler, süslemeler.
umumî: genel.
vesile-i tearüf ve tahabbüp:
tan›flma ve sevgi vas›tas›, ara-
c›.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
zihnî: zihinle alâkal›, zihne ait.



Meselâ, göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunmas›, se-
nin göze olan fliddet-i ihtiyac›n› tahfif etmedi¤i gibi, gö-
zün k›ymetini tenkis etmeye de sebep olamaz.

Ve keza, hususî ve tek bir nimetin tesadüfü mümkün
olsa bile, umumî bir nimet, behemehâl bir Mün’im’in
eser-i kas›t ve iradesidir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Her bir zîhayat›n hayat›nda gayr-i mütenahi gayeler
vard›r. Bu gayelerden zîhayata ait ancak binde birdir. Ba-
kî kalan gayeler, gayr-i mütenahi olan malikiyeti nispe-
tinde hayat› icat eden Zata aittir. Öyle ise, büyük bir
mahlûkun küçük bir mahlûka tekebbür etmeye hakk›
yoktur.

Ve hakikate nazaran abesiyet de yoktur. Çünkü, bir
hayat›n bütün faydalar› bir zîhayata ait de¤ildir ki, abes
olsun. Evet, sath-› arzda her sene yap›lan ziyafet-i am-
me-i ‹lâhiye, nev-i beflere halife oldu¤u münasebetiyle bir
ikramd›r; yoksa hepsi onun istifadesi için de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan›n zihnine bazen flöyle bir vesvese gelir, der:

“Sen de adî ve böcek gibi bir hayvans›n. Hayvanlar-
dan fazla ne k›ymetin var? Hem de, semavat ve arz›
yed-i kudretine alan Hâl›k-› Zülcelâl’e karfl› ne meziyetin
ve ne gibi bir hizmetin var ki, seninle meflgul olsun?”
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Mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nispet: oran, ölçü.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i zemin.
semavat: semalar, gökler.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n, muh-
taç olman›n fliddeti, ihtiyac›n çok
fazla olmas›.
tahfif: hafifletme, yükünü azalt-
ma.
tekebbür: kibirlenme, büyüklük
satma.
tenkis: noksanlaflt›rma, eksiltme.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
umumî: genel.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
yed-i kudret: kudret eli, her fleyi
tutan Allah’›n kudret eli.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
zîhayat: hayat sahibi.
zihin: anlama, hat›rlama yetene-
¤i.
ziyafet-i amme-i ‹lâhiye: Allah’›n
bütün mahlûkat› için verdi¤i ziya-
fet.

abes: bofl saçma, lüzumsuz
ve gayesiz ifl.
abesiyet: faydas›z, bofl, lü-
zumsuz ve gayesiz olufl.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
arz: yer, dünya.
bâkî: geri kalan.
behemehâl: mutlaka, elbet-
te, ne yap›p edip.
eser-i kas›t ve irade: bir güç,
irade, tercih ve kast›n netice-
si, meyvesi.
gayr-› mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.

hakikat: gerçek, as›l, esas.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz bü-
yüklük sahibi yarat›c›, Allah.
halife: yeryüzünde baz› hu-
suslarda Allah ad›na ve yine
Allah’›n izniyle hareket eden.
hususî: özel.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.

keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
malikiyet: maliklik, malik ve
sahip olma.
meselâ: örne¤in.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-
lenen.
meziyet: bir fleyi baflkalar›n-
dan ay›ran vas›f, üstünlük ve
de¤erlilik vasf›.
münasebet: vesile, alâka,
ba¤.



Bu vesveseye karfl› flöyle bir hakikati düflünmek lâz›m:

1. ‹nsan, gayr-i mütenahi acz ve fakr›yla beraber, Ce-
nab-› Hakka iman›yla kudret ve g›nâ ve izzetine mazhar
olmufltur. ‹flte bu mazhariyetten dolay›, insan hayvani-
yetten terakki edip halife-i zemin olmufltur.

2. Cenab-› Hak ihata-i kudret ve azametiyle insan›n
duas›n› iflitir, hacat›n› görür. Ve semavat ve arz›n tedbiri,
o insan› da düflünmeye mâni de¤ildir.

Sua l : Cenab-› Hakk›n cüz’iyat ve hasis emirler ile ifl-
tigali azametine münafidir?

Elcevap : O ifltigal, azametine münafi de¤ildir. Bila-
kis, adem-i ifltigali azamet-i rububiyetine bir nak›sedir.
Meselâ, flemsin ziyas›ndan baz› fleylerin mahrum ve ha-
riç kalmas›, flemse bir nak›se olur. Maahaza, bütün flef-
faf fleylerde görünen flemsin timsallerinin her birisi,
“fiems benimdir, flems yan›mdad›r, flems bendedir” diye-
bilir. Ve zerreler ile flems aras›nda müzaheme yoktur. Bü-
tün mahlûkat, bilhassa insanlarda, ferdî olsun nev’î ol-
sun, flerif olsun hasis olsun, ilim, irade, kudret itibar›yla
Cenab-› Hakk›n tecellisine mazhard›r. Her bir fley, her
bir insan, “Allah yan›mdad›r” diyebilir. Bilhassa insan›n,
zaaf›, fakr›, aczi nispetinde Cenab-› Hakk›n kurbiyeti ve
her bir fleyin Cenab-› Hakla münasebeti olmakla bera-
ber, o da münasebettard›r. Ve gayr-i mütenahi acz ve
fakr› olan insana, gayr-i mütenahi kudret ve g›nâ ve aza-
meti olan Cenab-› Hak’la münasebeti, ne kadar lâtiftir.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adem-i ifltigal: bir iflle u¤raflma-
ma, meflgul olmama.
arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
azamet-i Rububiyet: Allah’›n ter-
biye edicili¤inin büyüklü¤ü.
bilakis: aksine, tersine.
bilhassa: özellikle.
cüz’iyat: ehemmiyetsiz, de¤ersiz,
ufak tefek fleyler.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elcevap: cevap olarak.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
ferdî: flahsî, bireysel.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
g›nâ: zenginlik, bolluk.
hacat: hâcetler, ihtiyaçlar.
hakikat: gerçek, esas.
halife-i zemin: yerin halifesi;
dünyadaki bütün varl›klar üzerin-
de tasarruf eden:.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kalma.
hasis: adî, alçak, baya¤›.
hayvaniyet: hayvanl›k.
ihata-i kudret: kudretinin kuflat›-
c›l›¤›, geniflli¤i, enginli¤i.
ilim: bilme, bilgi.
iman: inanç, itikat.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
itibar›yla: yüzünden, dolay›s›yla,
bak›m›ndan.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n olma,
yak›nl›k kazanma.
lâtif: güzel, tatl›, hofl.
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maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
mâni: engel.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
mazhariyet: görünme ve te-
zahür yeri olma; nail olma,
flereflenme.
meselâ: örne¤in.

münafi: z›t, ayk›r›.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müzaheme: zahmet, s›k›nt›
verme.
nak›se: eksiklik, noksanl›k,
kusur.
nev’î: nevi ile ilgili, nev’e ait,
çeflitle ilgili.
nispet: oran, ölçü.
semavat: semalar, gökler.
sual: soru.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.

flerif: flerefli, ulu, yüce.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
terakki: yükselme, ilerleme.
timsal: örnek, numune.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Takdis ederiz o Zat› ki, en büyük lütfu en büyük aza-
mete, en yüksek flefkati en yüksek ceberuta idhal etti¤i
gibi, nihayetsiz kurbu nihayetsiz bu’d ile cem edip, zer-
reler ile flemsler aras›nda uhuvveti tesis etmifltir. Birbiri-
ne z›t olan bu fleyleri cem etmekle derece-i azametini bir
derece göstermifltir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹mana ait bilgilerden sonra en lâz›m ve en mühim

a’mal-i salihad›r. Salih amel ise, maddî ve manevî hu-
kuk-i ibada tecavüz etmemekle hukukullah› da bihakk›n
ifa etmekten ibarettir. Ecnebilerden al›nan maddî bilgiler,
sanat ve terakkiyata ait ise lâz›md›r, sefahate dair ise mu-
z›rd›r.

oΩnÓ°sùdGnh oInÓ°südG p¬r«n∏nY mósªnëoe náseoG rºnMrQGnh nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj -nG
p¿ÉnÁ/’rG pQƒoæpH oΩnÓs°ùdGnh oInÓs°üdG p¬r«n∏nY mósªnëoe páseoG nÜƒo∏ob rQuƒnfnh
1 nÚ/e'G pΩnÓr°Sp’rG nán©j/ôn°T rºu¶nYnh p¿'Grôo≤rdG n¿ÉngrôoH rQuƒnfnh p¿'Grôo≤rdGnh

®
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kardeflim, bil ki!.
iman: inanç, itikat.
kurb: yak›n olma hâli, yak›nl›k.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
muz›r: zararl›, zarar veren.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
salih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden, takva sahi-
bi, müttakî.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flems: günefl.
fleriat: din, ‹slâm dini.
takdis: yüceltme, mukaddes say-
ma, kudsî ve mübarek sayma.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
tesis: kurma, meydana getirme.
uhuvvet: kardefllik.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

a’mal-i saliha: salih ameller,
Allah’›n r›zas›na uygun yap›l-
m›fl iyi ve hay›rl› ifller.
amel: fiil, ifl.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.

ceberut: ululuk, kudret, icbar,
zorlama, Allah’›n yüce kudre-
ti.
cem: toplama, biriktirme.
dair: alâkal›, ilgili.
derece-i azamet: büyüklü-
¤ün derecesi.
Ecnebi: yabanc›.
hukuk-i ibad: kullar›n huku-

ku, insan hukuku.
hukukullah: Allah’›n hukuku.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
idhal: dâhil etme, içine alma,
sokma.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz

1. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah’›m! Ümmet-i Muhammed’e (a.s.m.)
merhamet et, ümmet-i Muhammedin (a.s.m.) kalplerini iman ve Kur’ân nuruyla ayd›nlat,
Kur’ân’›n bürhan›n› nurland›r, ‹slâm fleriat›n› yücelt, âmin.



CENNET-‹ KUR’AN‹YEN‹N SEMERATINDAN
B‹R SEMEREN‹N ‹HT‹VA ETT‹⁄‹

Habbe
: rónjƒoc ≈/e ¬sÑ`nM

rºnªnærÑn°T r∂nj ró«/grƒnJ pA√nƒr«ne rRnG rôo> rºnàrNnQpO pñÉn°T røne
1 ró«/érªnJ pDƒodrDƒod rRnG rôo> rºnjrRnG

w
oΩnÓs°ùdGnh oInÓ°südGnh p¿ÉnÁ/’rG p∫Énªncnh pΩnÓr°Sp’rG pøj/O '¤nY ! oórªnërdnG
p¿ÉnÁ/’rG pQGnƒrfnG o™nÑrænenh pΩnÓr°Sp’rG pInôpFBGnO oõ`ncrône nƒog …/òsdGp¿ mósªnëoe '¤nY
2@ p¿Gnônªn≤rdG nΩGnOÉnenh p¿Gnƒn∏nŸrG nΩGnOÉne nÚ/©nªrLnG /¬pÑrë°nUnh /¬pd'G ='¤nYnh
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
fiu gördü¤ün büyük âleme büyük bir kitap nazar›yla

bak›l›rsa, nur-i Muhammedî (a.s.m.) o kitab›n kâtibinin
kaleminin mürekkebidir. E¤er o âlem-i kebir bir flecere
tahayyül edilirse, nur-i Muhammedî hem çekirde¤i, hem
semeresi olur. E¤er dünya mücessem bir zîhayat farz edi-
lirse, o nur, onun ruhu olur. E¤er büyük bir insan tasav-
vur edilirse, o nur onun akl› olur. E¤er pek güzel flaflaal›
bir Cennet bahçesi tahayyül edilirse, nur-i Muhammedî 

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
âlem-i kebir: büyük âlem, kâinat.
Cennet-i Kur’âniye: Kur’ân bah-
çesi.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
habbe: yuvarlak ve ufak tane, çe-
kirdek.
ihtiva: içine alma, kapsama.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
kâtip: yazan, yaz›c›.

mücessem: tecessüm etmifl,
cisimlenmifl.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in nuru, ›fl›¤›.

ruh: hayat ve canl›l›k veren
fley.
semerat: semereler, meyve-
ler.
semere: meyve, yemifl.
flaflaal›: parlak, gösteriflli.

flecere: a¤aç.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma.
tasavvur: bir fleyi zihinde dü-
flünme, tasarlama.
zîhayat: hayat sahibi.

1. Habbe flöyle diyor: Ben tevhid meyveleriyle yüklü bir a¤aç dal›y›m. Ve tevhid incileriyle
dolu bir denizin suyunun damlas›y›m.

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

‹slâm dini ve mükemmel iman› ihsan eden Allah’a hamd olsun. ‹slâm›n dairesinin merke-
zi ve iman nurunun kayna¤› olan Muhammed’e, onun bütün aile efrad› ve Ashab›na gece
ve gündüz ile ay ve günefl devam etti¤i sürece salât ve selâm olsun.
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onun andelibi olur. E¤er pek büyük bir saray farz edilir-
se, nur-i Muhammedî o Sultan-› Ezel’in makarr-› saltanat
ve haflmeti ve tecelliyat-› cemaliyesiyle âsâr-› sanat›n› ha-
vi olan o yüksek saraya naz›r ve münadi ve teflrifatç› olur.
Bütün insanlar› davet ediyor. O sarayda bulunan bütün
antika sanatlar›, harikalar› ve mu’cizeleri tarif ediyor.
Halk› o Saray Sahibine, Sâniine iman etmek üzere cazi-
bedar, hayretefza davet ediyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hilkat fleceresinin semeresi insand›r. Malûmdur ki, se-

mere bütün eczan›n en ekmeli ve kökten en uza¤› oldu-
¤u için bütün eczan›n hasiyetlerini, meziyetlerini havidir.

Ve keza, hilkat-i âlemin ille-i gaiye hükmünde olan çe-
kirde¤i yine insand›r. Sonra, o flecerenin semeresi olan
insandan bir tanesini flecere-i ‹slâmiyete çekirdek ittihaz
etmifltir. Demek o çekirdek, âlem-i ‹slâmiyetin hem ba-
nisidir, hem esas›d›r, hem güneflidir.

Fakat, o çekirde¤in çekirde¤i kalptir. Kalbin, ihtiyacat
saikas›yla, âlemin enva›yla, eczas›yla pek çok alâkalar›
vard›r. Esma-i Hüsnan›n bütün nurlar›na ihtiyaçlar› var-
d›r. Dünyay› dolduracak kadar o kalbin hem emelleri,
hem de düflmanlar› vard›r. Ancak, Ganî-i Mutlak ve Ha-
fiz-i Hakikî ile itminan edebilir.

Ve keza, o kalbin öyle bir kabiliyeti vard›r ki, bir hari-
ta veya bir fihriste gibi bütün âlemi temsil eder. Ve
Vahid-i Ehad’den baflka, merkezinde, bir fleyi kabul 
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hilkat: yarat›l›fl.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›fl›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ille-i gaiye: gerçeklefltirilmesi,
meydana gelmesi için çaba har-
canan fley, amaç, ideal.
iman: inanç, itikat.
itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme.
ittihaz: edinme, alma, kabul et-
me.
kabiliyet: istidat, yetenek.
keza: böylece, ayn› flekilde.
makarr-› saltanat: sultanl›k mer-
kezi, hükümdarl›k karargâh›.
malûm: bilinen, bilinir olan.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
münadi: ilân eden, bildiren, ya-
yan.
naz›r: nazar eden, bakan.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i Muhammedî: Hz. Muham-
med’in nuru, ›fl›¤›.
saika: sevk eden, sürükleyen, se-
bep olan.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semere: meyve, yemifl.
Sultan-› Ezel: kudret kuvvet ve
iktidar› zamanla kay›tl› olmayan,
saltanat›n›n bafllang›c› olmayan
sultan.
flecere: a¤aç.
flecere-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyet
a¤ac›.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tecelliyat-› cemaliye: Cenab-›
Hakk›n flefkat, merhamet, rah-
met ve muhabbet gibi manalar›
ihtiva eden Cemal isminin tecelli-
leri.
temsil: birinin veya bir toplulu-
¤un ad›na davranma; belirgin
özellikleri ile yans›tma, sembolü
olma, simgeleme.
teflrifatç›: tören ve davetlerde
misafirleri kurallara göre karfl›la-
makla ve a¤›rlamakla görevli
kimse.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
âlem-i ‹slâmiyet: ‹slâm âle-
mi, ‹slâm dünyas›.
andelip: bülbül.
antika: de¤erli ve mükem-
mel sanat eseri.
âsâr-› sanat: Sanat eserleri.
bani: bina eden, yapan.
cazibedar: çekici, cazibeli.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
ekmel: daha (en, pek) mü-

kemmel, en olgun, kusursuz
ve eksiksiz olan.
emel: fliddet arzu, ümit.
enva: çeflitler, türler, neviler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
farz: bir netice elde etmek
için gerçek olarak kabul edi-
len bir tahminde bulunma.
fihriste: katalog, liste.
Ganî-i Mutlak: sonsuz ve s›-
n›rs›z zenginlik sahibi ve hiç
bir fleye ihtiyac› olmayan Al-

lah.
Hafîz-i Hakikî: gerçek anlam-
da yaratt›klar›n› koruyan ve
muhafaza eden Allah.
harika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik.
haflmet: ihtiflam, heybet, bü-
yüklük.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hayretefza: hayret artt›ran.



etmiyor; ebedî, sermedî bir bekadan maada, bir fleye ra-
z› olmuyor.

‹nsan›n çekirde¤i olan kalp, ubudiyet ve ihlâs alt›nda
‹slâmiyetle iska edilmekle, imanla intibaha gelirse, nura-
nî, misalî âlem-i emirden gelen emir ile öyle bir flecere-i
nuranî olarak yeflillenir ki, onun cismanî âlemine ruh
olur. E¤er o kalp çekirde¤i böyle bir terbiye görmezse,
kuru bir çekirdek kalarak, nura ink›lâp edinceye kadar
ateflle yanmas› lâz›md›r.

Ve keza, o habbe-i kalp için pek çok hizmetçi vard›r
ki, o hadimler kalbin hayat›yla hayat bulup inbisat eder-
lerse, kocaman kâinat onlara tenezzüh ve seyrangâh
olur. Hatta kalbin hadimlerinden bulunan hayal, meselâ
en zay›f, en k›ymetsizken, hapiste ve zindanda kay›tl›
olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahland›r›r; ve
flarkta namaz k›lan›n bafl›n› Hacerü’l-Esved’in alt›na koy-
durur; ve flahadetlerini, Hacerü’l-Esved’e muhafaza için
tevdi ettirir.

Madem benîâdem kâinat›n semeresidir, nas›l ki bir
harmanda baflaklar dövülür, tasfiye neticesinde semere-
ler istibka ve iddihar edilir; binaenaleyh, haflir meydan›
da bir harmand›r, kâinat›n baflak ve semeresi olan benî-
âdemi intizar etmektedir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
fiu görünen umumî âlemde, her insan›n hususî bir âle-

mi vard›r. Bu hususî âlemler, umumî âlemin ayn›d›r. 

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
âlem-i emir: Cenab-› Hakk›n de-
¤iflmeyen sabit hakikatler fleklin-
de devam eden kanunlar› âlemi.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
benîâdem: âdemo¤lu, insan.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cismanî: bedene ait, vücutla ilgili;
maddî ve cisimli olma.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
emir: ifl buyurma, buyruk.
habbe-i kalp: kalp çekirde¤i, çe-
kirdek gibi olan kalp.
Hacerü’l-Esved: Kâbe’de bulunan
meflhur siyah tafl.
hadim: hademe, hizmetçi.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hususî: özel.
iddihar: biriktirme, toplama, y›¤-
ma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iman: inanç, itikat.
inbisat: yay›lma, geniflleme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intibah: uyan›kl›k.
intizar: bekleme, gözleme.
iska: su verme, sulama, suvarma.
istibka: devam›n› isteme, sürüp
gitmesini, sürekli olmas›n› iste-
me.
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kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
maada: baflka, gayri, -den
baflka.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
meselâ: örne¤in.
misalî: maddî olmayan; bir
fleyin kuramsal olarak simge-
lenifline ait.
muhafaza: koruma.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
ruh: hayat ve canl›l›k veren
fley.
semere: meyve, yemifl.
sermedî: ebedî, daimî, sürek-
li.
seyrangâh: seyir yeri, e¤len-
ce ve gezme yeri.
flahadet: Allah’›n varl›k ve
birli¤ini kabul ve ilân edifl an-

lam›ndaki flahitli¤i ifade eden
namazda okunan dualar.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
flecere-i nuranî: nurlu a¤aç.
tasfiye: saflaflt›rma, saf k›lma,
ar›tma.
tenezzüh: gezinti.
terbiye: e¤itim; iyi ahlak, say-
g› ve edep ö¤renme.
tevdi: emanet etme, teslim
etme.
ubudiyet: kulluk.
umumî: herkese ait, genel.
zindan: hapishane.



Yaln›z, umumî âlemin merkezi flemstir; hususî âlemlerin
merkezi ise flah›st›r. Her hususî âlemin anahtarlar› o âle-
min sahibinde olup, letaifiyle ba¤l›d›r. O flahsî âlemlerin
saffeti, hüsnü ve kubhu, ziyas› ve zulmeti, merkezleri
olan eflhasa tâbidir. Evet, âyinede irtisam eden bir bah-
çe, hareket, tagayyür ve sair ahvalinde âyineye tâbi ol-
du¤u gibi, her flahs›n âlemi de merkezi olan o flahsa tâ-
bidir-gölge ve misal gibi.

Binaenaleyh, cisminin küçüklü¤üne bak›p da günahla-
r›n› küçük zannetme. Çünkü, kalbin kasavetinden bir
zerre, senin flahsî âleminin bütün y›ld›zlar›n› küsufa tut-
turur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Otuz seneden beri iki ta¤ut ile mücadelem vard›r: Biri
insandad›r, di¤eri âlemdedir; biri ene’dir, di¤eri tabiat’t›r.

Birinci ta¤utu gayr-i kastî, gölgevari bir ayna gibi gör-
düm. Fakat, o ta¤utu kasten veya bizzat nazar-› ehemmi-
yete alanlar, nemrut ve firavun olurlar.

‹kinci ta¤ut ise, onu ‹lâhî bir sanat, Rahmanî bir s›b-
gat, yani nak›fll› bir boya fleklinde gördüm. Fakat, gaflet
nazar›yla bak›l›rsa, tabiat zannedilir ve maddiyyunlarca
bir ilâh olur. Maahaza, o tabiat zannedilen fley, ‹lâhî bir
sanatt›r. Cenab-› Hakka hamd ve flükürler olsun ki,
Kur’ân’›n feyziyle, mezkûr mücadelem her iki ta¤utun
ölümüyle ve her iki sanemin k›r›lmas›yla neticelendi.
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maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
misal: örnek, numune.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nazar-› ehemmiyet: pek önemli
görerek, pek mühim oldu¤unu
düflünerek olan bak›fl.
nemrut: yüzü gülmez, kat› yü-
rekli, inatç›, zalim kimse.
Rahmanî: bütün varl›klar›n r›z›k-
lar›n› münasip bir flekilde karfl›la-
yan Allah’a ait.
saffet: safl›k, halislik, temizlik,
pakl›k.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sanem: put, Allah’tan baflka tap›-
n›lan fley.
s›bgat: boyalar.
flahsî: flahsa, kifliye ait, özel.
flems: günefl.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tabiat: var olan her fleyin yarat›-
l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n tümü.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl› isya-
na sevk eden , isyankâr; her bat›l
ma’bud, fleytan.
umumî: herkese ait, genel.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulmet: karanl›k.

ahval: hâller, durumlar.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
Binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bizzat: kendisi, flahsen.
ene: ben, benlik.
eflhas: flah›slar, kimseler.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.
firavun: zalim, imans›z; kibir-
li, gururlu ve inatç›.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin

arzular›na dalmak.
gayr-i kastî: kastî olmayan,
isteyerek bile bile yap›lma-
yan.
gölgevari: gölge gibi.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hususî: özel.
hüsün: güzellik.
ilâh: kendisine ibadet edini-
len ve tap›n›lan fley.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
irtisam: resmolma, resimle-
me.
kasavet: kat›l›k.
kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
kubuh: çirkinlik.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
küsuf: günefl tutulmas›.
letaif: manevî duygular.



Evet, Nokta, Katre, Zerre, fiemme, Habbe, Hubab ri-
salelerimde ispat ve izah edildi¤i gibi, mevhum olan ta-
biat perdesi parçalanarak, alt›nda fleriat-› f›triye-i ‹lâhiye
ve sanat-› fluuriye-i Rahmaniye günefl gibi ortaya ç›km›fl-
t›r. Ve keza, firavunlu¤a delâlet eden ene’den Sâni-i Zül-
celâl’e raci olan “Hüve” tebarüz etti.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Dünyada sana ait çok emirler vard›r. Amma ne mahi-

yetlerinden ve ne ak›betlerinden haberin olmuyor.

• Biri cesettir. Evet, cesedin genç iken lâtif, zarif ve
güzel gül çiçe¤ine benzerse de, ihtiyarl›¤›nda kuru ve
uyuflmufl k›fl çiçe¤ine benzer ve tahavvül eder.

• Biri de hayat ve hayvaniyettir. Bunun da sonu ölüm
ve zevaldir.

• Biri de insaniyettir. Bu ise, zeval ve beka aras›nda
mütereddittir. Daim-i Bâkî’nin zikri ile muhafazas› lâz›m-
d›r.

• Biri de ömür ve yaflay›flt›r. Bunun da hududu tayin
edilmifltir. Ne ileri ve ne de geri bir ad›m at›lamaz. Bu-
nun için, elem çekme, mahzun olma; tahammülünden
âciz, takatinden hariç oldu¤un tûl-i emel yükünü yüklen-
me.

• Biri de vücuttur. Vücut zaten senin mülkün de¤ildir.
Onun maliki ancak Malikü’l-Mülk’tür. Ve senden daha
ziyade senin vücuduna flefkatlidir. Binaenaleyh, 

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ak›bet: nihayet, sonuç.
amma: ama, lâkin, ancak.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
ceset: vücut, beden.
Daim-i Bâkî: .
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
ene: ben, benlik.
firavun: zalim, imans›z; kibirli, gu-
rurlu ve inatç›.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hayvaniyet: hayvanl›k.
hudut: s›n›rlar.
Hüve: Arapçada o. (üçüncü tekil
flah›s zamiri.).
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahzun: hüzünlü, kederli, kayg›-
l›, dertli, üzüntülü.
malik: sahip.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
muhafaza: koruma.
mütereddit: iki fley aras›nda gi-
dip gelen, karars›z.
raci: dönen.
sanat-› fluuriye-i Rahmaniye: .
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
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sahibi olan ve her fleyi sanat-
la yaratan, Allah (cc.).
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
fleriat-› f›triye-i ‹lâhiye: Ce-
nab-› Hakk›n bütün kâinat›
kuflatan yarat›l›fl kanunlar›.
tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n
tümü.
tahammül: zor ve güç du-

rumlara karfl› koyabilme, kat-
lanma.
tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, baflkalaflma.
takat: bir fleyi yapabilme, ba-
flarabilme gücü, güç, kuvvet,
derman.
tayin: belirleme, gösterme,
s›n›r›n› çizme.
tebarüz: belli olma, görünme,
bariz hale gelme.
tûl-i emel: emelin uzunlu¤u,

dünya hayat›n›n k›sa ve geçi-
cili¤ine ra¤men dünya iflleri-
ne karfl› gösterilen afl›r› arzu,
istek.
vücut: beden, varl›k.
zarif: zerafetli, güzel, fl›k.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.
ziyade: çok, fazla.



Malik-i Hakikî’nin daire-i emrinden hariç, o vücuda ka-
r›flt›¤›n zaman zarar vermifl olursun—ümitsizli¤i intaç
eden h›rs gibi.

• Biri de belâ ve musibetlerdir. Bunlar zaildir, devam-
lar› yoktur. Zevalleri düflünülürse, z›tlar› zihne gelir, lez-
zet verir.

• Biri de, sen burada misafirsin ve buradan da di¤er
bir yere gideceksin. Misafir olan kimse, beraberce geti-
remedi¤i bir fleye kalbini ba¤lamaz. Bu menzilden ayr›l-
d›¤›n gibi, bu flehirden de ç›kacaks›n. Ve keza, bu fânî
dünyadan da ç›kacaks›n. Öyle ise, aziz olarak ç›kmaya
çal›fl. Vücudunu Mucid’ine feda et; mukabilinde büyük
bir fiyat alacaks›n. Çünkü, feda etmedi¤in takdirde, ya
badiheva zail olur, gider; veya Onun mal› oldu¤undan,
yine Ona rücu eder. E¤er vücuduna itimat edersen, ade-
me düflersin. Çünkü ancak vücudun terkiyle vücut bulu-
nabilir. Ve keza, vücuduna k›ymet vermek fikrinde isen,
o vücuttan senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Bütün
vücudun cihat-› erbaas›yla ademler içerisinde kal›r; ama,
o noktay› da elinden atarsan, vücudun tam manas›yla
nurlar içinde kal›r.

• Biri de dünyan›n lezzetleridir. Bu ise, k›smete ba¤l›-
d›r; talebinde kalâka düfler; ve sür’at-i zevali itibar›yla,
akl› bafl›nda olan onlar› kalbine al›p k›ymet vermez.

Dünyan›n ak›beti ne olursa olsun, lezaizi terk etmek
evlâd›r. Çünkü, ak›betin ya saadettir —saadet ise, flu fâ-
nî lezaizin terkiyle olur— veya flekavettir. Ölüm ve idam 
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musibet: felâket, belâ.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rücu: dönme, geri dönme.
saadet: mutluluk.
sür’at-i zeval: h›zl› ve çabuk kay-
bolufl, yok olufl.
flekavet: bedbahtl›k, baht› kara-
l›k.
talep: isteme, dileme.
vücut: beden, varl›k.
zail: sone eren, yok olan.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

adem: yokluk, hiçlik.
ak›bet: nihayet, son.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
badiheva: heva ve heves rüz-
gâr›, gelip geçici hevesler.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cihat-› erbaa: dört cihet, dört
taraf: sa¤, sol, ön, arka.
daire-i emir: buyruk dairesi;
ifl ve faaliyet dairesi.
evlâ: daha uygun, daha lây›k,

daha iyi.
fânî: ölümlü, geçici.
feda: u¤runa verme.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
idam: yok olma.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
itimat: dayanma, güvenme.
kalâk: iç s›k›nt›s›, gönül darl›-
¤›, can s›k›nt›s›, s›k›nt›da ol-

ma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›smet: talih, nasip, kader.
k›ymet: de¤er.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
Malik-i Hakikî: her fleyin ha-
kikî sahibi ve maliki olan Al-
lah.
menzil: yer, konak.
Mucid: yaratan, yoktan var
eden Allah.
mukabil: karfl›l›k.



intizar›nda bulunan bir adam, sehpan›n tezyin ve süslen-
dirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi?

Dünyas›n›n ak›betini küfür saikas›yla adem-i mutlak
oldu¤unu tevehhüm eden adam için de terk-i lezaiz evlâ-
d›r. Çünkü, o lezaizin zevaliyle vukua gelen hususî ve
mukayyet ademlerden adem-i mutlak›n elîm elemleri her
dakikada hissediliyor. Bu gibi lezzetler o elemlere galebe
edemez.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Meray› tecavüz eden koyun sürüsünü çevirmek için

çoban›n att›¤› tafllara musap olan bir koyun, lisan-› hâliy-
le, “Biz çoban›n emri alt›nday›z. O bizden daha ziyade
faydam›z› düflünür. Madem onun r›zas› yoktur; dönelim”
diye kendisi döner, sürü de döner.

Ey nefis! Sen o koyundan fazla asi ve dâl de¤ilsin. Ka-
derden sana at›lan bir musibet tafl›na maruz kald›¤›n za-

man 
1 n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpG söyle ve Merci-i Hakikî’ye

dön, imana gel, mükedder olma. O seni senden daha zi-
yade düflünür.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kalbin umur-i dünyeviye ile kasten ifltigal etmek için

yarat›lm›fl olmad›¤› flöylece izah edilebilir:

Görüyoruz ki, kalp, hangi bir fleye el atarsa, bütün
kuvvetiyle, fliddetiyle o fleye ba¤lan›r, büyük bir ihtimam 

adem: yokluk.
adem-i mutlak: mutlak yokluk,
tam yokluk.
ak›bet: nihayet, son.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
dâl: sapk›nlar, do¤ru ve hak yol-
dan uzaklaflanlar.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
evlâ: daha uygun, daha lây›k, da-
ha iyi.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hususî: özel.
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iman: inanç, itikat.
intizar: bekleme, gözleme.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri

alt›nda bulunma.
mera: hayvanlar›n otlad›¤›
yer, k›r, çay›r.
merci-i hakikî: as›l dönüle-
cek ve s›¤›n›lacak yer.
mukayyet: kay›tl›, kaydedil-
mifl.
musap: hastal›k veya s›k›nt›-
ya u¤ram›fl.
musibet: felâket, belâ.
mükedder: kederli, üzüntülü,
tasal›.

nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.
sehpa: idama mahkûm olan-
lar›n idam edildi¤i üç ayakl›
düzen, dara¤ac›.
tecavüz: sald›rma.
terk-i lezaiz: lezzetlerin ve
zevklerin terk edilmesi.

tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
umur-i dünyeviye: dünyevî
ifller, dünyaya ait ifller.
vuku: olma, meydana gelme.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.
ziyade: çok, fazla.

1. Biz Allah’›n kullar›y›z; sonunda yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 156.)
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ile eline al›r, kucaklar. Ve ebedî bir devamla, onunla be-
raber kalmak istiyor. Ve onun hakk›nda tam manas›yla
fenâ olur. Ve en büyük ve en devaml› fleylerin peflinde-
dir, talebindedir. Hâlbuki, umur-i dünyeviyeden herhangi
bir emir olursa, kalbin istek ve âmâline nazaran bir k›l
kadard›r. Demek kalp, ebedülâbâda müteveccih aç›lm›fl
bir penceredir. Bu fânî dünyaya raz› de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân, semadan nazil olmufltur. Ve Onun nüzulüyle

semavî bir mâide ve bir sofra-i ‹lâhiye de nazil olmufltur.
Bu mâide, tabakat-› beflerin ifltiha ve istifadelerine göre
ayr›lm›fl safhalar› havidir. O mâidenin sath›nda, yüzünde
bulunan ilk safha tabaka-i avama aittir.

Meselâ:
1 ÉnªogÉnæ`r≤nànØna Ék≤rJnQ ÉnànfÉnc¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG s¿nG ayet-i

kerîmesi, beflerin birinci tabakas›na flu manay› ifham ve
ifade ediyor:

Semavat, ayaz, bulutsuz, ya¤muru ya¤d›racak bir ka-
biliyette olmad›¤› gibi, arz da kupkuru nebatat› yetifltire-
cek bir flekilde de¤ildir. Sonra ikisinin de yap›fl›kl›klar›n›
izale ve fetk ettik. Birisinden sular inmeye, ötekisinden
nebatat ç›kmaya bafllad›. Mezkûr ayetin ifade etti¤i flu

manaya delâlet eden, 
2 x»nM mArÀnT sπoc pABÉnŸrG nøpe Énæ`r∏n©nLnh ayet-i

kerîmesidir. Çünkü, hayvanî ve nebatî olan hayatlar› ko-
ruyan g›dalar, ancak arz ve seman›n izdivac›ndan tevel-
lüt edebilir.

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 193

kabiliyet: istidat, yetenek.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
mâide: yemek sofras›, üzerinde
nimetler bulunan kurulmufl sofra.
meselâ: örne¤in.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nazil: nüzul eden, inen.
nebatat: bitkiler.
nebatî: bitkisel, bitki ile ilgili, bit-
kiye ait.
nüzul: inme, inifl, gökten dünya-
ya gelifl.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
safha: devre, merhale.
sat›h: bir fleyin d›fl taraf›, d›fl yü-
zü.
sema: gökyüzü, gök.
Semavat: semalar, gökler.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len; Allah taraf›ndan olan, ‹lâhî.
sofra-i ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
sofras›.
tabaka: kat, katman.
tabaka-i avam: avam tabakas›,
halktan ilmi irfan› k›t olanlar›n ta-
bakas›, halk.
tabakat-› befler: insan tabakalar›,
insanlar›n oluflturdu¤u sosyal s›-
n›flar.
talep: istek, dilek.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
umur-i dünyeviye: dünyevî ifller,
dünyaya ait ifller.

a’mal: ameller, ifller.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
befler: insan, insanl›k.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.

ebedülâbâd: ebedlerin ebedî,
tükenmez, ebedî hayat, son-
suzluk.
fânî: ölümlü, geçici.
fenâ: yokluk, yok olma.
fetk etmek: ay›rmak.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hayvanî: hayvanla ilgili, hay-
vana ait.
ifhâm: anlatma, bildirme.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
ifltiha: yeme¤e karfl› duyulan
istek, mide aç›kl›¤›, açl›k, ifl-
tah.
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma.
izdivaç: evlenme, birbirine efl
olma.

1. Gökler ve yer bitiflik iken Biz onlar› birbirinden kopar›p ay›rd›k. (Enbiya Suresi: 30.)
2. Her canl› fleyi de sudan yaratt›k. (Enbiya Suresi: 30.)



Mezkûr ayetin tabaka-i avama ait safhas›n›n arkas›nda
flöyle bir safha da vard›r ki:

Nur-i Muhammediyeden (a.s.m.) yarat›lan madde-i
aciniyeden, seyyarat ile flemsin o nurun macun ve hamu-
rundan infisal ettirilmesine iflarettir.

Bu safhay› delâletiyle teyit eden, 
1 …/Qƒof *G n≥n∏nN Éne o∫shnG

olan hadis-i flerifidir.

‹kinci Misal:
2 mój/ónL m≥r∏nN røpe ¢mùrÑnd ≈/a rºog rπnH p∫shn’rG p≥r∏`nÿr ÉpH Énæ«`/«`n©nanG olan

ayet-i kerîmenin tabaka-i avama ait safhas›nda flu mana
vard›r:

“Onlar, daha acip olan birinci yarat›l›fllar›n› flahadetle
ikrar ettikleri hâlde, daha ehven daha kolay ikinci yara-
t›l›fllar›n› uzak görüyorlar.”

fiu safhan›n arkas›nda haflir ve neflrin pek kolay oldu-
¤unu tenvir eden büyük bir bürhan vard›r.

Ey haflir ve neflri inkâr eden kafas›z! Ömründe kaç de-
fa cismini tebdil ediyorsun? Sabah ve akflam elbiseni de-
¤ifltirdi¤in gibi, her senede bir defa tamam›yla cismini
tebdil ve tecdit ediyorsun, haberin var m›d›r? Belki her
senede, her günde cisminden bir k›s›m fleyler ölür, yeri-
ne emsali gelir; bunu hiç düflünemiyorsun. Çünkü, kafan
bofltur. E¤er düflünebilseydin, her vakit âlemde binlerce
numuneleri vukua gelen haflir ve neflri inkâr etmezdin.
Doktora git, kafan› tedavi ettir.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ehven: daha hafif; kolay.
emsal: örnekler, benzerler.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
ikrar: tasdik ve kabul etme, do¤-
rulama.
infisal: oldu¤u yerden ayr›lma,
yerini b›rak›p gitme.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-

bul ve tasdik etmeme.
madde-i aciniye: hamur gibi
yo¤rulmufl cisim.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
misal: örnek.
neflir: ahirette tekrar diriltilen
insanlar›n tüm amellerinin
aç›klanmas›, duyurulmas›.
numune: örnek.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in nuru, ›fl›¤›.
safha: devre, merhale.
seyyarat: gezegenler.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flems: günefl.
tabaka-i avam: avam taba-
kas›, halktan ilmi irfan› k›t

olanlar›n tabakas›, halk.
tebdil: de¤ifltirme, baflka bir
hale getirme.
tecdit: yenileme, tazeleme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.

1. Allah’›n ilk yaratt›¤› fley, benim nurumdur. (Keflfü’l-Hafâ, 1:265, hadis no: 827.)

2. Onlar›n ilk yarat›l›fl› Bize zor mu geldi ki, tekrar diriltmekten âciz kalal›m. (Kaf Suresi: 15.)
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Nefsin belâhat ve hamakatine bak ki, bir Rabb-i Muh-
tar-› Hakîm taraf›ndan terbiye edildi¤ini ve o Rabb-i Ha-
kîm’in memlûk ve masnuu oldu¤unu bildi¤ine ve bu te-
mellük ve terbiyenin bütün efrat, enva, ecnasta cari ol-
makla meselenin bir kaide-i külliye fleklini ald›¤›na ve bu
feyzin flümullü olmakla bir nevi icma ve fiilî bir tasdike
mazhar oldu¤una nazaran, kanun ve düstur fleklinde
olan hâdiseye ve kesb-i külliyet eden kaideye bakarak
kanaat ve itminan etmesi lâz›m iken, bütün afak› cilve-
lendiren tecelliyat-› esmay›, kendisi de o cilvelerde hisse-
dar oldu¤u hâlde, vas›ta-i tesettür ve alâmet-i ihmal san›-
yor. Güya, o nefsin fevkinde, onun bütün ahvalini kont-
rol eden kimse yoktur. Ve kendisini, yapt›¤› fiillerinde, fi-
il içinde müstetir “Hû” gibi görüyor. Tecelliyat›n geniflli-
¤ini imtinaa, büyüklü¤ünü ademe hamletmekle, fleytan›
bile yapt›¤› mugalâtadan utand›r›yor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Nefis, daima ›zt›raplar, kalâklar içinde evhamdan kur-
tulup tevekküle yanaflm›yor, hükm-i kadere raz› olmuyor.
Hâlbuki, flemsin tulû ve gurubu muayyen ve mukadder
oldu¤u gibi, insan›n da bu dünyada tulû ve gurubu ve sa-
ir mukadderat› kalem-i kader ile cephesinde yaz›l›d›r. ‹s-
terse bafl›n› tafla vursun ki, o yaz›lar› silsin; fakat bafl› k›-
r›l›r, yaz›lara bir fley olmaz, ha!
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dütsüz kabul etme.
kaide: kural, esas, düstur.
kaide-i külliye: genel kural,
umumî kaide, umumî kanun.
kalâk: iç s›k›nt›s›, gönül darl›¤›,
can s›k›nt›s›, s›k›nt›da olma.
kalem-i kader: kader kalemi, Al-
lah’›n olacak hâdiseleri olmadan
önce bilip yazmas›, takdir etmesi.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
kanun: kaide, kural.
kesb-i külliyet: umumîlik, genel-
lik kazanma.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
memlûk: kul, köle.
mesele: önemli konu.
muayyen: tayin edilmifl, belli, be-
lirli.
mugalâta: yan›lt›c› söz söyleme,
yan›lt›c› konuflma.
mukadder: takdir edilmifl.
mukadderat: Allah taraf›ndan
ezelde takdir olunmufl fleyler, ile-
ride meydana gelecek hâller ve
olaylar, al›n yaz›s›.
müstetir: gizlenen, gizli, sakl›, ör-
tülü.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nevi: çeflit, tür.
Rabb-i Hakîm: hikmet sahibi Al-
lah, ifl ve emirleri hikmetli ve
yanl›fls›z olan Cenab-› Hak.
Rabb-i Muhtar-› Hakîm: her fleyi
hikmetle yapan ve onlar› besle-
yen, terbiye eden, sevk ve idare
eden, diledi¤i gibi davranan son-
suz hikmet ve irade sahibi Hakîm
ve Muhtar olan terbiye edici sul-
tan olan Allah.
raz›: r›za gösteren, kabul eden.
sair: di¤er, baflka, öteki.
flems: günefl.
flümul: içine alma, kapsam.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tecelliyat-› esma: isimlerin tecel-
lileri, Cenab-› Hakka ait isimlerin
kâinat ve mahlûkat üzerinde gö-
rülen tecellileri, tezahürleri.
temellük: sahiplenme, kendine
mal etme.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme.
tevekkül: bir ifli gerçekleflmesi
için gereken çal›flmay› ve çabay›
gösterip sebeplere baflvurduktan
sonra ifli Allah’a b›rakma.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
vas›ta-i tesettür: .

adem: yokluk.
afak: bütün dünya, gözle gö-
rülen âlem.
ahval: haller, durumlar.
alâmet-i ihmal: .
belâhat: ahmakl›k, kal›n ka-
fal›l›k, düflüncesizlik.
cari: cereyan eden, akan, iflle-
yen.
cilve: tecelli, görüntü.
düstur: kanun, kural, esas.
ecnas: cinsler, çeflitler.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.

evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fevkinde: üstünde.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.
fiil: ifl, hareket.
fiilî: fiille ilgili, gerçekten yap›-
lan ifl.
gurup: batma, bat›fl.
güya: sanki.
hâdise: olay.
hamakat: ahmakl›k, beyin-
sizlik, budalal›k.
haml: isnat etme, at›f, yükle-

me.
hissedar: hisse sahibi, hissesi
olan.
Hû: Allah, Yarat›c›.
hükm-i kader: kaderin hük-
mü.
›zt›rap: ac›, azap, s›k›nt›.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl
birli¤ine varma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
imtina: imkâns›zl›k, olamay›fl.
itminan: inanma, güvenme,
gönül rahatl›¤› içinde tered-



Ve illâ muhakkak bilsin ki, semavat ve arz›n haricine
kaç›p kurtulamayan insan, Hâl›k-› Küll-i fiey’in rububiye-
tine muhabbetle r›zadâde olmal›d›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir fleyin sânii o fleyin içinde olursa, aralar›nda tam bir

münasebet lâz›md›r ve masnuat›n adedince sânilerin ço-
¤almas› lâz›md›r. Bu ise muhaldir. Öyle ise, sâni masnu
içinde olamaz. Meselâ, matbaa ile teksir edilen bir kitap,
yine bir adam›n kalemiyle yaz›l›yor. O kitab›n nak›fllar›,
harfleri kendisinden sümbüllenmez. Kâtip de o kitabet
sanat› içinde de¤ildir. Ve illâ, intizamdan ç›kar. Öyle ise,
masnuun nak›fllar› kendisinden de¤ildir; ancak kudret
kalemiyle, kaderin takdiri üzerine yaz›l›yor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Akl›n pek garip bir hâli vard›r. Öyle bir yed-i tûlâ sahi-

bidir ki, bazen kâinat› ihata etmekle kuca¤›na al›yor. Ba-
zen daire-i imkândan ç›kar, en yüksek dairelere müdaha-
leye çal›fl›r. Bazen da bir katre suda bo¤ulur, bir zerre
içinde yok olur, bir k›lda kaybolur. Maahaza, hangi fley-
de fenâ ve kaybolursa, bütün varl›¤› o fleye münhas›r ol-
du¤unu bilir. Ve hangi bir noktaya girse, bütün âlemi be-
raberce götürmek iste¤indedir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
E¤er dünyan›n veya vücudun mülkiyeti, zilliyeti sende

ise, taahhüt, tahaffuz, korku külfetleriyle nimetlerden 

âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
daire-i imkân: imkân âlemi, kâi-
nat ve varl›klar âlemine ait âlem.
fenâ: yokluk, son bulma, geçici-
lik.
garip: tuhaf, hayret verici.
Hâl›k-› Külli fiey: kâinatta mev-
cut olan her fleyin yarat›c›s›, Al-
lah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
ihata: kuflatma, içine alma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
illâ: mutlaka, muhakkak, ne olur-
sa olsun.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kâtip: yazan, yaz›c›.
katre: damla.
kitabet: kâtiplik, yazma.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
maahaza: bununla birlikte, böyle
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olmakla beraber.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
meselâ: örne¤in.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhal: imkâns›z.
müdahale: kar›flma.
mülkiyet: mülk sahipli¤i.
münasebet: münasiplik, iki
fley aras›ndaki uygunluk.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›l-
m›fl, bir fleye veya kimseye

mahsus.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
r›zadâde: raz› olmufl, r›za
göstermifl, kabul etmifl.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
sâni: sanat eseri meydana
getiren.
semavat: semalar, gökler.

taahhüt: bir iflin yap›lmas›
için söz verme, üzerine alma,
yüklenme.
tahaffuz: korunma, sak›nma.
takdir: Allah’›n takdiri, Al-
lah’›n ilmiyle belli bir düzen
vermesi.
teksir: ço¤altma.
yed-i tûlâ: tam, çok genifl
ilim ve ihtisas, ustal›k.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zilliyet: sahiplik, himaye edici
olma, koruyuculuk.



lezzet alamazs›n, daima rahats›z olursun. Çünkü, nok-
sanlar› tedarik, mevcutlar› telef olmaktan muhafaza ile,
daima evham, korkular, meflakkatlere mahal olursun.
Hâlbuki, o nimetler, Mün’im-i Kerîm’in, taahhüdü alt›n-
dad›r. Senin iflin, Onun sofra-i ihsan›ndan yiyip içmekle,
flükretmektir. 

fiükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini
artt›r›r. Çünkü, flükür nimette in’am› görmek demektir.
‹n’am› görmek, nimetin zevalinden hâs›l olan elemi de-
feder. Zira, nimet zail oldu¤undan, Mün’im-i Hakikî
onun yerini bofl b›rakmaz, misliyle doldurur; ve teceddü-
dünden lezzet al›rs›n.

Evet, 
1 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªn◊r G p¿nG rºo¡j'ƒrYnO oôpN'Gnh olan ayet-i

kerîme, hamdin ayn-› lezzet oldu¤una delâlet eder. Çün-
kü, hamd in’am fleceresini nimet semeresinde gösterir.
Ve bu vesile ile, zeval-i nimetin tasavvurundan hâs›l olan
elem zail olur. Çünkü, flecerede çok semere vard›r; biri
giderse, ötekisi yerine gelir. Demek, hamd ayn-› lezzet-
tir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Afakî malûmat, yani hariçten, uzaklardan al›nan ma-
lûmat evham ve vesveselerden hâlî olam›yor. Amma,
bizzat vicdanî bir fluura mahal olan enfüsî ve dâhilî ma-
lûmat ise, evham ve ihtimallerden temizdir. Binaenaleyh,
merkezden muhite, dâhilden harice bakmak lâz›md›r.
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bildirme.
hariç: d›flar›.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
ihtimal: olabilirlik.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
mahal: yer.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
misil: benzer, efl.
muhafaza: koruma.
muhit: yöre, çevre.
Mün’im-i Hakikî: nimetin, sebep-
lerin arkas›ndaki gerçek sahibi,
yedirip içiren ve r›z›kland›ran›n tâ
kendisi olan Allah.
Mün’im-i Kerîm: kerem sahibi ni-
met veren, yedirip içiren, nimet-
lerin hakikî sahibi olan Cenab-›
Hak.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
semere: meyve, yemifl.
sofra-i ihsan: ihsan sofras›, Ce-
nab-› Hakk›n nimetleri sundu¤u;
ihsan ve ikramda bulundu¤u sof-
ra.
flecere: a¤aç.
fluur: bilinç.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
taahhüt: bir iflin yap›lmas› için
söz verme.
tasavvur: bir fleyi zihinde düflün-
me, tasarlama.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
telef: yok etme, harap etme, bofl
yere harcama.
vesile: arac›, vas›ta.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile ilgi-
li, vicdana ait.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zail: sone eren, yok olan.
zeval: sona erme, bitme, yok ol-
ma.
zeval-i nimet: nimetin bitmesi,
sona ermesi, yok olmas›.

afakî: kaynaktan uzakta olan,
genifl çevrede bulunan.
amma: ama, lâkin, ancak.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
ayn-› lezzet: lezzetin asl›, lez-
zetin tâ kendisi.
bilakis: aksine, tersine.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.

bizzat: kendisi, flahsen.
dâhil: iç, içerisi.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
def: mâni olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.

enfüsî: öznel, sübjektif; nes-
nelerin gerçe¤ine de¤il, ferdin
düflünce ve duygular›na da-
yanan.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
hâlî: bir fleyden uzak, müs-
tesna.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek

1. Onlar›n dualar› flu sözlerle sona erer: “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve
minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (Yunus Suresi: 10.)



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Küre-i arz› bir köy flekline sokan flu medeniyet-i sefihe

ile gaflet perdesi pek kal›nlaflm›flt›r; tadili büyük bir him-
mete muhtaçt›r. Ve keza, befleriyet ruhundan dünyaya
naz›r pek çok menfezler açm›flt›r. Bunlar›n kapat›lmas›,
ancak Allah’›n lütfuna mazhar olanlara müyesser olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir zerre, kocaman flemsi, tecelli ile, yani in’ikâs itiba-

r›yla istiap eder, içine al›r; fakat küçücük iki zerreyi biz-
zat, yani hacimleri itibar›yla içine alamaz. Binaenaleyh,
ya¤murun, flemsin timsaline ma’kes olan katreleri gibi,
kâinat›n zerrat ve mürekkebat›, ilim ve iradeye müstenit
kudret-i nuraniye-i ezeliyenin, tecelli ve in’ikâs itibar›yla,
lem’alar›na mazhar olabilirler; fakat gözün içindeki bir
hücre zerresi, asap, evride, flerayinde tesirleri görünen
bir kudret fluur ve iradeye menba olamaz. Bu acip sanat,
muntazam nak›fl, ince hikmetin iktizas›na göre, kâinat›n
her bir zerresi, her bir mürekkebat›, ulûhiyete mahsus
muhit ve mutlak s›fatlara menba ve mastar olmas› lâz›m
gelir; veya o s›fatlar ile muttas›f fiems-i Ezelî’nin tecelli-
yat lem’alar›na ma’kes olmalar› lâz›md›r.

Birinci fl›kta kâinat›n zerrat› adedince muhalât vard›r.
Binaenaleyh, her bir zerre, o büyük yükün tahammülün-
den âciz oldu¤unu ikrar ile, “Mucid, Hâl›k, Rab, Malik,
Kayyum, ancak Allah’t›r” diye flahadetini ilân eder. Ve
keza, her bir zerre, her bir mürekkebat, muhtelif lisan ve
delâletleriyle, flu beyti terennüm ediyorlar:

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
asap: sinirler.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
beyit: iki m›sradan oluflan fliir.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
evride: kara kan damarlar›, top-
lardamarlar.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme, emek sarf etme.
ikrar: baflkas›n›n kendi üzerinde-
ki bir hakk›n› bildirme, haber ver-
me.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ilim: bilgi, marifet.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istiap: içine alma, içine s›¤d›rma,
kapsama.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
katre: damla.
Kayyum: varl›¤› ve dirili¤i her an
için olup gökleri ve yerleri her an
için tutan, daimî her fleye her hu-
susta iktidar› olan Allah.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i nuraniye-i ezeliye:.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lem’a: par›lt›.
lisan: dil.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
ma’kes: yans›ma yeri; ayna.
Malik: her fleyin gerçek ve mut-
lak sahibi olan Allah.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
mazhar: nail olma, flereflenme.
medeniyet-i sefihe: sefih mede-
niyet, zevk ve e¤lenceye sevk
eden medeniyet.
menba: kaynak.
menfez: delik, aral›k.
Mucid: yaratan, yoktan var eden.
muhalât: muhaller, olmas› müm-
kün olmayanlar.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
mutlak: herhangi bir kayda ba¤l›
olmayan, kay›ts›z, flarts›z.
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muttas›f: vas›fland›r›lan, s›-
fatlanan.
mürekkebat: mürekkep fley-
ler, bileflikler, kar›fl›mlar.
müstenit: istinat eden, daya-
nan.
müyesser: kolaylaflt›r›lm›fl;
nasip olan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
naz›r: nazar eden, bakan.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
ruh: hayat ve canl›l›k veren

fley.
s›fat: vas›f, nitelik.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flems: günefl.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve
her fleyi nurland›ran Cenab-›
Hak.
flerayin: atar damarlar.
fluur: bilinç.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
tahammül: yüklenme, yüke
katlanma.

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecelliyat: tecelliler, görüntü-
ler.
terennüm: yavafl ve güzel bir
flekilde söyleme.
timsal: örnek, numune.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
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Evet, her bir harf kendi vücuduna bir vecihle delâlet
eder; amma kâtibinin, sâniinin vücuduna çok vecihlerle
delâlet eder. Evet,

2 oπpFBÉ°nSnQ n∂r«ndpG '¤rYn’rG pCÓn ǹŸrG nøpe @ Én¡sfpÉna päÉnæpF=Énµ`rdG nQƒo£o°S rπs`enCÉnJ

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Cam, su hava, âlem-i misal, ruh, ak›l, hayal, zaman
vesaire gibi tecelli-i timsal akislere mahal ve mazhar olan
çok fleyler vard›r. Maddiyat-› kesifenin timsalleri hem
münfas›l, hem ölü hükmündedirler; çünkü, as›llar›na
gayr olduklar› gibi, as›llar›n›n hasiyetlerinden de mah-
rumdurlar. Nuranîlerin timsalleri ise, as›llar›yla muttas›l
ve as›llar›n›n hasiyetlerine malik ve as›llar›na gayr de¤il-
lerdir.

Binaenaleyh, Cenab-› Hak, flemsin hararetini hayat,
ziyas›n› fluur, ziyadaki renkleri duygu gibi yapm›fl olsa idi,
senin elindeki âyinede temessül eden flemsin timsali se-
ninle konuflacakt›. Çünkü, o timsalinde oldukça, harare-
ti, ziyas›, renkleri olurdu; hararetiyle hayat bulurdu, ziya-
s›yla fluurlu olurdu, renkleriyle de duygulu olurdu. Böyle
olduktan sonra, seninle konuflabilirdi. Bu s›rra binaendir
ki, Resul-i Ekrem (a.s.m.) kendisine okunan bütün salâ-
vat-› flerifeye bir anda vâk›f olur.
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mahal: yer.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
malik: sahip.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer.
muttas›l: bitiflik.
münfas›l: birbirinden ayr›lm›fl, bi-
tiflik olmayan, ayr› duran.
Nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
salâvat-› flerife: Hz. Muhammed
(a.s.m.) için yap›lan dualar.
sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
s›r: gizli hakikat.
flems: günefl.
fluur: bilinç.
tecelli-i timsal: suretlerin tecelli-
si, görüntüsü.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
timsal: resim, suret, flekil.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
vecih: cihet, yön.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

akis: yans›ma.
âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, dünyadaki ifllerin görün-
tülendi¤i ve gözlendi¤i, ruhla-
r›n bulundu¤u âlem.
amma: ama, lâkin, ancak.
âyine: ayna.
binaen: -den dolay›, bu se-

bepten.
Binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
gayr: baflka, di¤er.
hararet: s›cakl›k.
hasiyet: bir fleye has özellik,

nitelik.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
kâtip: yazan, yaz›c›.
maddiyat-› kesife: kat› mad-
deler, yo¤un maddeler.

1. Bizim ifadelerimiz pek çeflitlidir. Senin güzelli¤in birdir. • Hepsi de o güzelli¤e iflaret etmek-
tedir.

2. Kâinat kitab›n›n sat›rlar›n› düflünerek mütalâa et. • Zira onlar›n hepsi sana Cenab-› Hakk›n
yüce kat›ndan birer kitapç›kt›r.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

1 $G n¿ÉnërÑ°oS ve 
2 ! oórªnërdnG cümleleri Cenab-› Hakk› Ce-

lâl ve Cemal s›fatlar›yla z›mnen tavsif ediyorlar. Celâl s›-

fat›n› tazammun eden $G n¿ÉnërÑ°oS abdin ve mahlûkun Al-

lah’tan baid olduklar›na naz›rd›r. Cemal s›fat›n› içine

alan, ! oórªnërdnG Cenab-› Hakk›n rahmetiyle abde ve mah-

lûkata karip oldu¤una iflarettir.

Meselâ, biri kurb, di¤eri bu’d olmak üzere, bize naz›r,
flemsin iki ciheti vard›r. Kurb cihetiyle hararet ve ziyay›
veriyor, bu’d cihetiyle insanlar›n mazarratlar›ndan tahir
ve safî kal›yor. Bu itibarla, insan flemse karfl› yaln›z kabil
olabilir, fail ve müessir olamaz.

Kezalik, bilâteflbih, Cenab-› Hak rahmetiyle bize karip
oldu¤u cihetle Ona hamd ediyoruz; biz Ondan uzak ol-
du¤umuz cihetle Onu tesbih ediyoruz. Binaenaleyh, rah-
metiyle kurbüne bakarken hamd et, Ondan baid oldu¤u-
na bakarken tesbih et. Fakat, her iki makam› kar›flt›rma
ve her iki nazar› birlefltirme ki, hak ve istikamet mültebis
olmas›n. Lâkin, iltibas ve mezç olmad›¤› takdirde, her iki
makam› ve her iki nazar› hem tebdil, hem cem edebilir-

sin. Evet, 
3 /√pórªnëpHnh $G n¿ÉnërÑ°oS her iki makam›, cem eden

bir cümledir.

abd: kul.
baid: uzak, ›rak.
bilâteflbih: benzetmeksizin.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
Celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik ve haflmet sahibi
olan Allah.
cem: toplama, bir araya getirme.
Cemal: sonsuz güzellik sahibi
olan Allah.
cihet: yön.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
hak: dava veya iddiada gerçe¤e
uygunluk, do¤ruluk.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hararet: s›cakl›k.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iltibas: kar›flt›rmak.
istikamet: do¤ru yön.
itibarla: bak›mdan, yüzden, dola-
y›.
kabil: kabul eden; baflkas›na ait
fleyi gösterme yetene¤inde olan.
karip: yak›n.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kurb: yak›n olma hâli, yak›nl›k.
lâkin: fakat, ama, ancak.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
makam: yer, mevki.
mazarrat: zararlar, ziyanlar, zarar
vermeler.
meselâ: örne¤in.
mezç: katma, kar›flt›rma.
müessir: tesir eden, tesirini gös-
teren, eser ve iz b›rakan.
mültebis: iltibas etmifl, kar›flm›fl.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
naz›r: nazar eden, bakan.

rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
safî: saf olan, kat›fl›ks›z, duru.
s›fat: vas›f, nitelik.
flems: günefl.
tahir: temiz, pak.
tavsif: vas›fland›rma, bir fle-

yin iç yüzü ve özelliklerini an-
latma.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tebdil: de¤ifltirme, baflka bir
hale getirme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve

noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.
z›mnen: aç›ktan olmayarak,
dolay›s›yla, üstü kapal› ola-
rak, kapal› bir flekilde.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. Allah her türlü kusur ve noksandan uzakt›r.

2. Ezelden ebede her türlü hamd ve flükür Allah’a mahsustur.

3. Ezelden ebede her türlü hamd ve flükür, ancak her türlü kusur ve noksandan uzak olan
Allah’a mahsustur.
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Dört fley için dünyay› kesben de¤il, kalben terk etmek
lâz›md›r:

1. Dünyan›n ömrü k›sa olup sür’atle zeval ve guruba
gider. Zevalin elemiyle visalin lezzeti zeval buluyor.

2. Dünyan›n lezaizi zehirli bala benzer, lezzeti nispe-
tinde elemi de vard›r.

3. Seni intizar etmekte ve senin de sür’atle ona do¤-
ru gitmekte oldu¤un kabir, dünyan›n ziynetli, lezzetli fley-
lerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü, dünya ehlince
güzel addedilen fley, orada çirkindir.

4. Düflmanlar ve haflerat-› muz›rra aras›nda bir saat
durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak
aras›ndaki muvazene, kabir ile dünya aras›ndaki ayn›
muvazenedir. Maahaza, Cenab-› Hak da bir saatlik lezze-
ti terk etmeye davet ediyor ki, senelerce dostlar›nla be-
raber rahat edesin. Öyle ise, kay›tl› ve kelepçeli olarak
sevk edilmezden evvel, Allah’›n davetine icabet et.

Fesübhanallah, Cenab-› Hakk›n insanlara fazl ü kere-
mi o kadar büyüktür ki, insana vedia olarak verdi¤i ma-
l›, büyük bir semeni ile insandan sat›n al›r, ibka ve hima-
ye eder. E¤er insan o mal› temellük edip Allah’a satmaz-
sa, büyük bir belâya düfler. Çünkü, o mal› uhdesine alm›fl
oluyor. Hâlbuki, kudreti taahhüde kâfi gelmiyor. Çünkü,
arkas›na al›rsa beli k›r›l›r, eliyle tutarsa kaçar, tutulmaz. 
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tutar, bedel.
sevk: önüne kat›p sürme, yönelt-
me.
taahhüt: bir iflin yap›lmas› için
söz verme.
temellük: sahiplenme, kendine
mal etme.
uhde: sorumluluk.
vedia: emanet, saklan›lmak ve
korunmak üzere b›rak›lan fley.
visal: ulaflma, kavuflma.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.
ziynet: süs.

add: saymak, öyle kabul et-
mek.
belâ: musibet, s›k›nt›.
ehil: bir yerde oturan.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
evvel: önce.
fazl ü kerem: ihsan ve iyilik,
lütuf ve nimet.
fesübhanallah: Allah (c.c.) ne
güzel yaratm›fl; Allah bütün
noksanl›klardan münezzehtir,
her fley kendine tespih eder

anlam›nda olup hayret ve ta-
accübü ifade için söylenir.
gurup: batma, bat›fl.
haflerat-› muz›rra: zararl› bö-
cekler, haflereler.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
ibka: devaml› k›lma, sürekli
k›lma.
icabet: davete gitme, davete
uyma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.

intizar: bekleme, gözleme.
kâfi: yeter, el verir.
kalben: kalp ile, kalpten.
kesben: çal›flma, çal›fl›p ka-
zanma.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
muvazene: denge, ölçü.
nispetinde: oran›nda, ölçü-
sünde.
semen: baha, k›ymet, de¤er,



En nihayet meccanen fenâ olur gider, yaln›z günahlar›
miras kal›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

“Geceye benzeyen gençli¤im zaman›nda gözlerim
uyumufl idi. Ancak ihtiyarl›k sabah›yla uyand›m” mealin-
de olan

pÖ«°/ûne pírÑ°oüpH s’pG r¬pÑnàrænJ rºndnh @ »/ànÑ«/Ñn°T pπr«n∏pH râneÉnf rónb »/ær«nYnh
fliirin flümulüne dâhilim. Çünkü, gençli¤imde en yüksek
bir intibah flahikas›na ç›kt›¤›m› san›yordum. fiimdi anl›-
yorum ki, o intibah, intibah de¤ilmifl, ancak uykunun en
derin kuyusunda bulunmaktan ibaretmifl. Binaenaleyh,
medenîlerin iftihar ile dem vurduklar› tenevvür-i intibah-
lar›, benim gençlik zaman›mdaki intibah kabîlesinden ol-
sa gerektir.

Onlar›n misali rüyas›nda güya uyan›p, rüyas›n› halka
hikâye eden nâim meselidir. Hâlbuki rüyas›nda, onun o
intibah›, uykunun hafif perdesinden derin ve kal›n bir
perdeye intikal etti¤ine iflarettir. Böyle bir nâim ölü gibi-
dir; yar› buçuk uykuda bulunan insanlar› nas›l ikaz edebi-
lir?

Ey uykuda iken kendilerini ay›k zannedenler! Umur-i
diniyede, müsamaha veya teflebbühle medenîlere yanafl-
may›n. Çünkü, aram›zdaki dere pek derindir; doldurup
hatt-› muvasalay› temin edemezsiniz, ya siz de onlara il-
tihak edersiniz veya dalâlete düfler bo¤ulursunuz.

binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dâhil: girme, içinde olma.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dem vurmak: bir fleyden gelifli
güzel bahsetmek, iddia etmek.
fenâ: yok olma, ölümlülük, geçi-
cilik.
güya: sanki.
hatt-› muvasala: kavuflturucu
yol, ulaflt›ran yol.
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ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
iftihar: gurur, övünme.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
intibah: uyan›kl›k.
intikal: bir yerden baflka bir
yere geçme, yer de¤ifltirme.
kabil: tür, gibi.

meal: mana, anlam, mefhum.
meccanen: bedava flekilde,
paras›z, ücretsiz olarak.
medenî: uygar.
mesel: örnek.
misal: örnek.
müsamaha: göz yumma, hofl
görme, görmezlikten gelme,
tolerans.
nâim: uyuyan, uykuda bulu-
nan.
nihayet: en sonunda.

flahika: da¤ tepesi, da¤ doru-
¤u; zirve, doruk.
flümul: içine alma, kapsam.
temin: sa¤lama.
tenevvür-i intibah: uyan›fl
ayd›nl›¤›.
teflebbüh: zorla benzemeye
çal›flma, benzetmeye özen-
me.
umur-i diniye: dinî emirler,
dine ait ifller.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Masiyetin mahiyetinde, bilhassa devam ederse, küfür

tohumu vard›r. Çünkü, o masiyete devam eden ülfet
peyda eder. Sonra, ona afl›k ve müptelâ olur, terkine im-
kân bulamayacak dereceye gelir. Sonra, o masiyetinin
ikaba mucip olmad›¤›n› temenniye bafllar. Bu hâl böyle-
ce devam ettikçe, küfür tohumu yeflillenmeye bafllar, en
nihayet gerek ikab› ve gerek dârülikab› inkâra sebep
olur.

Ve keza, masiyete terettüp eden hacaletten dolay›, o
masiyetin masiyet olmad›¤›n› iddia etmekle, o masiyete
muttali olan melekleri bile inkâr eder, hatta fliddet-i ha-
caletten yevm-i hesab›n gelmeyece¤ini temenni eder.
fiayet yevm-i hesab› nefyeden, edna bir vehmi bulursa,
o vehmi kocaman bir bürhan addeder. En nihayet, neda-
met edip terk etmeyenlerin kalbi küsufa tutulur, mahvo-
lur gider—eliyazübillâh!

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n i’caz ve belâgatine dair Le-

maat nam›ndaki eserimde izah edilen baz› lem’alar› din-
leyeceksin.

1. Kur’ân’›n okunuflunda yüksek bir selâset vard›r ki,
lisanlara a¤›r gelmez.

2. Büyük bir selâmet vard›r ki, lâfzen ve manen hata-
dan salimdir.
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zerlerini yapmaktan âciz b›rakan
Kur’ân.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
küsuf: günefl tutulmas›.
lâfzen: sözlü olarak.
lem’a: par›lt›.
lisan: dil.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahvolma: yok olma, ortadan
kalkma, batma.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
masiyet: günah, kötü fley.
mucip: icap eden, gerektiren.
muttali: bir iflten haberi olan, bil-
gili, haberdar.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
nam: ad.
nedamet: piflmanl›k.
nefiy: inkâr etme, olumsuzlama.
nihayet: son.
peyda: meydana gelme, aç›¤a
ç›kma.
salim: eksiksiz, sakat› ve noksan›
olmayan, kusursuz, noksans›z.
selâmet: cümlenin düzgün ve
do¤ru olmas›.
selâset: sözün ak›c› olma hâli, ifa-
dedeki ahenk, aç›kl›k, kolayl›k ve
ak›c›l›k.
fliddet-i hacalet: utanc›n fliddeti,
fazlal›¤›; çok fazla utanç.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, arzu.
terettüp: sonuç olarak ç›kma.
ülfet: al›flkanl›k hâline getirme,
huy edinme.
vehim: zan, flüphe.
yevm-i hesap: hesap günü, ahi-
rette günahlar›n ve sevaplar›n
tart›laca¤›, hesap edilece¤i gün.

add: saymak, öyle kabul et-
mek.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
bilhassa: özellikle.
dair: alâkal›, ilgili.
dârülikap: Cehennem, çok
azap çekilen yer.
edna: en aça¤›, en basit, en
küçük.

eliyazübillâh: Allah esirgesin,
Allah korusun.
hacalet: utanma, utanç.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
iddia: bir fikri ›srarla savun-
ma.
ikap: ahiret azab›, günahkâr-
lar›n öldükten sonra u¤raya-
ca¤› azap.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-



3. Ayetler aras›nda büyük bir tesanüt vard›r ki, kârgir
binalar gibi, ayetleri birbirine dayanarak bünye-i Kur’âni-
yeyi sars›lmaktan vikaye ediyor.

4. Büyük bir tenasüp, tecavüp, teavün vard›r ki; ayet-
leri birbirine ecnebi olmad›¤› gibi, birbirinin vuzuhuna
yard›m, istizah›na cevap veriyor.

5. Parça parça, ayr› ayr› zamanlarda nazil oldu¤u hâl-
de, fliddet-i tenasüpten, sanki bir defada nazil olmufltur.

6. Esbab-› nüzul ayr› ayr› ve mütebayin oldu¤u hâlde,
fliddet-i tesanütten, sanki sebep birdir.

7. Mükerrer mütefavit suallere cevap oldu¤u hâlde,
fliddet-i imtizaç ve ittihattan sanki sual birdir.

8. Müteaddit, mütegayir hâdisata beyan oldu¤u hâlde,
kemal-i intizamdan sanki hâdise birdir ve bir hâdiseye
cevapt›r.

9. Tenezzülât-› ‹lâhiye ile tabir edilen, muhataplar›n
fehimlerine yak›n ve münasip üslûplar üzerine nazil ol-
mufltur.

10. Bütün zaman ve mekânlarda gelip geçen insanla-
ra tevcih-i kelâm etti¤i hâlde, sühulet-i beyandan dolay›,
sanki muhatap birdir.

11. ‹rflad›n gayelerine isal için, tekrarlar› tahkik ve
takriri ifade eder. Maahaza, tekrarlar› halel vermez, iade-
si zevki izale etmez; tekerrür ettikçe misk gibi kokar.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bünye-i Kur’âniye: Kur’ân-› Ke-
rîm’in bünyesi, yap›s›.
ecnebi: yabanc›.
esbab-› nüzul: Kur’ân-› Kerîm
ayetlerinin gelmesine (Cebrail
Aleyhisselâm vas›tas› ile indiril-
mesine) sebep olan hâdiseler.
fehim: anlay›fl.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hâdise: olay.
halel: düzensizlik, noksanl›k.
iade: bir önceki m›sra›n veya
beytin son kelimesini, ikinci m›s-
ra›n veya beytin bafl›nda tekrar-
lama sanat›.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
istizah: izahat isteme, bir iflin
aç›k olarak bildirilmesini isteme,
aç›klama isteme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kârgir: tafl veya tu¤la inflaat, tafl
veya tu¤ladan yap›lm›fl bina.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
misk: bir ceylân cinsinin erke¤i-
nin göbe¤inden elde edilen güzel
koku.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tekrar
olunmufl.
münasip: uygun.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
mütebayin: birbirine uymayan,
birbirinden ayr›, z›t.
mütefavit: birbirinden farkl›, çe-
flitli olan.
mütegayir: baflka, de¤iflik.
nazil: nüzul eden, inen.
sual: soru.
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sühulet-i beyan: anlatmada-
ki, bildirmedeki kolayl›k.
fliddet-i imtizaç ve ittihat:
birliktelik ve uyumlulu¤un
fliddeti; kuvvetli birliktelik ve
uyum.
fliddet-i imtizaç: uyumlulu-
¤un fliddeti; kuvvetli uyumlu-
luk.
fliddet-i tenasüp: uygunlu-
¤un fliddeti; kuvvetli uygun-
luk.
fliddet-i tesanüt: dayan›flma-
n›n fliddeti; kuvvetli dayan›fl-

ma.
tabir: ifade.
tahkik: do¤rulu¤unu ispat et-
me, do¤rulama.
takrir: sa¤lamlaflt›rma.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.
tecavüp: cevaplaflma, karfl›-
l›kl› cevap verme.
tekerrür: tekrarlanma.
tenasüp: uyma, uygunluk; lâ-
f›z ve mana itibar›yla birbirine
uygun olma.
tenezzülât-› ‹lâhiye: Cenab-›

Hakk›n kullar›n›n anlay›fl sevi-
yelerine göre konuflmas› ve
derin hakikatleri, anlayabile-
cekleri ifadelerle beyan et-
mesi.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tevcih-i kelâm: sözü yönelt-
me.
üslûp: ifade yolu, kendine
has ifade veya yaz› tarz›.
vikaye: koruma, sahip ç›kma.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.



12. Kur’ân, kalplere kuvvet ve g›dad›r, ruhlara flifad›r.
G›dan›n tekrar› kuvveti artt›r›r. Tekrar etmekle daha
me’lûf ve me’nus oldu¤undan, lezzeti artar.

13. ‹nsan maddî hayat›nda, her anda havaya, her va-
kit suya, her zaman ve her gün g›daya, her hafta ziyaya
muhtaçt›r. Bunlar›n tekerrürü, haddizat›nda tekerrür ol-
may›p, ihtiyaçlar›n tekerrürü içindir. Kezalik, insan, ha-
yat-› ruhiyesi cihetiyle Kur’ân’da zikredilen bütün nevile-

re muhtaçt›r. Baz› nevilere her anda muhtaçt›r—
1 *G nƒog

gibi. Çünkü, ruh bununla nefes al›yor. Baz› nevilere her
vakit, baz›lar›na her zaman muhtaçt›r. ‹flte hayat-› kalbi-
yenin ihtiyaçlar›na binaen, Kur’ân, tekrarlar yap›yor.

Meselâ, 
2 $G pº°rùpH hava-i nesimî gibi kalbi ve ruhu tatmin

etti¤inden, kesret-i ihtiyaca binaen, Kur’ân’da çok tekrar
edilmifltir.

14. K›ssa-i Mûsa gibi baz› hâdisat-› cüz’iyenin tekrar›,
o hâdisenin büyük bir düsturu tazammun etti¤ine iflaret-
tir.

Hülâsa, Kur’ân hem zikirdir, hem fikirdir, hem hik-
mettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem fleriatt›r, hem
sad›rlara flifa, mü’minlere hüda ve rahmettir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

F›trat-› insaniyenin garip bir hâli, gaflet zaman›nda le-
taif ile havass›n hükümlerini iltibas ile birbirine benzetir,
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yet.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ilim: bilgi, marifet.
iltibas: birbirine benzeyen fleyle-
ri flafl›r›p kar›flt›rma.
kesret-i ihtiyaç: ihtiyac›n çoklu-
¤u.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ssa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n k›ssa-
s›, Hz. Mûsa’n›n bafl›ndan geçen
mühim hâdiselerin anlat›ld›¤› k›s-
sa.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
letaif: manevî duygular.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
me’nus: al›fl›lm›fl, al›fl›k, ünsiyet
edilmifl.
meselâ: örne¤in.
mü’min: iman eden, inanan.
nevi: çeflit, tür.
rahmet: ba¤›fl, ba¤›fllanma, affo-
lufl, merhamet.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
sad›r: yürek, kalp.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
flifa: bedenî ve ruhî bir hastal›¤›n
son bulmas›, sa¤l›¤›na kavuflma.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n› karfl›-
lama.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tekerrür: tekrarlanma.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihet: yön.
düstur: kaide, esas, prensip.
f›trat-› insaniye: insan›n f›t-
rat›, insan›n tabiat›, huyu, ya-
rat›l›fl›.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.

garip: tuhaf, flafl›lacak.
haddizat›nda: esasen, asl›n-
da.
hâdisat-› cüz’iye: küçük ve
basit hâdiseler, olaylar.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hava-i nesimî: temiz hava,
sabahki hava.
havas: hasseler, duyular.

hayat-› kalbiye: inanc›n ya-
flamas›, ayakta kalabilmesi;
kalbi ilgilendiren hususlar›n
varl›¤›n› devam ettirebilmesi.
hayat-› ruhiye: ruha ait olan
hayat, ruhî hayat.
hikmet: .
hüda : do¤ruluk, hidayet,
do¤ru yol.
hüküm: karar, emir, hâkimi-

1. O Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla.



tefrik edemez. Meselâ, el ile gözü birbirine benzetip hiz-
metlerini ve vazifelerini tefrik edemeyen bir mecnun,
yüksekte gözüyle gördü¤ü bir fleyi almak için elini uzat›-
yor. El, gözün komflusu oldu¤u münasebetle, onun yap-
t›¤› ifli el de yapabilir zanneder.

Kezalik, insan-› gafil, kendi flahs›na ait edna, cüz’î bir
tanzimden âciz oldu¤u hâlde, gururuyla, hayaliyle Ce-
nab-› Hakk›n ef’aline tahakküm ile el uzat›yor.

Yine, insan›n f›trat›nda acip bir hâl: ‹nsan›n efrad› ara-
s›nda, cismen ve sureten ayr›l›k varsa da, pek azd›r; am-
ma manen ve ruhen, aralar›nda zerre ile flems aras›nda-
ki ayr›l›k kadar bir ayr›l›k vard›r. Fakat, sair hayvanat öy-
le de¤ildir. Meselâ, bal›k ile kufl, k›ymet-i ruhiyece birbi-
rine pek yak›nd›rlar; en küçü¤ü, en büyü¤ü gibidir. Çün-
kü, insan›n kuvve-i ruhiyesi tahdit edilmemifltir. Enaniyet
ile o kadar afla¤› düflerler ki, zerreye müsavi olur; ubudi-
yet ile de o kadar yükse¤e ç›k›yor ki, iki cihan›n günefli
olur-Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm gibi.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Eflyada esas, bekad›r, adem de¤ildir. Hatta, ademe git-
tiklerini zannetti¤imiz kelimat, elfaz, tasavvurat gibi seri-
üzzeval olan baz› fleyler de ademe gitmiyorlar. Ancak,
suretlerini ve vaziyetlerini de¤iflerek, zevalden masun ka-
l›p, baz› yerlerde tahassunla, adem-i mutlaka gitmezler.
Fen dedikleri hikmet-i cedide, bu s›rra vâk›f olmufl ise de,
vuzuhuyla vâk›f olamam›flt›r. Ve ayn› zamanda, “Âlemde 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âciz: zay›f, eli yetmez, gücü yet-
mez.
adem: yokluk.
adem-i mutlak: mutlak yokluk,
tam yokluk.
âlem: dünya, cihan.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
amma: ama, lakin, ancak.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
cismen: cisim itibar›yla, cisim ola-
rak, vücutça, bedence.
cüz’î: küçük, az.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-
çük.
ef’al: fiiller, ifller.
efrat: fertler, bireyler.
elfaz: lâf›zlar, kelimeler.
enaniyet: kendini be¤enme,
benlik, gurur.
fen: bilgi, bilim.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
hayvanat: canl›lar.
hikmet-i cedide: yeni bilim, pozi-
tif ilim.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
insan-› gafil: unutan, dikkatsiz in-
san.
kelimat: kelimeler, sözler.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ymet-i ruhiye: manevî k›ymet,
de¤er; maddî olmayan yönü iti-
bar›yla.
kuvve-i ruhiye: maddî olmayan
duygular, hisler; manevî yetenek-
ler.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
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masun: korunmufl, koruma
alt›nda olan.
mecnun: ç›lg›n, deli.
meselâ: örne¤in.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
müsavi: eflit, denk.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh
yönünden, ruh olarak.
sair: di¤er, baflka, öteki.
seriüzzeval: çabucak ölen,
hemencecik kaybolup giden.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan

en ince yan›.
suret: biçim, görünüfl.
sureten: suret olarak, görü-
nüfl itibar›yla.
flems: günefl.
tahakküm: zorbal›k etme,
zorla hükmetme, hükmü alt›-
na alma.
tahassun: s›¤›nma.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tasavvurat: tasavvurlar, dü-

flünceler.
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.
ubudiyet: kulluk.
vâk›f: bir fleyi elde eden, kav-
rayan, anlayan.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.



adem-i mutlak yoktur; ancak terekküp ve inhilâl vard›r”
diye ifrat ve hata etmifltir. Çünkü, âlemde Cenab-› Hak-
k›n sun’uyla terkip vard›r, Allah’›n izniyle tahlil vard›r, Al-
lah’›n emriyle icat ve idam vard›r.
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kabir, âlem-i ahirete aç›lm›fl bir kap›d›r; arka ciheti

rahmettir, ön ciheti ise azapt›r. Bütün dost ve sevgililer,
o kap›n›n arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara ilti-
hak zaman›n gelmedi mi? Ve onlara gidip onlar› ziyaret
etmeye ifltiyak›n yok mudur? Evet, vakit yaklaflt›. Dünya
kazurat›ndan temizlenmek üzere bir gusül lâz›md›r. Yok-
sa, onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir.

E¤er ‹mam-› Rabbanî Ahmed-i Farukî bugün Hindis-
tan’da hayattad›r diye ziyaretine bir davet vuku bulsa,
bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak, ziyaretine gi-
dece¤im. Binaenaleyh, ‹ncil’de “Ahmed,” Tevrat’ta “Ah-
yed,” Kur’ân’da “Muhammed” ismiyle müsemma ‹ki Ci-
han›n Günefli, kabrin arka taraf›nda milyonlarca Farukî
Ahmedler, ile muhat olarak sakindir. Onlar›n ziyaretleri-
ne gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hata-
d›r.

fiu esasata dikkat lâz›md›r:

1. Allah’a abd olana her fley musahhard›r, olmayana
her fley düflmand›r.
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görme.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kazurat: pislikler, murdarl›klar.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
muhat: bir fleyin içinde bulunan.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
sakin: bir yerde oturan.
sun': sanatl› yap›fl, yapma.
tahlil: çeflitli yönlerden ve mad-
delerden oluflan bir fleyi çözüm-
leme.
terekküp: kar›fl›p birleflme, bir-
den fazla fleyin birleflmesinden
oluflma.
terkip: bir kaç fleyi birlefltirerek
yeni bir fley meydana getirme.
Tevrat: Hz. Mûsa’ya (a.s.) indiril-
mifl olan ‹lâhî kitap.
vuku: olma, meydana gelme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

abd: kul.
adem-i mutlak: mutlak yok-
luk, tam yokluk.
Ahyed: Hz. Peygamberin
(a.s.m.) Tevrat’taki ismi.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
azap: günahlara karfl› çekile-
cek ceza, eziyet, iflkence.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.

cihet: yön.
esasat: esaslar, kökler, te-
meller.
gusül: boy abdesti, dinin ge-
rekli gördü¤ü hâllerde maddî,
manevî temizlik için flartlar›
dâhilinde y›kanmak.
icat: vücuda getirilme, yok-
tan var edilme.
idam: yok etme.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,

haddini aflma.
ikrah: i¤renme, tiksinme, nef-
ret.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
‹ncil: Hz. ‹sa’ya (a.s.) gönderil-
mifl olan ‹lâhî kitap.
inhilâl: da¤›lma, çözülme,
parçalanma, bozulma.
istikzar: çirkin, pis ve kötü

1. Allah diledi¤ini yapar. (‹brahim Suresi: 27.)

2. Allah diledi¤i gibi hükmeder. (Mâide Suresi: 1.)



2. Her fley kader ile takdir edilmifltir. K›smetine raz›
ol ki, rahat edesin.

3. Mülk Allah’›nd›r, sende emaneten duruyor. O ema-
neti ibka edip, senin için muhafaza edecek; sende kal›r-
sa, meccanen zail olur, gider.

4. Devam olmayan bir fleyde lezzet yoktur. Sen zail-
sin, dünya da zaildir, halk›n dünyas› da zaildir, kâina-
t›n flu flekl-i hâz›r› da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve
saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar.

5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmad›¤› takdir-
de, fânî dünyada b›rakt›¤›n eserlere de k›ymet verme.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
3 oônÑ`rcnG *nG 2@ ! oórªnërdnG 1@ $G n¿ÉnërÑo°S

Bu üç mukaddes cümlenin faydalar›n› ve mahall-i isti-
mallerini dinle:

1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kâinata, âleme
bakarken, idrakinden âciz bilhassa flu bofllukta yap›lan
‹lâhî manevralar› görmekle, hayretler içinde kal›r. ‹flte bu

gibi hayret ve dehfletengiz vaziyetleri, ancak $G n¿ÉnërÑo°S
cümlesinden nebean eden mâ-i zülâli içmekle o hayret
atefli söner.

2. Ayn› o insan, gördü¤ü leziz nimetlerden duydu¤u
zevkleri izhar etmekle, hamd ünvan› alt›nda in’am› 

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlem: dünya, cihan.
bilhassa: özellikle.
dehfletengiz: çok dehflet verici,
ürkütücü, korkunç.
emaneten: emanet yoluyla,
emanet olarak.
fânî: ölümlü, geçici.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
ibka: devaml› k›lma, sürekli k›l-
ma.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
k›smet: pay, hisse.
k›ymet: de¤er.
leziz: lezzetli, tatl›.
mahall-i istimal: kullan›m yeri.

mâ-i zülâl: hafif, so¤uk ve
tatl› su.
manevra: tatbikat, hareket
kabiliyeti.
meccanen: bedava flekilde,
paras›z, ücretsiz olarak.
muhafaza: koruma.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
mülk: sahip olunan, üzerinde

tasarruf hakk› bulunan her
fley.
nebean: yerden ç›kma, kay-
nama, f›flk›rma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
flekl-i hâz›r: flimdiki, flu anki
yap›, biçim.
takdir: Allah’›n takdiri, Al-

lah’›n ilmiyle belli bir düzen
vermesi.
takiben: takip ederek, takip
suretiyle.
ünvan: s›fat, nitelik.
vaziyet: durum.
zail: sone eren, yok olan.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.

1. Allah her türlü kusur ve noksandan uzakt›r.
2. Ezelden ebede her türlü hamd ve flükür Allah’a mahsustur.
3. Allah en büyüktür, en yücedir.
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nimette ve mün’imi in’amda görmekle, idame-i nimet ve

tezyid-i lezzet talebinde bulunarak, 
1 ! oórªnërdnG cümlesiyle

nimetler definesini bulan adam gibi nefes al›yor.

3. Ayn› o insan, mahlûkat-› acibe ve harekât-› garibe-
den akl›n›n tartamad›¤› ve zihninin içine alamad›¤› fley-

leri gördü¤ü zaman, 
2 oônÑ`rcnG *nG demekle rahat bulur. Ya-

ni, Hâl›k’› daha azîm ve daha büyüktür; onlar›n halk ve
tedbirleri kendisine a¤›r de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan, seyyiat›yla Allah’a zarar vermifl olmuyor, ancak
nefsine zarar eder. Meselâ, hariçte vakide ve hakikatte
Allah’›n fleriki yoktur ki, onun hizbine girmekle, Cenab-›
Hakk›n mülküne ve âsâr›na müdahale edebilsin. Ancak,
fleriki zihninde düflünür, bofl kafas›nda yerlefltirir. Çünkü,
hariçte flerikin yeri yoktur. O hâlde, o kafas›z, kendi eliy-
le kendi evini y›k›yor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir.

Allah, kâmil-i mutlak oldu¤undan, lizatihî mahbuptur.

Allah, mucit, vacibü’l-vücut oldu¤undan, kurbiyetinde
vücut nurlar›, bu’diyetinde adem zulmetleri vard›r.
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meselâ: örne¤in.
mucit: yaratan, yoktan var eden.
müdahale: kar›flma.
mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
flerik: ortak.
talep: istek, dilek.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tevekkül: bir ifli gerçekleflmesi
için gereken çal›flmay› ve çabay›
gösterip sebeplere baflvurduktan
sonra ifli Allah’a b›rakma.
tezyid-i lezzet: lezzeti art›rma,
ço¤altma.
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.
vaki: vuku bulan, olan, meydana
gelen.
vücut: var olma, varl›k.
zulmet: karanl›k.

adem: yokluk.
âsâr: eserler.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bu’diyet: uzakl›k.
define: k›ymet ve de¤eri
yüksek olan fley, hazine.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.

harekât-› garibe:.
hariç: d›flar›.
hizip: bir yere ba¤l› olan top-
luluk.
idame-i nimet: nimeti de-
vam ettirme, sürdürme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
kâfi: yeter, el verir.

kâmil-i mutlak: tam, noksan-
s›z, eksiksiz, tam mükemmel.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n ol-
ma, yak›nl›k kazanma.
lizatihî: kendili¤inden.
mahbup: sevgili, sevilen, mu-
habbet edilen.
mahlûkat-› acibe: flafl›lan,
hayret uyand›ran, benzeri gö-
rülmemifl mahlûklar, yarat›l-
m›fllar.

1. Ezelden ebede her türlü hamd ve flükür Allah’a mahsustur.
2. Allah en büyüktür, en yücedir.



Allah, melce ve mencedir. Kâinattan küsmüfl, dünya
ziynetinden i¤renmifl, vücudundan b›km›fl ruhlara melce
ve mence Odur.

Allah Bâkî’dir; âlemin bekas› ancak Onun bekas›yla-
d›r.

Allah, Malik’tir; sendeki mülkünü senin için saklamak
üzere al›yor.

Allah, Ganî-i Mu¤nî’dir; her fleyin anahtar› Ondad›r.

Bir insan Allah’a halis bir abd olursa, Allah’›n mülkü
olan kâinat onun mülkü gibi olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Akl› bafl›nda olan insan, ne dünya umurundan kazan-
d›¤›na mesrur ve ne de kaybetti¤i fleye mahzun olmaz.
Zira, dünya durmuyor, gidiyor. ‹nsan da beraber gidiyor.
Sen de yolcusun.

Bak, ihtiyarl›k flafa¤› kulaklar›n›n üstünde tulû etmifltir.
Bafl›n›n yar›s›ndan fazlas› beyaz kefene sar›lm›fl. Vücu-
dunda tavattun etmeye niyet eden hastal›klar, ölümün
keflif kollar›d›r.

Maahaza, ebedî ömrün önündedir. O ömr-i bâkîde gö-
rece¤in rahat ve lezzet, ancak bu fânî ömürde sa’y ve ça-
l›flmalar›na ba¤l›d›r. Senin o ömr-i bâkîden hiç haberin
yok. Ölüm sekerat› uyand›rmadan evvel, uyan!abd: kul.

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
Bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
Ganî-i Mu¤nî: yaratt›klar›n›n eli-
ne emaneten verdiklerini kendi-
lerine nam›na muhafaza için on-
lardan vazgeçmelerini isteyen
Mu¤nî ve hiç kimse ya da hiçbir
fleye muhtaç olmayacak derece-
de her fleyin sahibi olan Allah.
halis: samimî, her amelini yaln›z
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Allah r›zas› için iflleyen.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kefen: gömülmeden önce
ölünün sar›ld›¤› beyaz bez,
kefen.
keflif: bir fleyin olaca¤›n› ön-
ceden anlama, sezme, tah-
min.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.

mahzun: hüzünlü, kederli,
kayg›l›, dertli, üzüntülü.
Malik: her fleyin as›l ve ger-
çek sahibi olan Allah.
melce: s›¤›n›lacak yer, iltica
edilecek yer, bar›nak.
mence: kurtulacak yer, kur-
tulma yeri.
mesrur: sevinçli, memnun,
flen, sürurlu.
ömr-i bâkî: daimî, kal›c› ha-
yat.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî

varl›k.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sekerat: ölmek üzere olan bir
canl›n›n kendinden geçmesi.
flafak: günefl do¤madan az
önce beliren ayd›nl›k.
tavattun: yerleflme, vatan
tutma, yurt edinme.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
umur: ifller.
ünvan: ad, isim, nam.
vücut: beden, varl›k.
ziynet: süs.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Cenab-› Hakka malûm ve maruf ünvan›yla bakacak
olursan, meçhul ve menkûr olur. Çünkü bu malûmiyet,
örfî bir ülfet, taklidî bir semâ’d›r; hakikati ilâm edecek bir
ifade de de¤ildir. Maahaza, o ünvan ile fehme gelen ma-
na, s›fât-› mutlakay› beraberce al›p, zihne ilka edemez.
Ancak Zat-› Akdes’i mülâhaza için, bir nevi ünvand›r.

Amma Cenab-› Hakka mevcud-i meçhul ünvan›yla ba-
k›l›rsa, marufiyet, flualar› bir derece tebarüz eder. Ve kâi-
natta tecelli eden s›fât-› mutlaka-i muhita ile, bu mevsu-
fun o ünvandan tulû etmesi a¤›r gelmez.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Esma-i Hüsnan›n her birisi ötekileri icmalen tazam-
mun eder—ziyan›n elvan-› seb’ay› tazammun etti¤i gibi.
Ve keza, her birisi ötekilere delil oldu¤u gibi, onlar›n her
birisine de netice olur. Demek, Esma-i Hüsna, mir’at ve
âyine gibi, birbirini gösteriyor. Binaenaleyh, neticeleri
beraber mezkûr k›yaslar gibi veya delilleri beraber neti-
celer gibi, okumas› mümkündür.

„xò
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mir’at: ayna.
mülâhaza: düflünme, tefekkür,
düflünce.
nevi: çeflit, tür.
örfî: örf ve âdetle ilgili.
sema: iflitme, duyma.
s›fât-› mutlaka: noksans›z ve
sonsuz mükemmel vas›flar.
s›fat-› mutlaka-i muhita: nok-
sans›z, sonsuz mükemmel ve her
fleyi kuflatan s›fatlar, vas›flar.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
ülfet: al›flkanl›k hâline getirme,
huy edinme.
ünvan: ad, isim, nam.
Zat-› Akdes: en mukaddes zat,
her türlü kusur ve noksandan
uzak ve pak olan zat; Allah.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

amma: ama, lâkin, ancak.
âyine: ayna.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
elvan-› seb’a: yedi renk.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
fehim: anlay›fl.
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›.
icmalen: k›saltarak, k›saca,

özetle.
ilâm: bildirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
ilka: telkin etme, ilham etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.

malûm: bilinen, bilinir olan.
malûmiyet: bilinen ve belli
olan fleyin hâl ve s›fat›.
maruf: bilinen.
marufiyet: bilinirlik.
meçhul: bilinmeyen, bilin-
mez.
menkûr: inkâr edilmifl.
mevcud-i meçhul: bilinmez
varl›k.
mevsuf: vas›flanm›fl, nitelen-
mifl.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.



Tazarru ve Niyaz
rRÉn«pfnh ŕ tôn°†nJ

»pærJnOÉnYnh pørjnQGsódG oäÉn«nM» uæpe näÉna rƒndnh n≈pdÉnHoG nB’ r¿nG s»n∏nY lΩpRn’»/¡'dpG
n∂obƒo∏rîne ÉnfnG rPpG ,»/¡'dpGnh »/≤pdÉnNnh »uHnQ nârfnG rPpG Én¡peÉnªnàpH oäÉnæpF=Énµ`rdG
pánjÉnZnh /ÊÉn«°rüpY pánjÉn¡pf p™r£nb n™ne mÜÉn°ùpàrfGnh m≥t∏n©nJ oán¡pL /‹ n∂oYƒoær°ünenh
»/≤pdÉnN Énj »/às«pbƒo∏rîne p¿Én°ùp∏pH o´sôn°†nJnÉna páneGnônµ`rdG p§pHGnhnQ pôpFBÉ°nùpd …/ór©oH

@ …/Quƒn°üoe Énj »/µ«pdÉne Énj ≈/bpRGnQ Énj » uHnQ Énj

n∂pfÉnbrôoØpHnh pºn¶rYn’rG n∂pªr°SpÉpHnh»'æ°rùo◊rG n∂pFBÉnªr°SnÉpH n∂o∏nÄ°rSnG =»/¡'dpG BÉnj
pºn¶rYn’rG n∂p°Trôn©pHnh pË/ón≤rdG n∂penÓnµpHnh pΩnôrcn’rG n∂pÑ`«`/ÑnëpHnh pº«/µn◊rG
o¿Ésæ`nM Énj oø'ªrMnQ Énj *nG BÉnj »/ærªnMrQpG lónMnG *G nƒog rπob p∞rdnG p∞rdnÉpHnh

@ o¿És`jnO Énj o¿Ésæ`ne Énj

@ oÜÉsgnh Énj oÜGsƒnJ Énj oQÉsàn°S Énj oQÉsØnZ Énj /‹rôpØrZpG

@ oQƒoØnZ Énj tƒoØnY Énj o±oDhnQ Énj oOhoOnh Énj » uænY o∞rYpG
1@ oÒ°/ünH Énj o™«/ªn°S Énj oÒ/ÑnN Énj o∞«/£nd Énj »/H r∞o£rdoG

Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük dairesi.
cihet: yön.
ehemmiyet: önem.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
Habib-i Ekrem: en cömert sevgi-
li, Allah’›n sevgilisi olan Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
ihlâs: Kur’ân-› Kerîm’in 112. sure-
si.
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
girme.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
Kelâm-› Kadim: Kur’ân-› Kerîm.
lisan: dil.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
malik: sahip.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.

1. Allah’›m! Sen benim Rabbim, Hâl›k’›m ve Ma’bud’um olduktan sonra, iki dünyan›n hayat›-
n› da kaybetsem ve kâinat bütünüyle bana düflmanl›k da etse, ehemmiyet vermemeli-
yim. Çünkü, ben Senin mahlûkun ve masnuunum. Sonsuz günahkârl›¤›m ve insana de¤er
kazand›ran sair güzel hasletlerden nihayetsiz uzakl›¤›mla beraber, Senin ile bir alâka ve in-
tisap cihetim var. ‹flte Senin böyle durumdaki bir mahlûkunun lisan›yla niyaz ediyorum ey
Hâl›k’›m, ey Rabbim, ey Raz›k’›m, ey Malik’im, ey Musavvir’im!

Yâ ‹lâhî! Esma-i Hüsnan, ‹sm-i Azam’›n, Kur’ân-› Hakîm’in, Habib-i Ekrem’in, Kelâm-› Ka-
dim’in, Arfl-› Azam›n ve bir milyon ‹hlâs Suresi hürmetine bana merhamet et yâ Allah, yâ
Rahman, yâ Hannan yâ Mennan, yâ Deyyan!

Günahlar›m› ba¤›flla yâ Gaffar, yâ Settar, yâ Tevvâb, yâ Vehhâb!

Beni affet yâ Vedûd, yâ Raûf, yâ Afüv, yâ Gafur!

Bana lütufta bulun yâ Lâtif, yâ Habîr, yâ Semî, yâ Basîr!
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@ oº«/MnQ Énj oË/ônc Énj oº«p∏nY Énj oº«/∏nM Énj » uænY rRnhÉnénJnh

@ …/OÉng Énj oónªn°U Énj uÜnQ Énj nº«/≤nà°rùoŸrG n•Gnô°uüdG ÉnfpórgpG

@ nƒog Énj o∫rónY Énj »/bÉnH Énj n∂p∏°r†nØpH s»n∏nY róoL

oΩƒt«nb Énj t≈nM Énj t≥nM Énj oQƒof Énj p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rGpQƒoæpH …/ôrÑnbnh»/Ñr∏nbp≈rMnG
oôpgÉnX Énj oôpN'G BÉ`nj o∫shnG BÉ`nj pΩGnôrcp’rGnh p∫nÓn÷rG GnP Énj p∂r∏oŸrG n∂pdÉne Énj

@ oôpaÉnZ Énj n…n’rƒne Énj oQpOÉnb Énj t…pƒnb Énj oøpWÉnH Énj

mósªnëoªpHnh p¿'Grôo≤rdG≈pa pºn¶rYn’rG n∂pªr°SpÉpH n∂o∏nÄr°SnG nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj
pºndÉn©rdG pÜÉnà`pc »/a oºn¶rYn’rG n∑tôp°S nƒog …/òsdnG oΩnÓs°ùdGnh oInÓs°üdG p¬r«n∏nY
pºn¶rYn’rG pºr°Sp’rG nQGnƒrfnG ká°n†«/Øoe kIGnƒoc»'æ°rùo◊rG pABÉnªr°Sn’rG p√pò'g røpe nínàrØnJ r¿nG
p∞r≤n°ùnc oánØ«/ës°üdG p√pò'g nÒ°/ünàna …/ôrÑnb ≈/a ≈/MoQ '‹pGnh »/ÑpdÉnb≈/a »/Ñr∏nb '‹pG
pán≤«/≤n◊rG p¢ùrªn°T nás©p°TnG o¢†«pØoJ mäGnƒoµ ǹc oABÉnªr°Sn’rG p√pò'gnh …/ôrÑnb

@ »/MhoQ '‹pG

'‹pG pABÉ`nªr°Sn’rG p√pò'¡pH …/OÉnæoj w…pónHnG l¿Én°ùpd /‹ n¿ƒoµ`nj r¿nG »sæ`nªnJnG , =»/¡'dpG
n»pfÉ°nùpd rønY ÉkÑpFÉnf …/ór©nH nán«pbÉnÑ`rdG n¢Tƒo≤tædG p√pò'g rπnÑrbnÉna pánYÉ°sùdG pΩÉn«pb

1@ pπpFGsõdG
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Adl: her fleyi adaletli bir flekilde
idare eden Allah.
Ahir: herfleyden sonra da var
olan, varl›klar›n sonras›na da hâ-
kim olan Allah.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
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 .
Bât›n: bütün varl›klar›n içini yara-
tan ve dahiline hükmeden Allah.
Bedî: geçmifl bir örne¤i olmadan
eflsiz bir flekilde yaratan, yoktan
var eden Allah.
Erhamürrâhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi olan
Allah.
Evvel: her fleyden önce var olan
ve yarat›klar›n önceki hâllerine
de hükmeden Allah.
fazl: iyilik, fazilet, erdem, lütuf .
Gafir: ma¤firet eden, kusurlar› ör-
ten, affeden, ba¤›fllayan Allah.
Hak: her fleyi hakk›yla yaratan,
varl›¤› hak olan ve her hakk›n sa-
hibi olan Allah.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hayy: gerçek hayat sahibi olan,
Allah.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
huzme: bir ›fl›k kayna¤›ndan ç›-
kan sütun hâlindeki ›fl›k, ›fl›k de-
meti .
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iman: inanma, itikat.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
Kadîr: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kudret ve kuvvet sahibi ve
her fleye kudreti yeten.(Allah).
Kavi: sonsuz kuvvet ve kudret
sahibi olan Allah.
Kayyum: varl›¤› ve dirili¤i her an
için olup gökleri ve yerleri her an
için tutan, daimî her fleye her hu-
susta iktidar› olan Allah.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
Mevlâ: Allah .
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k; her fle-
yin içini ve d›fl›n› ayd›nlatan Allah.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan manevî varl›k.
s›r: gizli hakikat.
Zahir: bütün varl›klar›n d›fl yüzü-
nü yaratan ve d›fl›na da hükme-
den” mânâs›nda Allah’›n ismi.
Zülcelâl-i Velikram: sonsuz celal,
izzet, ikram ve ihsan sahibi olan
Allah.

1. Günahlar›m› affet yâ Halîm, yâ Alîm, yâ Kerîm, yâ Rahîm!

Bizi dosdo¤ru yola hidayet et yâ Rab, yâ Samed, yâ Hâdî!

Bana fazl ve ihsanda bulun yâ Bedî, yâ Bâkî, yâ Adl, yâ Hû!

Kalbini ve kabrimi iman ve Kur’ân nuruyla canland›r yâ Nur, yâ Hak, yâ Hayy, yâ Kayyum,
yâ Malike’l-Mülk, yâ Zelcelâl-i ve’l-‹kram, yâ Evvel, yâ Ahir, yâ Zahir, yâ Bât›n, yâ Kavî, yâ
Kadir, yâ Mevlâm, yâ Gafir!

Yâ Erhamerrâhimîn! Kur’ân’daki ‹sm-i Azam ve flu âlem kitab›ndaki en büyük s›r olan Hz.
Muhammed (a.s.m.) hürmetine, bu güzel isimlerini bedenimdeki kalbime ve kabrimdeki
ruhuma ‹sm-i Azam’›n nurlar›n› ak›tan pencereler eylemeni niyaz ediyorum. Bu sayfa, kab-
rimin tavan›, bu isimler de hakikat güneflinin huzmelerini ruhuma ak›tan pencereler olsun.

Allah’›m! K›yamete kadar bu isimlerle dua eden ebedî bir dilimin olmas›n› temenni ediyo-
rum. Öyle ise, flu kal›c› yaz›lar›, benden sonra geçici dilim yerine kabul eyle.



p™«/ªnL røpe Én¡pH Énæ«/éræoJ kInÓn°U mósªnëoe Énfpóu«n°S '¤nY rºu∏n°Snh uπn°U -nG
Én¡pH Énfoôu¡n£oJnh päÉnLÉn◊rG n™«/ªnL Én¡pH Énænd À/†r≤nJnh päÉna'’rGnh p∫Gnƒrgn’rG
päBÉnÄ«/£nÿr Gnh pÜƒoftòdG n™«pªnL Én¡pH Énænd nôpØr¨nJnh päÉnÄu«s°ùdG p™«/ªnL røpe
≈/a ≈/JnÉn‡ nór©nHnh ≈/JÉn«nM pIsóoe ≈/a /‹ rπn©rLpG päGnƒnYsódG nÖ«/éoe Énj *nG BÉ`nj
nÚ/Hhoô°r†ne mΩnÓn°Snh mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG n∂pd'P p±Én©r°VnG n±Én©r°VnG m¿'Guπoc
/¬pd'G ='¤nYnh mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY n∂pd'P p∫ÉnãrenG p∫ÉnãrenGnh n∂pd'P pπrãpe ≈/a
oój/õnJ n∂pd'P uπoc røpe mInÓn°U sπoc rπn©rLGnh /¬pYÉnÑrJnGnh /√pQÉ°nürfnGnh /¬pHÉnër°UnGnh
mInÓn°U uπoµpH »/ærªnMrQGnh p‹rôpØrZGnh …/ôrªoY pIsóoe ≈/a pán«°pUÉn©rdG nÀpSÉnØrfnG '¤nY

1@ nÚ/e'G nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj n∂pànªrMnôpH Én¡ræpe

„xò

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
arzu: istek.
Ashap: Sahabeler, Hz. Peygambe-
ri (a.s.m.) görmüfl ve onunla ko-
nuflmufl olan Müslüman kimseler.
belâ: musibet, s›k›nt›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
Erhamürrâhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi olan
Allah.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
yen, günah ifllemifl.
hürmet: haysiyet, fleref.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lâhî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bî.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
salât: Hz. Peygambere dua; Hz.
Muhammed’e Ashab›na, ailesine
Allah’›n rahmet ve ma¤firetini,
meleklerin isti¤far›n› ve mü’min-
lerin dualar›n› dileme.
salâvat: Hz Muhammed’e rahmet
ve esenlik dileme, salât ve selâm
etme; “Allahümme salli ala seyyi-
dinâ Muhammedin ve alâ Âli sey-
yidinâ Muhammed” deme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâmet ve
esenlik dileme.
tâbi: Ashab› görmüfl ve onlardan
hadis dinlemifl Müslüman kimse .
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, 

1. Allah’›m! Peygamber Efendimize (a.s.m.) rahmet eyle. Öyle rahmet ki, onun hürmetine bi-
zi bütün korku ve belâlardan kurtar. Bütün ihtiyaçlar›m›z› o rahmetin hürmetine yerine ge-
tir. Bütün günahlar›m›z› o rahmetin hürmetine temizle, o rahmetin ile bütün hata ve gü-
nahlar›m›z› ba¤›flla.

Ey Allah’›m, ey dualara cevap veren Mucîbe’d-Daavat! Hayat›m boyunca ve ben öldükten
sonra, her an bu salâvat›n kat kat fazlas›n› ver. Bir milyon salât ve selâm, bir o kadar da
çarp›m›ndan ç›kan netice ve bunun da kat kat fazlas› Efendimiz Muhammed’e, onun Âl,
Ashap, yard›mc› ve tâbilerine olsun. Bu salâvatlar›n her birini benim ömür müddetimdeki
günahkâr nefeslerim say›s›nca ço¤alt. Bu salâvatlar›n her birisi hürmetine beni affeyle, ba-
na merhamet et. Bunu rahmetinle yap, yâ Erhamerrâhimîn. Âmin.
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Zeylü’l-Habbe
Arkadafl!

fi u müflevvefl eserlerim ile büyük bir fleyin etraf›n›

kaz›yorum, amma bilmiyorum keflfedebildim mi?
Veyahut sonra inkiflaf edecektir. Veyahut bilahare zuhur
edecek. Keflfine yol aç›p gösteriyorum.

1 $ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnM n’
3 oÒ°/üsædG nºr©pfnh '‹rƒnŸrG nºr©pf 2@ oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *G ÉnæoÑr°ùnM

ƒ
pQÉn£ren’rG päGnôn£nb pOnón©pH pΩnÓr°Sp’rGnh p¿ÉnÁ/’rG pánªr©pf '¤nY ! oórªnërdnG
pQÉn«rWn’rG päÉnªn̈ nfnh pQÉngrRn’rG p¢Tƒo≤ofnh pQÉnér°Tn’rG päGnônªnKnh pQÉnëpÑdrG pêGnƒrenGnh
uπoc pOnón©pH pQGnƒrWn’rG ≈pa /¬pªn©pf røpe uπoc '¤nY o¬nd oôrµt°ûdGnh pQGnƒrfn’rG päÉn©nªndnh
mósªnëoe pQÉn«`rNn’rGnh pQGnôrHn’rG póu«°nS '¤nY oΩnÓ°sùdGnh oInÓs°üdGnh pQGnhrOn’rG ≈pa /¬pªn©pf
pQGnƒrfn’rG …phnP pánjGnóp¡rdG pΩƒoéof p¬pHÉnër°UnGnh pQÉn¡rWn’rG p¬pd'G ='¤nYnh pQÉnàrîoŸrG

4 oQÉn¡sædGnh oπr«sdG nΩGnOÉne
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Misafir olan bir kimse, seferinde çok yerlere, menzil-

lere u¤rar. U¤rad›¤› her yerin âdetleri ve flartlar› ayr› ay-
r› olur.
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âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
Âl-i ‹mran: Kur’ân-› Kerîm’in 3.
suresi. Medine’de nazil olmufltur.
200 ayettir.
amma: ama, lâkin, ancak.
Ashap: Sahabeler, Hz. Peygambe-
ri (a.s.m.) görmüfl ve onunla ko-
nuflmufl olan Müslüman kimseler.
bilahare: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
Enfal: Kur’ân-› Kerîm’in 8. Suresi.
Medine’de nazil olmufltur. 75
ayettir.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iman: inanma, itikat.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
menzil: durak, konak yeri.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k.
na¤me: güzel ses, ahenk, ezgi .
nak›fl: iflleme, süsleme.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
safha: devre, merhale.
salât: Hz. Peygambere dua; Hz.
Muhammed’e Ashab›na, ailesine
Allah’›n rahmet ve ma¤firetini,
meleklerin isti¤far›n› ve mü’min-
lerin dualar›n› dileme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâmet ve
esenlik dileme.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
taat: itaat etme, Allah’›n emirleri-
ni yerine getirip yasaklar›ndan
kaç›nma.
vekil: kullar›n›n ifllerine ve r›zk›na
kefil olan, her fleyi idaresi alt›nda
bulunduran, kendisine dayan›lan,
gözeten, flahit ve koruyucu Allah.
Zeylü’l-Habbe: Habbe risalesinin
eki.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

1. Günahlardan dönmek ve taate kuvvet, ancak Allah’›n yard›m›yla mümkündür.

2. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir (Al-i ‹mran Suresi: 173.)

3. O ne güzel dost, ne güzel yard›mc›d›r. (Enfal Suresi: 40.)

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

Ya¤murlar›n  damlalar›,  denizlerin dalgalar›, a¤açlar›n meyveleri, çiçeklerin nak›fllar›, kufl-
lar›n na¤meleri ve ›fl›klar›n par›lt›lar› adedince iman ve ‹slâm nimetinden dolay› Allah’a
hamd olsun. Hayat safhalar›m›zdaki her bir nimete karfl›l›k bütün zamanlardaki bütün ni-
metleri say›s›nca Ona flükürler olsun. ‹yilerin ve hay›rl›lar›n efendisi, Allah’›n seçkin kulu
Muhammed’e (a.s.m.) temiz Âline ve hidayet y›ld›zlar› olan nurlu Ashab›na gece ve gün-
düzler devam etti¤i sürece salât ve selâm olsun.



Kezalik, Allah’›n yolunda sülûk eden zat çok makam-
lara, mertebelere, hâllere perdelere rastgelir ki, bunlar›n
da her birisi için kendine mahsus flartlar ve vaziyetler
vard›r. Bu flartlar› ve perdeleri, birbirine halt edip kar›flt›-
ran, galat ve yanl›fl hareket eder. Meselâ, bir ah›rda at›n
kiflnemesini ifliten bir adam, yüksek bir sarayda andelibin
terennümünü, güzel sedas›n› iflitir; e¤er o terennüm ile
at›n kiflnemesini fark etmeyip, andelipten kiflnemeyi ta-
lep ederse, kendi nefsiyle mugalâta etmifl olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Dünya hayat›n› güzellefltiren esbaptan biri, dünya âyi-

nesinde temessül ile parlayan hidayet nurlar› ve büyük
insanlar›n sevgili ve sevimli timsalleridir.

Evet, müstakbel mazinin âyinesidir; mazi berzaha, ya-
ni öteki âleme intikal ve ink›lâp etti¤inde, suretini ve flek-
lini ve dünyas›n› istikbal âyinesinde tarihe, insanlar›n zi-
hinlerine vedia ediyor. Onlara olan manevî ve hayalî mu-
habbetleriyle, dünya muhabbeti tatl› olur.

Meselâ, arkadafllar›n›n ve akrabas›n›n timsallerini ve
foto¤raflar›n› havi büyük bir âyineyi yolunda bulan bir
adam, flark cihetine giden adamlar›n memleketlerine gi-
dip, onlara iltihak etmek için çal›flmay›p da, o âyinenin
içindeki timsaller ile u¤rafl›r, muhabbet eder. ‹flte bu
adam, gafletten ay›ld›¤› zaman, “Eyvah, ne ediyorum?
Bunlar flerab de¤il, serapt›r. Bunlarla u¤raflmak azb de-
¤il, azapt›r” der, arkadafllar›na yetiflmek üzere flark sefe-
rine tedarikâtta bulunmaya bafllar.

andelip: bülbül.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
azb: tatl›, hofl, lâtif.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cihet: yön.
esbap: sebepler, vas›talar.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
galat: yan›lma, yanl›fla düflme.
hâl: durum, vaziyet.
halt: kar›flt›rma.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek olma-
yan.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme.
istikbal: gelecek zaman.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
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ce.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan, özel.
makam: yer, durak.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazi: geçmifl zaman.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
mugalâta: delilsiz veya uy-
durma delillere dayand›r›lan
münakafla.
muhabbet: sevgi, sevme.
müstakbel: gelecek zaman.

nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
seda: ses.
serap: s›cak günlerde çorak
yerlerde gündüz ortas›nda su
gibi görünen bu¤u sis, ›lg›m,
salg›m.
suret: biçim, görünüfl.
sülûk: bir yola girme, bir yol
tutup o yolda terakki merte-
belerine devam etme.
flark: güneflin do¤du¤u yön,
do¤u
flerab: içecek, meflrubat.

talep: isteme, dileme.
tedarikât: haz›rl›klar, gerekli
ve ihtiyaç olan fleyleri temin.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
terennüm: yavafl ve güzel bir
sesle söyleme veya ötme.
timsal: örnek, nümune.
timsal: resim, suret, flekil.
vaziyet: durum.
vedia: emanet, saklan›lmak
ve korunmak üzere b›rak›lan
fley.
zat: kifli, flah›s.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n hak ve hakikat oldu¤una en

sad›k deliller, (1) tevhidin bütün iktizalar›n› ve lâz›mlar›n›
mertebeleriyle muhafaza etmesidir, (2) Esma-i Hüsnan›n
tenasüp ve iktizas› üzerine hakaik-› âliye-i ‹lâhiyedeki
muvazeneyi müraat etmesidir, (3) rububiyet ve ulûhiyete
ait fluunat› kemal-i muvazene ile cem etmesidir.

Kur’ân’›n bu hasiyeti beflerin eserlerinde bulunmad›¤›
gibi, melekût cihetine geçen evliya ve sair büyüklerin ne-
taic-i fikirlerinde de bulunamam›flt›r. Ve eflyan›n bât›n›n-
da dalm›fl olan ‹flrakiyyun ve âlem-i gayba nüfuz eden
Ruhaniyyun dahi, Kur’ân’›n bu hasiyetini bulamam›fllar-
d›. Zira, onlar›n nazarlar› mukayyet oldu¤undan, haki-
kat-i mutlakay› ihata edemez. Bunlar, ancak hakikatin
bir taraf›n› bulur ve ifrat, tefrit ile tasarrufa bafllarlar. Bu-
nun için tenasübü bozup, muvazeneyi ihlâl ediyorlar.

Meselâ, enva-i cevahiri havi ziynetli ve k›ymetli bir de-
fineyi keflfetmek için, birkaç adam denizin dibine dalar-
lar. Denizin dibinde araflt›rma yaparken, birisinin eline
uzunca bir parça elmas geçer. Definenin müfltemilât›n›
tamamen bu gibi elmaslardan ibaret oldu¤unu hükme-
der. Sonra, arkadafllar›ndan baflka çeflit cevherin bahsini
iflitti¤inde, onlar›n bulduklar› cevahirin kendi buldu¤u el-
mas›n nak›fllar› olduklar›n› tahayyül eder. Di¤eri kürevî
bir yakutu bulur, öteki arkadafl› da baflka bir çeflidini bu-
luyor. Ve hakeza, her birisi definenin esas müfltemilât›
kendi buldu¤u çeflitten ibaret oldu¤unu ve arkadafllar›n›n 
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ihlâl: bozma, zarar verme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
‹flrakiyyun: gerçeklere ait bilgi-
nin ancak riyazet yoluyla nefsanî
duygulardan ar›nan kalbe do¤a-
ca¤›n›, sezgi ve ilham yoluyla ma-
rifetin elde edilece¤ini kabul
eden felsefî ak›m›n taraftarlar›.
kemal-i muvazene: dengenin ve
ölçünün kusursuzlu¤u, mükem-
mel derecede ölçülü ve dengeli
olma.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’ân.
kürevî: yuvarlak, küresel.
melekût: melekler ve ruhlar; se-
mavî fleyler.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
muhafaza: koruma.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
muvazene: denge, ölçü.
müraat: gözetme, riayet etme.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
netaic-i fikir: fikrin neticeleri.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
Ruhaniyyun: âlem-i gayba nüfuz
eden ve çok nuraniyet kazanm›fl
zatlar.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî olan.
sair: di¤er, baflka, öteki.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tefrit: ortalaman›n alt›nda kalma,
tersine afl›r›l›k, ifrat›n z›dd›.
tenasüp: uyma, uygunluk; lâf›z
ve mana itibar›yla birbirine uy-
gun olma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
ziynet: süs.

âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
bât›n: iç, iç yüz, iç k›s›m.
befler: insan, insanl›k.
cem: toplama, biriktirme.
cevahir: de¤erli, k›ymetli tafl-
lar.
cihet: yön.
define: k›ymet ve de¤eri
yüksek olan fley, hazine.
delil: bir davay› ispata yara-

yan fley, bürhan.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
enva-i cevahir: cevherlerin
çeflitleri.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakaik-› âliye-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n koydu¤u yüce hakikat-
ler, Allah’›n yüce hakikatleri.
hakeza: bunun gibi, bu flekil-

de, böyle.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-i mutlaka: mutlak,
sonsuz ve s›n›rs›z olan ger-
çek.
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.
ihata: kuflatma, içine alma.



bulduklar› çeflitler de definenin zevait ve teferruat›ndan
oldu¤unu itikat eder. Mesele bu flekle girmekle, muvaze-
ne kay›p ve tenasüp zail olur. Sonra meselenin hakikati-
ni keflif ve izah için tevilât ve tekellüfata bafllarlar. Hatta
definenin inkâr›na bile zehap eden olur.

Evet, sünnet-i seniye ile muvazene yap›lmazdan evvel,
hemen meflhudat›na itimat eden ‹flrakiyyun ile mutasav-
v›fenin eserlerini teemmül eden zatlar, flu söyledi¤ime
hak verir, bilâtereddüt kabul ederler.

Arkadafl! Kur’ân da o defineyi keflfetmek için o deni-
ze dalm›flt›r. Fakat, Kur’ân’›n gözü aç›k oldu¤undan, de-
fineyi tamam›yla ihata ile görmüfltür. Ve hakikate uygun
bir tarzda tenasüp ve muvazeneye riayet ederek, kemal-i
intizam ve ›tt›rat ile hakikati izhar etmifltir.

Arkadafl! Nev-i beflerde envaen dalâlete düflen f›rkala-
r›n sebeb-i dalâletleri, imamlar›n›n kusurudur. Evet,
imamlar› bât›ndan bahsetmifllerse de, meflhudatlar›na
itimat ve iktifa ederek, esna-i tarikten dönmüfllerdir. Ve
1 oABÉn«°rTnG n∂rænY rânHÉnZnh ÉkÄr«°nT nâr¶nØnM kavline mâsadak olmufl-

lard›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Cenab-› Hak seni ademden vücuda ve vücudun pek
çok eflkâl ve vaziyetlerinden en yükse¤i müslim s›fat›yla
insan suretine getirmifltir. Mebde-i hareketin ile son ald›-
¤›n suret aras›nda müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve 

adem: yokluk.
bahis: konu.
bât›n: iç mana, aç›k ve görünür
manan›n içindeki as›l mana, yal-
n›z kabiliyeti olanlar›n anlayabil-
di¤i hakikat.
bilâtereddüt: tereddütsüz.
cevahir: cevherler, elmaslar, k›y-
metli tafllar.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
envaen: cins, olarak tür olarak.
esna-i tarik: daha parlak yol, en
parlak yol.
eflkâl: biçimler, suretler, flekiller,
tarzlar.
f›rka: topluluk, grup, cemaat.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hükmetme: karar vermek, inan-
ca varmak.
›tt›rat: düzgün tarzda olma.
ihata: kuflatma, içine alma.
iktifa: yeterli bulma, kâfi görme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
‹flrakiyyun: gerçeklere ait bilgi-
nin ancak riyazet yoluyla nefsanî
duygulardan ar›nan kalbe do¤a-
ca¤›n›, sezgi ve ilham yoluyla ma-
rifetin elde edilece¤ini kabul
eden felsefî ak›m›n taraftarlar›.
itikat: bir inanca, bir fikre ba¤lan-
ma, inanma.
itimat: dayanma, güvenme.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kavil: söz.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
kefletmek: gizli bir fleyi bulma,
meydana ç›karmak.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
kürevî: yuvarlak, küre fleklinde.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
mebde-i hareket: hareketin bafl-
lang›c›.
menzil: durak, konak yeri.
mesele: önemli konu.
meflhudat: gözle görülen fleyler,
müflahede edilenler.
mutasavv›fe: mutasavv›flar,
tasavvuf ehli olanlar, sofîler.
muvazene: denge, ölçü.
muvazene: mukayese, karfl›lafl-
t›rma; ölçü, denge.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.

müteaddit: çeflitli, bir çok.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
riayet: uyma, gözetme.
sebeb-i dalâlet: dalâlete düfl-
me sebepleri, Hak ve hakikat-
ten sapma sebepleri.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-

vipleri.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma.
tarz: biçim, flekil.
teemmül: inceden inceye, et-
rafl›ca düflünme.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar,
bölümler.
tekellüfat: tekellüfler, güç-
lüklere, zorluklara katlanma-
lar.
tenasüp: uyma, uygunluk,

birbirini tutma.
tevilât: teviller, yorumlama-
lar.
vaziyet: durum.
yakut: parlak k›rm›z›, fleffaf
k›ymetli tafl.
zail: sone eren, yok olan.
zat: kifli, flah›s.
zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.
zevait: fazlal›klar, fazla fley-
ler.

1. Bir tek fley elde ettin, ama çok fleyleri kaybettin.

218 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE



etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kay-
dedilmifltir. Bu itibarla, senin geçirmifl oldu¤un zaman
fleridine elmas gibi nimetler dizilmifl, tam bir gerdanl›k
veya nimetlerin enva›na bir fihriste fleklini veriyor. Bina-
enaleyh, geçirmifl oldu¤un vücudun her menzilinde ve
vaziyetinde, etvar›nda, ahvalinde, “Nas›l bu nimete vâs›l
oldun? Ne ile müstahak oldun? Ve flükründe bulundun
mu?” diye suale çekileceksin. Çünkü, vukua gelen hâller
suale tâbidir. Amma, imkânda kal›p vukua gelmeyen
fleyler suale tâbi de¤ildir. Geçirmifl oldu¤un ahval vuku-
att›r, gelecek ahvalin ademdir. Vücut mes’uldür, adem
ise mes’ul de¤ildir. Öyle ise, mazide flükrünü eda etme-
di¤in nimetlerin flükrünü kaza etmek lâz›md›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan› havaland›r›p bafl afla¤› felâkete atan flöyle bir

hâl var:

‹stihkak nazara al›nmayarak, Hakk›n takdiri hakk›nda
tefrit veya ifrat yap›l›r. Ve kuvvetine, k›ymetine bak›lma-
yarak, küçük veya büyük bir yük alt›na al›n›r gibi, gayr-i
insanî hâller, insan› insaniyetten düflürür, ya zulme veya
kizbe sevk eder.

Meselâ, bir f›rka askerin mümessili bir nefer, bütün as-
kerlik umurunu bilmek veya bir katre sudaki timsalinden,
flemsin azametini göstermek talebinde bulunmak, en
yüksek bir insafs›zl›kt›r. Çünkü, vas›f ile ittisaf aras›nda
fark vard›r. Meselâ, katredeki timsal, flemsin evsaf›n›
gösterir, amma o evsaf ile muttas›f olamaz.
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kizb: yalan söyleme, yalan, uy-
durma.
mazi: geçmifl zaman.
menzil: durak, konak yeri.
meselâ: örne¤in.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan, nitelenen.
mümessil: temsil eden, temsilci.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefer: asker, er.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
sevk: yöneltme, gönderme.
sual: sorma, soruflturma.
flems: günefl.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
takdir: Allah’›n takdiri, Allah’›n il-
miyle belli bir düzen vermesi.
talep: istek, dilek.
tefrit: ortalaman›n alt›nda kalma,
tersine afl›r›l›k, ifrat›n z›dd›.
timsal: resim, suret, flekil.
umur: ifller.
vas›f: s›fat.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vaziyet: durum.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
vukuat: vuku bulan fleyler, hâdi-
seler, olaylar.
vücut: beden, varl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adem: yokluk, olmama.
ahval: hâller, durumlar.
amma: ama, lâkin, ancak.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
eda: yerine getirme.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
enva: çeflitler, türler, neviler.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özel-

likler.
felâket: musibet, büyük dert,
belâ.
f›rka: tümen.
fihriste: katalog, liste.
gayr-i insanî: insanl›k d›fl›.
hâl: durum, vaziyet.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
imkân: var olmas› ya da yok
olmas› noktas›nda zorunlu ol-
mama.

insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
istihkak: hak etme, hak ka-
zanma, hakk› olma.
itibarla: bak›mdan, yüzden,
dolay›.
ittisaf: s›fat sahibi olma, s›fat-
lanma.
katre: damla.
kaza: vakit ç›kt›ktan sonra
namaz›n k›l›nmas› veya za-
man›nda yap›lmayan ibadet-
lerin yerine getirilmesi.
k›ymet: de¤er.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Vücut nev’inde tezahum yoktur. Yani pek çok âlemler,
hâller, vücut sahnesinde içtima eder, birleflirler.

Meselâ: Gece zaman›, duvarlar› camdan olan ve elek-
trik yanan bir odaya girdi¤in vakit, âlem-i misale bir pen-
cere hükmünde olan camlarda pek çok menzilleri, oda-
lar› göreceksin.

Saniyen: Odada otururken, kemal-i sühuletle o misalî
odalarda her çeflit tebdil, ta¤yir, tasarruf edebilirsin.

Salisen: Odadaki elektrik, elektrik misallerinin en uza-
¤›na, en yak›nd›r; çünkü, o misalî misallerin kayyumu
odur.

Rabian: Bu maddî vücudun bir habbesi, bir parças›, o
misalî vücudun bir âlemini içine alabilir.

Bu dört hüküm, Vacib ile âlem-i mümkinat aras›nda
da caridir. Çünkü mümkinat›n vücudu, Vacib’in nurun-
dan bir gölge oldu¤u cihetle, vehmî bir mertebededir;
Vacib’in emriyle vücud-i hariciyeye girer, sabit ve müsta-
kar kal›r.

Demek, mümkinat›n vücudu, bizzat hakikî bir vücud-i
haricî olmad›¤› gibi, vehmî veya zail bir z›ll de de¤ildir,
ancak Vacibü’l-Vücud’un icad›yla bir vücuttur.

âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
âlem-i mümkinat: varl›klar, yara-
t›klar dünyas›.
bizzat: kendisi, flahsen.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cihet: yön.
habbe: tane.
hakikî: gerçek.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
içtima: toplanma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
Kayyum: her fleyin varl›¤› onunla
ayakta duran ve devam eden.
kemal-i sühulet: kolayl›¤›n son
derecesi, tam bir kolayl›k.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
menzil: ev, oda, yer.
mertebe: derece, basamak.
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meselâ: örne¤in.
misal: görüntü, yans›ma.
misalî: görüntü, görünüfl ile
ilgili.
mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dâhi-
lindekiler, olabilir fleyler.
müstakar: istikrarl›.
nevi: çeflit, tür.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rabian: dördüncü olarak.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
Salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.

ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tezahum: birbirine s›k›nt›
verme, birbirine zahmet ver-
me.
Vacib: varl›¤› zorunlu olan ve
baflkas›n›n varl›¤›na ba¤l› ol-
mayan.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n

varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda
var olmad›¤› hâlde varm›fl gi-
bi görülen her hangi bir fleye
ait.
vücud-i haricî: haricî vücut,
varl›¤› ortaya ç›kan, d›flar›da
varl›¤› bilinen, nesnel.
vücut: beden, varl›k.
vücut: var olma, varl›k.
zail: sone eren, yok olan.
z›ll: gölge.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bu güzel âlemin bir Malik’i bulunmamas› muhal oldu-

¤u gibi; kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de mu-
haldir. Çünkü, insan, Malik’in kemalât›na delâlet eden
âlemin hüsnünü görüyor; ve kendisine beflik olarak yara-
t›lan küre-i arzda istedi¤i gibi tasarruf eden bir halifedir.
Hatta, sema-i dünyada dahi akl›yla çal›fl›yor ve küçüklü-
¤üyle, zaafiyetiyle beraber, harika tasarrufat-› acibesiyle,
eflref-i mahlûkat ünvan›n› alm›flt›r. Ve elinde cüz-i ihtiya-
rî bulundu¤undan, bütün esbap içerisinde en genifl bir
salâhiyet sahibidir. Binaenaleyh, Malik-i Hakikî’nin rusül
vas›tas›yla böyle yüksek, fakat gafil abdlerine kendisini
bildirip tarif etmesi zarurîdir ki, o Malik’in evamirine ve
marziyat›na vâk›f olsunlar.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan›n vehim, farz, hayal duygular›na var›ncaya ka-

dar bütün hassalar› bilahare rücu edip, bilittifak hakka il-
tica ettiklerini ve bat›la hiçbir ihtimal ve imkân›n kalma-
d›¤›n› ve kâinat›n ancak ve ancak Kur’ân’›n izah etti¤i
flekilde bulundu¤unu gördüm.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Âlem-i ziya, âlem-i hararet, âlem-i hava, âlem-i kehrü-

ba, âlem-i elektrik, âlem-i cezp, âlem-i esir, âlem-i misal,
âlem-i berzah gibi âlemler aras›nda müzaheme ve yer
darl›¤› yoktur. Bu âlemler, hepsi de ihtilâlsiz, müsademe-
siz küçük bir yerde içtima ederler.
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buyrultular, ifller.
farz: kabul.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
halife: yeryüzünde baz› hususlar-
da Allah ad›na ve yine Allah’›n iz-
niyle hareket eden.
harika: ola¤anüstü.
hassa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik.
hüsün: güzellik.
içtima: toplanma.
ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, inti-
zams›zl›k.
ihtimal: olabilirlik.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
küre-i arz: yer küre, dünya.
Malik: sahip; her fleyin gerçek sa-
hibi olan Allah.
Malik-i Hakikî: her fleyin hakikî
sahibi ve maliki olan Allah.
marziyat: raz› olunacak fleyler,
Allah’›n r›zas›na dair olanlar, Al-
lah’›n r›zas›na mazhar olacak hâl
ve hareketler.
muhal: imkâns›z.
müsademe: çarp›flma, çat›flma,
vuruflma.
müzaheme: izdiham hâli, s›k›fl›k-
l›k, s›k›nt›l› durum.
rusül: resuller, peygamberler.
rücu: dönme, geri dönme.
salâhiyet: yetki, bir ifli yapmaya
veya ifle kar›flmaya hakk› bulun-
ma.
sema-i dünya: dünyan›n semas›,
gökyüzü.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tasarrufat-› acibe: tuhaf, hayret-
te b›rakan tasarruflar, idare et-
meler.
ünvan: ad, isim.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
vehim: kuruntu.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zarurî: zorunlu.

abd: kul.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
âlem-i berzah: ruhlar›n k›ya-
mete kadar kalacaklar› âlem;
kabir âlemi.
âlem-i cezp: çekim âlemi.
âlem-i elektrik: elektrik âle-
mi.
âlem-i esîr: tüm uzay› doldu-
ran fleffaf madde olan esîr
âlemi.
âlem-i hararet: s›cakl›k âle-
mi, ›s›.

âlem-i hava: hava âlemi, at-
mosfer.
âlem-i kehrüba: manyetik
varl›klar âlemi.
âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, dünyadaki ifllerin görün-
tülendi¤i ve gözlendi¤i, ruhla-
r›n bulundu¤u âlem.
âlem-i ziya: ›fl›k âlemi.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
bilahare: sonra, sonradan,
sonralar›.

bilittifak: ittifakla, beraberce,
el birli¤iyle.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
esbap: sebepler, vas›talar.
eflref-i mahlûkat: mahlûka-
t›n en eflrefi, yarat›lm›fllar›n
en flereflisi; insan.
evamir: emirler, buyruklar,



Kezalik, pek genifl gaybî âlemlerin de bu küçük arzda
içtimalar› mümkündür. Evet, hava, su, insan›n yürüyüflü-
ne; cam, ziyan›n geçmesine; flua›n röntgen vas›tas›yla
kesif cisimlere bile nüfuzuna; ve ak›l nuruna, melek ru-
huna, demirin içine hararetin akmas›na, elektri¤in cere-
yan›na bir mâni yoktur.

Kezalik bu kesif âlemde ruhanîleri deverandan, cinnî-
leri cevelândan, fleytanlar› cereyandan, melekleri seye-
randan menedecek bir mâni yoktur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Göz, lâmba, flems gibi nur ve nuranî fleylerde cüz’î-

küllî, cüz-küll, bir-bin müsavidir.

Evet, flemse bak! Onun timsalleriyle seyyarat, denizler
ve havuzlar, katre, kabarc›klar gibi bütün fleffaf fleyler,
kemal-i sühuletle temessül ediyorlar.

Kezalik, fiems-i Ezelî flu kâinat kitab›nda bütün babla-
r›, fas›llar›, sat›rlar›, cümleleri, harfleri def’aten bilâkülfet
yaz›yor. Ve ba’sü ba’delmevtte dahi, ayn› bu sühulet var-
d›r. “Hilkatiniz ve ba’siniz, bir nefsin hilkat ve ba’si gibi-
dir” 1 diye Kur’ân-› Kerîm emrediyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Her fleyi tahrik eden zerrat-› müteharrikenin muayyen

hadlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve dur-
malar›na dikkat eden adam anlar ki, her fleyin hudu-
dunda, daima harekette bulunan zerrat› durdurup geri 

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
arz: yer, dünya.
ba’sü ba’delmevt: ölümden son-
ra tekrar dirilme.
bab: bir kitap gibi düflünülen kâ-
inat›n her bir k›sm›, bölümü.
ba’s: diriltme, ihya, öldükten son-
ra k›yamet günü dirilifl.
bilâkülfet: zahmetsiz, s›k›nt›s›z,
zorlanmadan.
cereyan: akma, bir tarafa do¤ru
ak›fl.
cevelân: yerinde durmay›p gez-
me, hareketlilik.
cinnî: cin taifesinden olan.
cüz’î: küçük, az.
def’aten: birdenbire, bir defada,
âni olarak.
deveran: dönme, dönüp dolafl-
ma.
fas›l: k›s›m, bölüm.
gaybî: gaypla ilgili, görünmeyen-
lere ait.
had: s›n›r.
hararet: s›cakl›k.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hudut: s›n›rlar.
içtima: toplanma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
katre: damla.
kemal-i sühulet: kolayl›¤›n son
derecesi, tam bir kolayl›k.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
mâni: engel.
menetme: yasak etme, engelle-
me, mâni olma.
muayyen: belirli.

müsavi: eflit.
nefis: hayat, ruh, can.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
ruh: hayat ve canl›l›k veren
fley.
ruhanî: gözle görülmeyen,
cismi olmayan, elle tutulama-
yan varl›klar.
seyeran: gezme, gezinme,

gezinti.
seyyarat: gezegenler.
sühulet: kolayl›k.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve
her fleyi nurland›ran Cenab-›
Hak.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tahrik: hareket ettirme, hare-

kete geçirme.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
tevakkuf: duraklama, durma.
timsal: resim, suret, flekil.
vas›ta: arac›l›k.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerrat-› müteharrike: hare-
ket eden, hareket hâlinde
olan zerreler, atomlar.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. Lokman Suresi: 28.
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çeviren bir hudut bekçisi vard›r; o zerrat› taflmaktan me-
nediyor. O bekçi ise, muhit bir ilmin tecellisidir ki, o te-
celli kadere, kader de miktara, miktar da kal›ba tahavvül
eder. Demek, her fley, içerisindeki zerrata bir kal›pt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân’›n ayetleri birbirini tefsir etti¤i gibi, bu kitab-›

âlemin de bir k›sm› di¤er bir k›sm›n› izah ediyor. Mese-
lâ, maddiyat âlemi, Cenab-› Hakk›n envar-› nimetini cez-
betmek için, hakikî bir ihtiyaç ile flemse muhtaç oldu¤u
gibi; âlem-i maneviyat dahi, rahmet-i ‹lâhiyenin ziyalar›-
n› almak için, flems-i nübüvvete muhtaçt›r. Binaenaleyh,
Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) nübüvveti, flemsin kat’iyet ve
vuzuhu derecesinde kat’î ve vaz›ht›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Zîhayat›n vücuduna terettüp eden semereler, yaln›z

kendisine, menfaatine, bekas›na, kemaline mahsus de-
¤ildir. Ancak o semerelerden bir hisse kendisine aittir;
bakî kalan k›sm-› azam› Hâl›k’a racidir. Zîhayata ait,
uzun bir zaman sonra husule gelir. Hâl›k’a raci k›s›m ise,
bir anda husule gelir. Meselâ, o zîhayat, Esma-i Hüsna-
n›n tecelliyat›na mazhariyetle, Hâl›k’› evsaf-› kemaliye ile
tavsif ve lisan-› hâliyle hamd etmifl oluyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan›n bir ferdi, ihata-i fikriyesiyle, akl›yla, kalbinin

vüs’atiyle bir nevi külliyet kesbeder.
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kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kesb: kazanma.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
kitab-› âlem: âlem kitab›, bir ki-
tap hüviyetinde olan âlem, kâi-
nat.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme.
menetme: yasak etme, engelle-
me, mâni olma.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
nevi: çeflit, tür.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
raci: dönen.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
semere: meyve, güzel netice.
flems: günefl.
flems-i nübüvvet: peygamberlik
günefli.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
terettüp: ait olma, icap etme, ge-
rekme.
vaz›h: aç›k, ayan, aflikâr, besbelli,
kapal› olmayan.
vuzuh: vaz›h olma hâli, aç›kl›k.
vüs’at: genifllik.
zerrat: zerreler, atomlar.
zîhayat: hayat sahibi.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
âlem-i maneviyat: maddî ol-
mayan varl›klar âlemi; inanç
ve duygular âlemi.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bâkî: geri kalan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cezbetmek: kendine do¤ru
çekmek.

envar-› nimet: ihsan ve ba¤›fl
nurlar›.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
evsaf-› kemaliye: olgunluk
vas›flar›.
hakikî: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden Allah.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hisse: pay, nasip.

hudut: s›n›rlar.
husul: olma, meydana gelme.
ihata-i fikriye: fikrin geniflli¤i,
kuflat›c›l›¤›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
ilim: bilgi, marifet.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir
ve tayin etmesi.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.



Ve keza, insan›n bir ferdi, hilâfet hususunda âlemin
eczas›yla fluurca alâkadar oldu¤undan, nebatî olsun hay-
vanî olsun, pek çok nevilerde tasarruf sahibi bulundu-
¤undan, nevi gibidir. Ve bu itibarla, insan›n bir ferdi, ne-
viler s›ras›na geçer. Binaenaleyh, gerek hayvanat›n, ge-
rek semerat›n nevilerinde vukua gelen mükerrer k›ya-
metler, hevam ve hafleratta vücuda gelen senevî haflir ve
neflirler, insan›n da her bir ferdinde caridir.

Hülâsa: Kur’ân’›n ayetleriyle ebna-i befler için büyük
k›yametin gelece¤ine kat’î delâletler oldu¤u gibi, kitab-›
âlemin âyât-› tekviniyesiyle de k›yamet-i kübraya pek
kat’î delâletler ve iflaretler vard›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Kerîm okunurken, istima›nda bulundu¤un za-

man, muhtelif flekillerde dinleyebilirsin.
1. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm nübüvvet

kürsüsüne ç›k›p nev-i beflere hitaben Kur’ân’›n ayetlerini
tebli¤ ederken, k›raatini kalben ve hayalen dinlemek
için, kula¤›n› o zamana gönder; o fem-i mübare¤inden
ç›kar gibi dinlemifl olursun.

2. Veya Cebrail (a.s.) Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.)
tebli¤ ederken, her iki hazretin aras›nda yap›lan tebli¤-
tebellü¤ vaziyetini dinler gibi ol.

3. Veya Kab-› Kavseyn makam›nda, yetmifl bin perde
arkas›nda Mütekellim-i Ezelî’nin Resul-i Ekrem Aleyhis-
salâtü Vesselâma olan tekellümünü dinler gibi hayalî bir
vaziyete gir.

alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
âyât-› tekviniye: kâinatta yarat›-
lan varl›klar›n Cenab-› Hakk›n var-
l›k ve birli¤ine olan iflaretleri, delil
olufllar›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ebna-i befler: insano¤ullar›.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
fem-i mübarek: mübarek a¤›z.
haflerat: haflereler, zararl› küçük
böcekler; de¤ersiz ve zararl› kim-
seler.
haflir: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hayalî: hayale ait, hayalle ilgili,
hayale mensup.
hayvanat: hayvanlar.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
hevam: böcekler.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na ve
yine Onun izniyle yarat›lm›fllar
üzerinde çeflitli tasarruflarda bu-
lunma.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
istima: dinleme.
itibarla: bak›mdan, yüzden, dola-
y›.
Kab-› Kavseyn: iki yay mesafesi;
Hz. Muhammed’in Miraca ç›k›fl›yla
vard›¤› son nokta; bütün yarat›-
lanlar› arkas›na al›p Yaratanla
müflerref ve muhatap oldu¤u
makam.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›raat: Kur’ân-› Kerîm’in usûl ve
kaidelerine göre okunmas›.
k›yamet: son derece büyük y›-
k›m, katlan›lmas› güç belâ, büyük
s›k›nt›, belâ.
k›yamet-i kübra: en büyük k›ya-
met, bütün kâinat›n Allah taraf›n-
dan tayin edilen bir vakitte y›k›l›p
mahvolmas›.
kitab-› âlem: âlem kitab›, bir ki-
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tap hüviyetinde olan âlem,
kâinat.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
kürsü: taht, makam.
makam: büyük yer, mevkî.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tek-
rar olunmufl.
Mütekellim-i Ezelî: ezelden
beri konuflma s›fat›na sahip
olan Allah.

nebatî: bitkisel, bitki ile ilgili,
bitkiye ait.
neflir: tekrar diriltilme.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nevi: çeflit, tür.
nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
semerat: semereler, meyve-
ler.
senevî: senelik, y›ll›k.

fluur: bilinç.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.
tebellü¤: anlay›p alma.
tebli¤: dinî bir emrin yarat›l-
m›fllara duyurulmas›; pey-
gamberlerin Allah’›n emrini
kullara bildirmeleri ve hakka
davet etmeleri.
tekellüm: söyleme, konufl-
ma.
vaziyet: durum.
vuku: olma, meydana gelme.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Senin fluur ve ilminin sana taallûku, ahval ve levaz›-

mat-› ihtiyacat›n nispetindedir. Çünkü, sebep ile müseb-
bep, kuvvet ile amel aras›nda münasebet lâz›md›r; fazla,
noksan olmamal›d›r.

Senin sana olan fluur ve ilminin nispeti, Hâl›k’›n sana
olan nazar ve ilmine nispetle bir k›l gibidir. Binaenaleyh,
pek cüz’î olan ilim ve fluurunla fiems-i Ezelî’nin ilim ve
nazar›na mukabele etmekle, gündüz ortas›nda, güneflin
alt›nda, güneflin ziyas›yla mübarezeye ç›kan atefl böce¤i
gibi olma.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakk›n ef’ali birbirine münasip, âsâr› birbiri-

ne müflabih, esmas› birbirine âyine ve ma’kes, s›fât› bir-
birine mütedâhil, fluunat› memzuç ise de, her birisi için
hususî bir tav›r, bir hâl vard›r ki, maksud-i bizzat o husu-
sî tav›rd›r; sair tav›rlar ise, tebeîdirler. Binaenaleyh, me-
selâ, Hâl›k’›n âsâr›ndan cemadata bakt›¤›n zaman, aza-
met ve kudreti kast›na hedef yap; baflka isimlerin tecelli-
yat›n› tebean düflün. Hayvanata bakarken, merhamet
kast›yla bak; sair tecelliyata tebeî bir nazarla bak.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Kerîm bütün insanlara rahmettir. Çünkü her

bir insan›n, flu hakikî âlemden kendisine mahsus hayalî
bir âlemi oldu¤u gibi, herkes kendi meflrebine göre
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münasip: uygun.
müsebbep: sebep olarak ortaya
konulmufl olan, sebep olunarak
meydana getirilen.
müflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik bulunan fley-
lerden her biri.
mütedâhil: tedahül eden, birbiri
içine geçen.
nazar: bak›fl.
nispet: oran, ölçü.
rahmet: ihsan edilen, bahfledilen
nimet.
sair: di¤er, baflka, öteki.
s›fat: vas›f, nitelik.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; varl›¤›-
n›n bafllang›c› olmayan ve her fle-
yi nurland›ran Cenab-› Hak.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
fluur: bilinç; bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tebean: ikinci derecede olarak,
dolayl› olarak, endirekt olarak.
tebeî: kastî olmayan, tâbi olarak
baflkas›n›n vücudu ile devam
eden.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

ahval: hâller, durumlar.
âlem: dünya, cihan.
amel: fiil, ifl.
âsâr: eserler.
azamet: büyüklük.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cemadat: cans›z varl›klar.
cüz’î: küçük, az.
ef’al: fiiller, ifller.
esma: adlar, isimler.
hakikî: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-

c›; Allah.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek
olmayan.
hayvanat: hayvanlar.
hususî: özel.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
ilim: bilgi, marifet.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
levaz›mat-› ihtiyacat: ihti-
yaçlar›n gerektirdikleri.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.
ma’kes: ayna.

maksud-i bizzat: kendi mak-
sad›, flahsî gaye, flahsî amaç.
memzuç: birbirine mezcol-
mufl, kar›flm›fl.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
meselâ: örne¤in.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mübareze: çat›flma, kavga.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.



Kur’ân’dan fehim ve iktibas etti¤i, haf›zas›nda kendisine
has bir Kur’ân vard›r ki, onun ruhunu terbiye, kalbini te-
davi eder.

Ve keza, Kur’ân-› Kerîm’in bir meziyeti fludur ki: Bü-
tün ulema ve ehl-i meflrep gibi, herkes, hidayeti için, fli-
fas› için müteaddit surelerden ayr› ayr› ayetleri ahzedebi-
lir. Çünkü, bir ayetin sair âyât-› Kur’âniye ile pek ince
münasebetleri, ittisal cihetleri vard›r, aralar›nda vahflet
yoktur. Bu itibarla, müteaddit surelerden al›nan ayetler,
küçük bir Kur’ân hükmünde olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
1 $ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnM n’ cümle-i mukaddesesi, insan›n,

zerre vaziyetinden, insan-› mü’min suretine gelinceye
kadar camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet, insaniyet gibi
geçirdi¤i etvar ve ahvaline naz›rd›r. fiu menzillerde insa-
n›n letaifi pek çok elem ve emellere maruzdur. Maaha-
za, havl ve kuvvetin müteallikleri zikredilmeyerek, mut-
lak b›rak›lm›flt›r. Binaenaleyh, bu cümle tesellibahfl olup,
flümulü dâhilinde olan makamlara göre tefsir edilir.

Meselâ:

1. $ÉpH s’pG pOƒoLoƒrdG n¤nY nIsƒob n’nh pΩnón©rdG pønY n∫rƒnM n’
“Ademden ç›k›p vücuda gelmek.”

2. $ÉpH s’pG pABÉn≤nÑrdG n¤nY nIsƒob n’nh p∫GnhsõdG pønY n∫rƒnM n’
“Zevale gitmeyip bekada kalmak.”

adem: yokluk, hiçlik.
ahval: hâller, durumlar.
ahzetme: alma, al›nma.
âyât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
camidiyet: cans›zl›k, ruhsuzluk.
cihet: yön.
cümle-i mukaddese: kudsî, pak
ve yüce cümle.
dâhil: iç, içerisi.
ehl-i meflrep: belirli bir meflreb,
yol ve huy sahipleri.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
emel: fliddet arzu, ümit.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
fehim: anlay›fl.
havl: güç, kuvvet.
hayvaniyet: hayvansall›k.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
iktibas: al›nt›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
insan-› mü’min: inanan, inançl›
insan.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
ittisal: bitiflme, birleflme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
letaif: manevî duygular.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
makam: yer, mevki.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
menzil: yer, konak.
meselâ: örne¤in.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
mutlak: ba¤›ms›z, ask›da olan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.
naz›r: nazar eden, bakan.

nebatiyet: bitkisellik.
ruh: hayat ve canl›l›k veren
fley.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
suret: biçim, görünüfl.
flifa: bedenî ve ruhî bir hasta-
l›¤›n son bulmas›, sa¤l›¤›na

kavuflma.
flümul: içine alma, kapsam.
tefsir: aç›klama, izah.
terbiye: ahlâkland›rma, e¤it-
me.
tesellibahfl: teselli verici, avu-
tucu.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

vahflet: kopukluk, ayr›l›fl, bir-
birinden uzaklaflma.
vaziyet: durum.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.

1. Günahlardan dönmek ve taate kuvvet, ancak Allah’›n yard›m›yla mümkündür.
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3. $ÉpH s’pG p™rØsædG n¤nY nIsƒob n’nh pIsôn°†nŸrG pønY n∫rƒnM n’
“Mazarrat› def, menfaati celp.”

4. $ÉpH s’pG pÖpdÉn£nŸrG n¤nY nIsƒob n’nh pÖpFÉn°ünŸrG pønY n∫rƒnM n’
“Musibetten uzak olup, matlûba nail olmak.”

5. $ÉpH s’pG pInOÉnÑp©rdG n¤nY nIsƒob n’nh À/UÉn©nŸrG pønY n∫rƒnM n’
“Maasiye düflmemek, ibadete devam etmek.”

6. $ÉpH s’pG pánªr©uædG n¤nY nIsƒob n’nh pºn≤uædG pønY n∫rƒnM n’
“Azaba maruz kalmamak, nimete mazhar olmak.”

7. $ÉpH s’pG pQƒtædG n¤nY nIsƒob n’nh pánªr∏t¶dG pønY n∫rƒnM n’
“Zulmete düflmemek, nur ile tenevvür etmek.

Ve hakeza, her bir makamda insan›n letaifine göre
takyit ve tefsir edilebilir.

®
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azap: günahlara karfl› çekile-
cek ceza, eziyet, iflkence.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
def: mâni olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
hakeza: böylece, bunun gibi.
letaif: manevî duygular.
maasi: günahlar.
makam: yer, mevki.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.

matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.
mazarrat: zararlar, ziyanlar,
zarar vermeler.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
menfaat: fayda.
musibet: felâket, belâ.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.

nur: ayd›nlatma, par›lt›; Ce-
nab-› Hakk›n bütün kâinat›
isim ve s›fatlar›yla ayd›nlat-
mas›.

takyit: kay›t ve flarta ba¤la-
ma.

tefsir: aç›klama, izah.

tenevvür: nurlanma, parla-
ma, ayd›nlanma.

zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.



Zeylü’z-Zeyil
1 W

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Baz› insanlar›n a¤z›nda kemiyeten az, keyfiyeten pek
büyük üç kelime dolaflmaktad›r.

•Birincisi: Her fley kendi kendine teflekkül etmifltir.

•‹kincisi: Mucit ve müessir, esbapt›r.

•Üçüncüsü: Tabiat iktiza etti.

Bu üç kelimat›n pek çok muhalâta zarf olduklar› hak-
k›nda yap›lan beyanat› dinle:

‹nsan mevcuttur. Bu mevcut insan, birinci kelimeye
nazaran hem sânidir, hem masnu. ‹kinci kelimeye göre,
esbab›n tesiriyle vücuda gelmifltir. Üçüncü kelimeye na-
zaran, mevhum tabiat›n eseridir. Dördüncü cihet ise, hak
ve hakikatin istilzam etti¤i gibi, Allah’›n masnuudur.

Evvelki kelimenin gayr-i mahsur muhalât›:

1. O kelimenin iktizas›na göre insan› teflkil eden zer-
relerin her birisinde hem insan›n içini, hem kâinat› göre-
cek, bilecek bir göz, bir ilim ve sair s›fât-› lâz›menin bu-
lunmas› lâz›md›r.beyanat: aç›klamalar, izahlar.

cihet: yön.
esbap: sebepler, vas›talar.
evvel: önce.
gayr-i mahsur: say›s›zca, s›n›rs›z.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ilim: bilme, bilgi.
istilzam: gerektirme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kelimat: kelimeler, sözler.
kemiyeten: say› itibar›yla, say›ca.

keyfiyeten: keyfiyet yönün-
den, nitelik ve özellik bak›-
m›ndan.
masnu: sanatl› yap›lm›fl eflya,
varl›k.
mevcut: var, var edilen.
mevhum: hakikatte olma-
yan, vehim ve hayal ürünü
olan.
mucit: icat eden, yoktan var
eden.
muhalât: muhaller, olmas›

mümkün olmayanlar.
müessir: eser sahibi; tesir
eden; iflleyen, hükmünü yü-
rüten.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sâni: sanatl› yapan, sanatkâr.
s›fât-› lâz›me: gerekli, lüzum-
lu s›fatlar, özellikler.
tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n

tümü.
tesir: etki.
teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme.
teflkil: vücut verme, meyda-
na getirme, yapma.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zeylü’z-zeyil: ekin eki, ilâve-
nin ilâvesi.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
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2. ‹nsan›n bedeninde, zerrattan teflekkül eden müte-
halif mürekkebat adedince, matbaalarda hurufat› tertip
etmek için kullan›lan kal›plar gibi, kal›plar lâz›md›r.

3. Kârgir kemerlerin tafllar› gibi, her bir zerrenin, ar-
kadafllar›na hem hâkim, hem mahkûm olmas› lâz›m ge-
lir. Ve keza, her birisi ötekilere hem z›t, hem misil, hem
mutlak, hem mukayyet olmas› lâz›md›r.

‹kinci kelimenin muhalât›:

1. ‹nsan›n mehaz›, yani insan› teflkil eden maddeler,
eczahanelerde bulunan a¤›zlar› mühürlü ayr› ayr› çeflit
çeflit mütebayin ilâçlar gibi maddelerdir. Hiç kimsenin eli
dokunmaks›z›n, ihtiyaç nispetinde, kemal-i intizam ve
muvazene ile, o ilâçlar›n fliflelerden kendi kendine ç›k›p
hayatî bir macun vaziyetine gelmesi mümkün ise, insa-
n›n da sânisiz, esbap ve mevadd-› camideden sudûru
mümkündür, diyebilir.

2. Bir fleyin kemal-i intizam ile gayr-i mahdut, kör, sa-
¤›r, camit, fluursuz esbaptan sudûrunun muhaliyeti nispe-
tinde, sânisiz, insan›n da o maddelerden yap›lmas› mu-
haldir. Maahaza, maddî esbab›n yaln›z zahire taallûku
vard›r; bât›ndaki lâtif, ince, garip nak›fllara, sanatlara nü-
fuzu yoktur.

3. O kelimenin iktizas›na göre, kemal-i ittifak ve inti-
zam ile ihtiyacat nispetinde gayr-i mahsur esbab›n bir cüz-
de, bir hücrede içtimalar› lâz›m gelir. Bu içtima, âlemin
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mahkûm: kendine hükmolunan,
hükümlü.
mehaz: menba, bir fleyin al›nd›¤›,
ç›kar›ld›¤› yer, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaynak.
mevadd-› camide: cans›z mad-
deler.
misil: benzer, efl.
muhal: imkâns›z.
muhalât: muhaller, olmas› müm-
kün olmayanlar.
muhaliyet: imkâns›zl›k, imkâns›z
olufl.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
mutlak: herhangi bir kayda ba¤l›
olmayan, kay›ts›z, flarts›z.
muvazene: denge, ölçü.
mürekkebat: mürekkep fleyler,
bileflikler, kar›fl›mlar.
mütebayin: birbirine uymayan,
birbirinden ayr›, z›t.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nispet: oran, ölçü.
nüfuz: geçerli olma, iflleme.
sâni: yapan, iflleyen, yap›c›.
sudûr: sâd›r olma, meydana ç›k-
ma, olma.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tertip: dizme, s›ralama, düzene
koyma.
teflekkül: flekillenme, meydana
gelme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vaziyet: durum.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
bât›n: görünmeyen taraf, iç
k›s›m.
camit: ruhsuz, cans›z.
cüz: parça.
esbap: sebepler, vas›talar.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
gayr-i mahsur: say›s›zca, s›-
n›rs›z.
hâkim: hükmeden.
hayatî: hayat için mecburî

olan, yaflamak için gerekli
olan.
hurufat: harfler.
içtima: toplanma.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu
olan fleyler.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
kârgir: tafl veya tu¤la inflaat,
tafl veya tu¤ladan yap›lm›fl
bina.
kemal-i intizam: intizam›n
mükemmel oluflu, tam ve ek-
siksiz düzen.

kemal-i ittifak ve intizam:
mükemmel bir birliktelik ve
düzen.
kemer: daire çemberinin par-
ças› biçiminde veya bu flekli
and›ran mimarî flekil.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
macun: hamur k›vam›na geti-
rilmifl ilâç.
maddî: madde ile alâkal›, cis-
manî.



ecza ve erkân›n›n azametiyle beraber senin elinin içine
girip içtima etmeleri demektir.

Çünkü, insan›n ustas› esbap oldu¤u takdirde, âlemin
bütün ecza ve erkân› insanla alâkadar oldu¤una nazaran,
insan›n yap›l›fl›nda amil ve usta olmalar› lâz›m gelir. Bir
usta, yapt›¤› fleyin içerisinde bulunduktan sonra yapar. O
hâlde, insan›n bir hücresinde âlemin eczas› içtima edebi-
lir. Bu öyle bir muhaldir ki, muhallerin en mümteniidir.

Üçüncü kelimenin muhal ve butlan› ise:

Evet, tabiat›n iki ciheti vard›r: Biri zahiridir ki, ehl-i
gaflet ve dalâletçe hakikat zannedilmifltir; di¤eri bât›n›d›r
ki, sanat-› ‹lâhiye ve s›bga-i Rahmaniyedir. Tabiata ilâ-
veten iddia edilen kuvvet ise, Hâl›k-› Hakîm-i Alîm’in cil-
ve-i kudretidir. Ehl-i gafletin sâni olarak telâkki ettikleri
tabiata, cenah olarak yap›flt›rd›klar› kör tesadüf ve ittifak
ise, dalâletten nefl’et eden ›zt›rar neticesinde, fleytanlar›n
ihtira ettikleri hezeyanlard›r. Çünkü, müteaddit eserle-
rimde kat’î bir surette ispat edildi¤i gibi; harikalar›n hari-
kas› olan flu sanat, ancak ve ancak bütün evsaf-› kemali-
ye ile muttas›f bir Habîr-i Basîr’in yed-i kudretinden ç›k-
mam›fl ise, flu kesif, camit, mukayyet miskin mümkinin
eliyle mi flu kâinata giydirilen gömlek yap›lm›flt›r? Yoksa
âlemlere giydirilen flu güzel teflekkülleri, nak›fllar› bauda
veya kaplumba¤a m› yapm›flt›r? Hâflâ, sümme hâflâ!

Evet, insanda, her fleyde, Sâni-i Ezelî’nin masnuu ol-
duklar›na mevcudat›n adedince flahitler vard›r. Meselâ:

alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
amil: yapan, iflleyen; yapan, yap›-
c›.
azamet: büyüklük.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
bauda: sivri sinek, sinek.
butlan: bat›l, hükümsüz olma hâ-
li.
camit: ruhsuz, cans›z.
cenah: kanat, kol.
cihet: yön.
cilve-i kudret: kudret ve kuvve-
tin tecellisi, görüntüsü.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
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.
erkân: rükünler, esaslar.
esbap: sebepler, vas›talar.
evsaf-› kemaliye: olgunluk vas›f-
lar›.
Habîr-i Basîr: her fleyi gören ve
her iflten haberdar olan Allah.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâl›k-› Hakîm-i Alîm: her fleyi
hakk›yla bilen ve her ifli hikmetle
yapan yarat›c›; Allah.
harika: ola¤anüstü.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
hezeyan: saçmalama, abuk sa-
buk konuflma, herze.
›zt›rar: mecburiyet, zorunluluk,
çaresizlik, ihtiyaç.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
iddia: davaya kalk›flma, dava et-
me.
ihtira: uydurma, olmayan bir fle-
yi olmufl gibi gösterme.
ilâveten: ilâve olarak, eklenerek,
ekleyerek, katarak, art›rarak.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittifak: birleflme; rast gelifl.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
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miskin: uyufluk, tembel, ha-
reketsiz, zavall›.
muhal: imkâns›z.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›,
ba¤l›.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›-
fatlanan.
mümkin: mümkün, olabilir
olanlar, yarat›lanlar.
mümteni: imkâns›z, olamaz.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.

nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
sanat-› ‹lâhiye: ‹lâhî sanat,
Allah’›n sanat›; Cenab-› Hak-
k›n sanat ile yaratmas›.
sâni: yapan, iflleyen, yap›c›.
Sâni-i Ezelî: bafllang›c› olma-
yan, zaman, mekânla kay›tl›
olmayan ve her fleyi sanatl›
yaratan yarat›c›, Allah.
s›bga-i Rahmaniye: Cenab-›
Hakk›n yaratt›¤› r›z›klar› isim
ve s›fatlar› ile boyamas›.
suret: biçim, flekil, tarz.

sümme: tekrar ve tekrar.
tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n
tümü.
telâkki: kabul etme, bir gö-
rüflle bakma.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi.
teflekkül: oluflum.
yed-i kudret: kudret eli, her
fleyi tutan Allah’›n kudret eli.
zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.



1. Kâinatt›r. Evet, kâinat›n ihtiva etti¤i bütün zerrat ve
mürekkebat›n her birisi, elli befl lisan ile flahadet etmek-
tedir.

2. Kur’ân’d›r. Evet, Kur’ân, bütün enbiya, evliya ve
muvahhidînin kitaplar›yla sahife-i kevn ve vücutta yarat›-
lan icadî ve tekvinî ayetler, Hâl›k’›n hallâk›yetine adil fla-
hitlerdir.

3. Mahlûkat›n reisi ve resulü, bütün enbiya, evliya,
melâike ile birlikte her fleyin sânii Allah oldu¤una ilân-›
flahadet ediyorlar.

4. ‹ns ve cin taifeleri, envaen ihtiyacat-› f›triyesiyle fla-
hittirler.

5. Ulûhiyet ve hallâk›yetin Allah’a mahsus ve münha-
s›r oldu¤una Allah da flahadet ediyor.

Arkadafl! Sanat›n, vücuh-i selâse-i mezkûre üzerine
mümkine; veya hakk›n istilzam etti¤ine nazaran, Vacib’e
olan isnad› meselesi, semeredar bir a¤aç meselesi gibi-
dir. fiöyle ki:

A¤ac›n o semereleri, ya vahdete isnat edilir, yani nefl-
vünema kanunuyla a¤ac›n kökünden, kök de çekirdek-
ten, çekirdek de evamir-i tekviniyeyi temessülden, eva-
mir-i tekviniye de “Kün!” emrinden, “Kün!” emri dahi
Vahid-i Vacib’den sâd›r olmufltur. O vakit, o a¤aç bütün
eczas›yla, yapraklar›yla, dallar›yla, semereleriyle, yarat›-
l›fl kolayl›¤›nda, bir semere-i vahide hükmünde olur.
Çünkü, vahdete nispeten, küçük bir semere a¤ac›yla pek 
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sonuncusu.
kün: ‘ol’ manas›nda Allah’›n var-
l›klar› yarat›rken verdi¤i emir.
lisan: dil.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
melâike: melekler.
mesele: önemli konu.
muvahhidîn: muvahhitler, tevhit
edenler, Allah’›n varl›¤›na ve birli-
¤ine inananlar.
mümkin: mümkün, olabilir olan-
lar, yarat›lanlar.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
mürekkebat: mürekkep fleyler,
bileflikler, kar›fl›mlar.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
neflvünema: yay›l›p geliflme, bü-
yüyüp geliflme; büyüme, boy at-
ma, yetiflme, geliflme.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
reis: baflkan.
resul: Allah’›n elçisi, peygamber.
sâd›r olmak: ç›kmak, meydana
gelmek, ortaya ç›kmak.
sahife-i kevn ve vücut: olufl ve
varl›k sayfas›.
sâni: sanatl› yapan, iflleyen, yap›-
c›; sanatkâr.
semere: meyve, yemifl.
semeredar: meyveli, faydal› neti-
celer veren.
semere-i vahide: bir tek meyve.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
taife: tak›m, güruh.
tekvinî: tekvin ile ilgili, yaratma-
ya, var etmeye dair.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
Vacib: varl›¤› zorunlu olan ve
baflkas›n›n varl›¤›na ba¤l› olma-
yan.
vahdet: birlik ve teklik.
Vahid-i Vacib: varl›¤› zorunlu
olan ve baflkas›n›n varl›¤›na muh-
taç olmayan, bir ve tek olan Al-
lah.
vücuh-i selâse-i mezkûre: önce-
den söylenen üç cihet, üç yön.
zerrat: zerreler, atomlar.

âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k .
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
envaen: tür veya cins olarak;
cinsleri itibar›yla.
evamir-i tekviniye: yaratma
içeren emirler, varl›¤›n yarat›-

l›fl›yla ilgili ifller.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hallâk›yet: yarat›c›l›k.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
icadî: vücuda getirme ve ya-
rat›l›fla ait.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ihtiyacat-› f›triye: yarat›l›fl
gere¤i olan ihtiyaçlar.
ilân-› flahadet: flahitli¤i her-

kese duyurma.
ins: insan, befler, âdemo¤lu.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
istilzam: gerekli görme, lü-
zumlu görme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kanun: kaide, kural.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n



büyük ve çok semereli bir a¤aç aras›nda fark yoktur. Bu
adem-i fark, vahdette sühuletle yüsr, kesrette suubetle
usrün bulundu¤undan nefl’et etmifltir. E¤er kesrete isnat
edilirse, her bir semere, her bir çiçek, her bir yaprak, her
bir dal, tam a¤ac›n›n vücuda gelmesine lâz›m olan bütün
alât, cihazat, esbap vesaireye ihtiyaç gösterecektir. Çün-
kü, küll cüzde dâhildir; ona ne lâz›msa, buna da lâz›md›r.
Mesele, bu iki fl›ktan hariç de¤ildir: Biri vacip, di¤eri
mümtenidir.

Hülâsa: Bir hücrenin vücuda gelmesi, kendisine isnat
edilirse, kâinata muhit olan s›fatlar kendisinde lâz›md›r.
Esbaba isnat edilirse, âlemdeki bütün esbab›n o hücrede
içtimalar› lâz›m gelir. Hâlbuki, sine¤in iki eli s›¤mayan bir
hücre, iki ilâh›n tasarrufuna mahal olabilir mi? Hâflâ!

Maahaza, hücreden tut, âleme kadar her bir fleyin bir
nevi vahdeti vard›r. Öyle ise, sâni de vahit olacakt›r. Çün-
kü, vahit, ancak vahitten sudûr eder. Ve keza, bir habbe
flemsi ziyas›yla, rengiyle, tecelli suretiyle içine alabilir; fa-
kat, mastariyet itibar›yla, bir habbe iki habbeyi içine al›p
onlara mastar olamaz. Ve keza, vücud-i haricî vücud-i
misalîden daha sabit, daha muhkemdir. Vücud-i haricî-
den bir nokta vücud-i misalîden bir da¤› içine alabilir. Ke-
zalik, vücud-i vücubî daha kavi, daha rasih, daha sabittir,
belki de vücud-i hakikî, vücud-i haricî ondan ibarettir.

Binaenaleyh, ilm-i muhit-i ezelîde temessül eden
imkânî vücutlar, vücud-i vücubînin tecelliyat-› nuriyeleri-
ne âyine ve ma’kestirler. Öyle ise, ilm-i ezelî imkânî 

adem-i fark: fark›n olmamas›.
alât: aletler, vas›talar, ayg›tlar.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
âyine: ayna.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cihazat: cihazlar, azalar.
cüz: parça.
dâhil: girme, içinde olma.
esbap: sebepler, vas›talar.
habbe: tane.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ve
tap›n›lan fley.
ilm-i ezelî: ezelî ilim, Cenab-›
Hakk›n sonsuz ezelî ilmi.
ilm-i muhit-i ezelî: bafllang›c› ol-
mayan ve her fleyi kuflatan ilim;
Allah’›n ilmi.
Imkânî vücut: maddî varl›k âle-
mine ç›kma imkân›na sahip var-
l›klar.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kesret: çokluk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahal: yer.
ma’kes: yan›sma yeri, ayna.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
mastariyet: kaynakl›k, ortaya
ç›kma.
mesele: önemli konu.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
muhkem: sa¤lam olan, eksiklik
ve noksan› olmayan.
mümteni: imkâns›z, olamaz.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
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nevi: çeflit, tür.
rasih: sa¤lam, temeli kuvvet-
li.
sabit: kararl›, de¤iflken olma-
yan, bozulmayan.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
semere: meyve, yemifl.
s›fat: vas›f, nitelik.
sudûr: sâd›r olma, meydana
ç›kma, olma.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
suubet: güçlük, zorluk.
sühulet: kolayl›k.

flems: günefl.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecelliyat-› nuriye: parlak
görüntüler.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
usür: s›k›nt›.
vacip: zorunlu.
vahdet: birlik ve teklik.
vahit: yaln›z, tek, bir.

vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
vücud-i hakikî: gerçek vücut.
vücud-i haricî: haricî vücut,
varl›¤› ortaya ç›kan, d›flar›da
varl›¤› bilinen, nesnel.
vücud-i misalî: görüntüden
oluflan varl›k, yans›ma ile olu-
flan varl›k.
vücud-i vücubî: zorunlu olan,
gerekli olan varl›k.
vücut: beden, varl›k.
yüsr: kolayl›k, rahat.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



vücutlara âyine oldu¤u gibi, imkânî vücutlar da vücud-i
vücubîye âyinedir. Sonra, o imkânî vücutlar, ilm-i ezelî-
den vücud-i haricîye intikal etmifllerse de, vücud-i hakikî
mertebesine vâs›l olmam›fllard›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kevn ve vücut sahas›nda durup, ahval-i âleme dikkat

eden adam hadsî bir sür’atle anlar ki, tesir ve faaliyet lâ-
tif, nuranî, mücerret olan fleylerin fle’ni oldu¤u gibi, infi-
al, kabiliyet, teessür de maddî, kesif, cismanî fleylerin
hassas›d›r. Evet, misal olarak semadaki nur ile yerdeki flu
kocaman da¤a bak: O nur, semada iken ziyas›yla yerde
ifl görür, faaliyettedir. O da¤ ise, azametiyle beraber fa-
aliyetsiz yerinde oturuyor; ne bir tesiri var ve ne de bir
fiili var.

Ve keza, eflya aras›nda vukua gelen fiillerden anlafl›l›-
yor ki, hangi bir fley lâtif, nuranî ise, sebep ve fail olma-
ya kesb-i liyakat eder; kesafeti nispetinde de infial ve
müsebbebiyet mertebesine yaklafl›yor. Bundan anlafl›l›-
yor ki, esbab-› zahiriyenin hâl›k›yla, müsebbebat›n muci-
di, ancak ve ancak Nurü’l-Envar, Sâni-i Ezelî’dir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Tefekkür, gafleti izale eder; dikkat, teemmül, evham

zulümat›n› da¤›t›yor. Lâkin, nefsinde, bât›n›nda, hususî
ahvalinde tefekkür etti¤in zaman, derinden derine taf-
silât ile tetkikat yap. Fakat, afakî, haricî, umumî ahvalâ-
ta teemmül etti¤in vakit, sathî, icmalî düflün, tafsilâta 
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izale: giderme, ortadan kald›rma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kesafet: kal›nl›k, yo¤unluk, kesif-
lik, koyuluk, s›kl›k.
kesb-i liyakat: lay›k olma, ehli-
yet kazanma.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
kevn: olma, olufl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtif: cismanî olmayan, ruhla ilgi-
li, ruhanî.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mertebe: derece, basamak.
misal: örnek.
mucit: yaratan, yoktan var eden.
mücerret: soyutlanm›fl olan, ci-
sim hâlinde bulunmayan.
müsebbebat: bir sebeple olanlar,
sebeple meydana ç›kanlar, neti-
celer.
müsebbebiyet: kendini do¤uran
sebepleri gösteren sonuç olufl.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nispet: oran, ölçü.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Nurü’l-Envar: her türlü ›fl›¤›n ger-
çek kayna¤› hükmündeki ›fl›k
olan Allah.
Sâni-i Ezelî: bafllang›c› olmayan,
zaman, mekânla kay›tl› olmayan
ve her fleyi sanatl› yaratan yarat›-
c›, Allah.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
sema: gökyüzü, gök.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
teemmül: inceden inceye, etrafl›-
ca düflünme.
teessür: tesir alt›nda kalma, etki-
lenme.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tesir: etki.
tetkikat: araflt›rmalar, inceleme-
ler.
umumî: genel.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vuku: olma, meydana gelme.
vücud-i hakikî: gerçek vücut.
vücud-i haricî: haricî vücut, varl›-
¤› ortaya ç›kan, d›flar›da varl›¤› bi-
linen, nesnel.
vücud-i vücubî: zorunlu olan, ge-
rekli olan varl›k.
vücut: var olma, varl›k.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulümat: karanl›klar.

afakî: d›fla dönük.
ahval: hâller, durumlar.
ahvalât: hâller, durumlar.
ahval-i âlem: âlemin hâlleri,
durumlar›.
azamet: büyüklük.
bât›n: iç, iç yüz, iç k›s›m.
cismanî: maddî ve cisimli ol-
mak.
esbab-› zahiriye: görünürde-
ki sebepler.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
faaliyet: ifl, hareket.

fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
fiil: ifl, hareket.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hadsî: sezgiye dayal›.
hâl›k: yoktan yaratan, her fle-
yi yoktan var eden.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile
ilgili; çevresel.
hassa: bir kimseye has olan
özellik, nitelik veya tesir.
hususî: özel.

icmalî: k›saca, topluca, tafsil-
siz, toplu, k›sa.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
ilm-i ezelî: ezelî ilim, Cenab-›
Hakk›n sonsuz ezelî ilmi.
imkânî vücut: maddî varl›k
âlemine ç›kma imkân›na sa-
hip varl›klar.
infial: gücenme, dar›lma; et-
kilenme, etki alt›nda kalma;
d›fl etkenle harekete geçme.
intikal: bir yerden baflka bir
yere geçme, yer de¤ifltirme.



geçme. Çünkü, icmalde, fezlekede olan k›ymet ve güzel-
lik tafsilât›nda yoktur. Hem de, afakî tefekkür dipsiz de-
nize benziyor, sahili yoktur; içine dalma, bo¤ulursun.

Arkadafl! Nefsî tefekkürde tafsilâtl›, afakî tefekkürde
ise icmalî yaparsan, vahdete takarrüp edersin. Aksini
yapt›¤›n takdirde, kesret fikrini da¤›t›r, evham seni hava-
land›r›r, enaniyetin kal›nlafl›r; gafletin kuvvet bulur, tabia-
ta kalbeder. ‹flte dalâlete isal eden kesret yolu budur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan ne kadar cahil ve gafildir, ne kadar yolunu flafl›r-

m›fl, nefsine zarar veriyor. Dokuz vecihle menfaati mu-
hakkak, yaln›z bir vecihle zarar› mevhum olan büyük bir
hayr-› azîmi terk, dalâleti irtikâp eder.

Evet, Sofestaînin bir flüphesi için, binlerce menfaat
delilleri olan hidayeti terk ediyor. Hâlbuki insan çok veh-
ham, ihtiyatl› oldu¤una nazaran, dünyevî bir iflte onda
bir zarar ihtimali varsa, içtinap eder; ahiret ifli olursa, on-
da dokuz zarar ihtimali oldu¤u hâlde, içtinap etmez. ‹flte
cehalet bu kadar olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Ruh-i insanî gayr-i mütenahi ihtiyaçlara giriftar, gayr-i

mütenahi elemlere mahaldir, gayr-i mahsur lezzetlere
ifltihal›d›r, gayr-i mahdut âmâli beslemektedir; hatta,
kalbin dalâletiyle beraber, ruhtan f›flk›ran flefkat, gayr-i
mütenahi elemleri tazammun ediyor. Binaenaleyh, 

afakî: d›fla dönük.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âmâl: emeller, arzular, istekler.
Binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cahil: Allah’› tan›mayan, ‹lâhî ha-
kikatlerden habersiz, hak bilgisin-
den yoksun.
cehalet: cahillik, ilimden yoksun
olma, ‹lahî hakikatlerden haber-
siz olma.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
dünyevî: dünyaya ait.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fezleke: hülâsa, netice, muhta-
sar, özet.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›n›r-
s›z, sonsuz.
gayr-i mahsur: say›s›zca, s›n›rs›z.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
giriftar: tutkun, düflkün, müptelâ.
hayr-› azîm: büyük hay›r.
hidayet: do¤ru olan, hak olan:.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
icmalî: k›saca, topluca, tafsilsiz,
toplu, k›sa..
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak
durma.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyat: uzak görüfllü olma, gele-
ce¤i düflünerek tedbirli hareket
etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
irtikâp: kötü, fena ve günah tefl-
kil edecek bir ifl yapma, kötü ifl
iflleme.
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
ifltiha: fazla istek, arzu.
kalbolma: bir halden di¤er bir
hale geçme, dönüflme.
kesret: çokluk.
k›ymet: de¤er.
mahal: yer.
menfaat: fayda.
mevhum: hakikatte olmayan,
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vehim ve hayal ürünü olan.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nefsî: kifliye ait, kifli ile alâka-
l›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
ruh-i insanî: insan›n ruhu, in-
san›n bizatihi kendisi, benli¤i,
ruhu.
Sofestaî: eski Yunan felsefe-
sinde hiçbir fleyin mutlak ha-

kikatinin olmad›¤›, her fleyin
ölçüsünün insan›n bilgisine
dayal› oldu¤u inanc›n› savu-
narak de¤erleri ve ahlâk› sor-
gulayarak tahrip etmeye çal›-
flan kimse.
flefkat: merhamet ve ac›ma
yüklü karfl›l›ks›z sevgi.
tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n
tümü.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
takarrüp: yak›nlaflma, yak-

laflma, yanaflma.

tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.

tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.

vahdet: birlik ve teklik.

vecih: cihet, yön.

vehham: çok flüphe ve ves-
vese eden, çok kuruntulu; ve-
himli, kuruntulu.



“Ben neyim? Ne k›ymetim var ki, benim için k›yamet
kopsun, mizan vazedilsin, hesap görülsün?” demeye
hakk›n yoktur.

Ey kemal-i gurur ile dalâlet kürsüsünde oturan! Haya-
t›na ma¤rur olma. Zira, o hayat bir mugalâta ile kaimdir.
fiöyle ki: O kürsüde oturan dâl, zeval ve fenân›n dehfle-
tini düflünüp korktu¤u zaman saadet-i ebediye ihtimaline
kaçar, tekâlif-i diniyenin terkinde de ahiretin olmayaca¤›
ihtimaline kaçar. Bu ma¤lâta ile, her iki elemden kurtu-
luyor! Lâkin, k›sa bir zamanda dü¤üm aç›l›r, hakikat or-
taya ç›kar. Ne birinci ihtimal elemini izale eder ve ne de
ikinci ihtimal yükünü tahfif eder.

Ve keza, musibet taammüm etti¤inde, elem hafif olur.
“Ben de emsalim gibiyim” diye, yine yük alt›ndan kaçar.
Fakat, musibet âmm oldu¤unda, elemi muzaaf olur, kat
kat ziyade olur. Çünkü, kendisi gibi, akrabas›, ahbab› da
o musibete dâhildir. Çünkü, insan›n ruhu, ebna-i cinsiy-
le alâkadard›r; ne kadar umumî olursa, o kadar da elemi
fazla olur.

Ey flek cephesinde, gaflet gölgesinde istirahate çekilen
bîçare! Gaflet serinli¤inde flek içinde zevk etti¤in lezzeti
lezzet sanma. O, zehirli bald›r, az bir zaman sonra Ce-
hennemî bir azaba ink›lâp edecektir. E¤er âlâm›n lezai-
ze, nâr›n nura ink›lâp etmesi emelinde isen, evkat-› ham-
sede rükû ve sücud kancas›yla gururun hortumunu bük,
s›k bafl›n› k›r, iman› doldur, sonra âyâta tefekkür ile taate
devam eyle ki, flek ve gaflet perdeleri y›rt›ls›n. Bu dalâlet 
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hakikat: gerçek, do¤ru.
ihtimal: olabilirlik.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kaim: ayakta duran, var olan.
kemal-i gurur: tam bir gurur, bö-
bürlenme ve büyüklenme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
k›ymet: de¤er.
kürsü: taht, makam.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
ma¤lâta: mugalâta, zihin kar›flt›-
racak saçma söz, bofl ve manas›z
söz, karfl›s›ndakini yan›ltmak için
söylenen bofl lâk›rd›.
ma¤rur: gururlu; kendini be¤en-
mifl, büyüklük taslayan.
mizan: ahirette günah ve sevap-
lar›n, iyilik ver kötülüklerin ölçü-
lece¤i terazi, manevî ölçü aleti.
mugalâta: safsata, a¤›z kalabal›¤›.
musibet: felâket, belâ.
muzaaf: kat kat, iki misli.
nâr: atefl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
taammüm: umumîleflme, genel
olma, yayg›nlaflma.
taat: itaat etme, Allah’›n emirleri-
ni yerine getirip yasaklar›ndan
kaç›nma.
tahfif: hafifletme, yükünü azalt-
ma.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tekâlif-i diniye: dinî teklifler, din-
le ilgili sorumluluklar.
umumî: genel.
vazedilme: koyulma, konulma.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.
ziyade: çok, fazla.

ahbap: dostlar.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âlâm: kederler, elemler, ac›-
lar.
âmm: genel, umumî.
âyât: Kur’ân ayetleri.
azap: günahlara karfl› kabirde
ve ahirette çekilecek ceza.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cehennemî: Cehenneme has,

Cehenneme ait, Cehennem
gibi, (s›cak veya yak›c›).
dâhil: girme, içinde olma.
dâl: sapk›nlar, do¤ru ve Hak
yoldan uzaklaflanlar.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma.
ebna-i cins: kendi cinsinden
olanlar.
elem: dert, üzüntü, maddî-

manevî ›zt›rap.
emel: fliddet arzu, ümit.
emsal: benzerler.
evkat-› hamse: befl vakit; sa-
bah, ö¤le, ikindi, akflam ve
yats› namazlar›n›n k›l›nd›¤›
vakitler.
fenâ: yokluk, son bulma, ge-
çicilik.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
gurur: kibir, kendi yüksek ve
de¤erli tutarak böbürlenme.



ac›l›¤›ndan, necat›n halâveti tavazzuh ile, münacat lezze-
ti ortaya ç›ks›n.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Ubudiyette ancak teslimiyet vard›r; tecrübe, imtihan
yoktur. Çünkü, seyyid, efendi abdini, hizmetkâr›n› tecrü-
be ve imtihan edebilir, fakat abd seyyidini imtihan etmek
salâhiyetinde de¤ildir. Ve keza, insan Rabbini, Hâl›k’›n›
tecrübe edemez.

@
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abd: kul, köle.
halâvet: zevk, lezzet.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
imtihan: deneme, s›nama.
keza: böylece, ayn› flekilde.
münacat: Allah’a dua etme,

yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.
necat: kurtulufl, kurtulma,
halâs, selâmet.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
salâhiyet: yetki, bir ifli yap-
maya veya ifle kar›flmaya
hakk› bulunma.
seyyid: efendi, en önde olan.

tavazzuh: aç›klanma, ayd›n-
lanma, aç›kl›¤a kavuflma, aç›k
hale gelme.

tecrübe etmek: s›namak, de-
nemeye tâbi tutmak; hesaba
çekmek.

teslimiyet: kendini Allah’a
veya baflka birinin iradesine
terk etme, boyun e¤me.

ubudiyet: kulluk.



Zühre (*)

w
Mukaddeme

Bu risalenin telifinden on iki sene evvel (HAfi‹YE) inayet-i Rab-
baniye ile, marifet-i ‹lâhiyede bir hareket-i fikriye ve bir seya-
hat-i kalbiye ve bir inkiflafat-› ruhiyede tezahür eden baz› lema-
at-› tevhidiyeyi, Arabî olarak, Notalar suretinde ZÜHRE, fiU-
LE, HABBE, fiEMME, ZERRE, KATRE gibi risalelerde kay-
detmifltim. Uzun bir hakikatin yaln›z bir ucunu göstermek ve
parlak bir nurun yaln›z bir flua›n› irae etmek tarz›nda yaz›ld›-
¤›ndan, yaln›z kendi kendime birer hat›ra ve birer ihtar fleklin-
de oldu¤undan, baflkalar›n›n istifadesi mahdut kalm›flt›. Husu-
san, en mümtaz ve en has kardefllerimin k›sm-› azam› Arabî
okumam›fllar. Bunlar›n ›srar› ve ilhah›yla o Notalar›n, o
Lem’alar›n k›smen izahl› ve k›smen k›sa bir mealini Türkçe
olarak yazmaya mecbur oldum.
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irae: gösterme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
izah: aç›klama, anlatma.
katre: damla.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
lemaat-› tevhidiye: Allah’›n birli-
¤ini gösteren par›lt›lar.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
marifet-i ‹lâhiye: Allah’a mahsus
ilim, ‹lâhî sanat; hiç kimsenin ya-
pamad›¤›, sadece Allah’›n kudre-
tinde olan bilgi.
meal: mana, anlam, mefhum.
mecbur: zorunlu olma.
Mesnevî-i Arabî: Arapça olarak
telif edilen Mesnevî-i Nuriye.
Milâdî: Hz. ‹sa’n›n do¤umunu
bafllang›ç alan takvim.
müellif: eser telif eden, yazan.
mukaddeme: baflta ve as›l mak-
sada girmeden önce söylenen
veya yaz›lan fley.
mümtaz: ayr›cal›kl›, seçkin.
münasip: uygun.
nam: ad
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar›
r›z›kland›ran Allah.
ricakârâne: ricada bulunarak, ri-
ca eder flekilde.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flemme: az›c›k koklamak.
seyahat-i kalbiye: kalp yolculu-
¤u, kalben seyahat.
flua: ›fl›n, ›fl›k demeti.
flule: ayd›nlat›c› alev, yal›m.
suret: biçim, flekil, tarz.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
takdim: öne geçirme, öne alma,
önde tutma.
tarz: biçim, flekil, suret.
tehir: erteleme.
telif: eser yazma.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
zerre: en küçük parça; en küçük
birim.
Zühre: son derece parlak olan Ço-
ban Y›ld›z›.

Arabî: Arapça.
derç: sokma, içine alma.
habbe: tane, tohum; su ka-
barc›¤›.
hakikat: gerçek, esas.
hareket-i fikriye: düflünce
hareketi.
hafliye: dipnot.
Hicrî: tarih bafllang›c› olarak

Hz. Muhammed’in hicretini
esas alan takvim.
hususan: bilhassa, özellikle.
icmal: k›sa anlatma, özetle-
me, ayr›nt›lara girmeme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ilhah: ›srar etme, bir fleyin
kabulü için son derece diren-

me.
inayet-i Rabbaniye: Allah’›n
inayeti; Cenab-› Hakk›n mah-
lûkat›n terbiye, tedbir ve ida-
resinde onlara yapm›fl oldu¤u
lütuflar, himayeler, yard›mlar.
inkiflafat-› ruhiye: ruhî inki-
flaflar, aç›l›mlar ve geniflleme-
ler.

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

(*) Bu Zühre Risalesi, Mesnevî-i Arabî’nin çok mühim bir risalesidir. Her
ne kadar tercüme etmeye çal›flm›fl isem de, müellifin, vaktiyle Nur fia-
kirtlerinin ricakârâne ›srarlar› üzerine yapt›¤› tercümeyi aynen derç et-
meyi daha münasip gördüm, Risale-i Nur’un On Yedinci Lem’as› na-
m›n› alan bu risale ile Arabî ZÜHRE aras›nda, bir icmal tafsil ve tak-
dim tehir fark› vard›r.

Mütercim
Abdülmecid

HAfi‹YE: On iki sene evvel denilen tarih Hicrî 1340, Milâdî 1921 sene-
leridir.



Bu Notalar ve Arabî risaleler, Yeni Said’in, en evvel, haki-
kat ilminden —bir derece fluhut suretinde gördü¤ü için— ta¤-
yir edilmeden mealleri yaz›ld›. Onun için, baz› cümleler sair
Sözlerde zikredilmekle beraber, burada da zikrediliyor. Ve bir
k›sm›, gayet mücmel olmakla beraber, izah edilmiyor; tâ leta-
fet-i asliyesini kaybetmesin.

Said Nursî

B‹R‹NC‹ NOTA

Kendi nefsime hitaben demifltim: Ey gafil Said! Bil ki,
flu âlemin fenâs›ndan sonra sana refakat etmeyen ve
dünyan›n harab›yla senden müfarakat eden bir fleye kal-
bini ba¤lamak sana lây›k de¤ildir. Hususan senin asr›n›n
ink›raz›yla seni terk edip arka çeviren ve bahusus berzah
seferinde arkadafll›k etmeyen ve hususan seni kabir ka-
p›s›na kadar teflyi etmeyen, hususan bir iki sene zarf›n-
da ebedî bir firak ile senden ayr›l›p günah›n› senin boy-
nuna takan, hususan senin ra¤m›na olarak husulü an›n-
da seni terk eden fânî fleylerle kalbini ba¤lamak kâr-› ak›l
de¤ildir.

E¤er akl›n varsa, uhrevî ink›lâbat›nda, berzahî etvar›n-
da ve dünyevî ink›lâbat›n›n müsademat› alt›nda ezilen,
bozulan ve ebedî seferde sana arkadafll›¤a muktedir ol-
mayan iflleri b›rak, ehemmiyet verme, onlar›n zevalin-
den kederlenme.

Sen kendi mahiyetine bak ki: Senin lâtifelerin içinde
öyle bir lâtife var ki, ebedden ve Ebedî Zat’tan baflkas›na 

âlem: dünya, cihan; bütün ya-
rat›lm›fllar.
Arabî: Arapçaya ait, Arap dili ile
ilgili.
as›r: yüzy›l.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret
aras›ndaki yer.
berzahî: kabir hayat›yla ilgili, ber-
zah âlemi ile ilgili.
dünyevî: dünyaya ait.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
Ebedî Zat: sonu olmayan, daimî,
sürekli, azamet ve ululuk sahibi
olan Allah.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
fenâ: yok olma, ölümlülük, geçi-
cilik.
firak: ayr›l›k, hicran.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
husul: olma, meydana gelme.
hususan: bilhassa, özellikle.
ink›lâbat: ink›lâplar, de¤iflmeler.
ink›raz: sönme, yok olma, tüken-
me; bir fleyin kökünün kaz›nmas›.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâr-› ak›l: akl›n kabul edece¤i ifl,
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ak›ll›ca ifl, ak›l ifli, akla uygun.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
lâtife: kalbe ba¤l› hassas bir
duygu.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
letafet-i asliye: aslî güzellik-
ler, nezaketler, aslî tatl›l›k.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
meal: mana, anlam, mefhum.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,
k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
müfarakat: uzaklaflma,

ayr›l›k.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
müsademat: müsademeler,
çarp›flmalar, vuruflmalar.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.
ra¤m›na: ona ra¤men, inad›-
na, z›dd›na.
refakat: refiklik arkadafll›k.
sair: di¤er, baflka, öteki.

fluhut: gözle görme, müflahe-
de.
suret: biçim, flekil, tarz.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
teflyi: u¤urlama, gideni selâ-
metle yolcu etme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
zarf›nda: süresince.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



raz› olamaz. Ondan baflkas›na teveccüh edemiyor. Masi-
vas›na tenezzül etmez. Bütün dünyay› ona versen, o f›trî
ihtiyac› tatmin edemez. O fley ise, senin duygular›n›n ve
lâtifelerinin sultan›d›r. Fât›r-› Hakîm’in emrine mutî olan
o sultan›na itaat et, kurtul.

‹K‹NC‹ NOTA

Hakikattar bir rüyada gördüm ki, insanlara diyordum:

“Ey insan! Kur’ân’›n desatirindendir ki, Cenab-› Hak-
k›n masivas›ndan hiçbir fleyi ona taabbüt edecek bir de-
recede kendinden büyük zannetme. Hem, sen kendini
hiçbir fleyden tekebbür edecek derecede büyük tutma.
Çünkü mahlûkat ma’budiyetten uzakl›k noktas›nda mü-
savi olduklar› gibi, mahlûk›yet nispetinde de birdirler.”

ÜÇÜNCÜ NOTA

Ey gafil Said! Bil ki: Galat-› his nev’inden, gayet mu-
vakkat dünyay› lâyemut ve daimî görüyorsun. Etraf›na ve
dünyaya bakt›¤›n zaman bir derece sabit ve müstemir
gördü¤ünden, fânî nefsini de o nazar ile sabit telâkki et-
ti¤inden, yaln›z k›yametin kopaca¤›ndan dehflet al›yor-
sun. Güya k›yametin kopmas›na kadar yaflayacaks›n gi-
bi, yaln›z ondan korkuyorsun.

Akl›n› bafl›na al. Sen ve hususî dünyan, daimî zeval ve
fenâ darbesine maruzsunuz. Senin bu galat-› hissin ve
ma¤lâtan flu misale benzer ki:

Bir adam, elinde olan âyinesini bir hane veya bir fleh-
re veya bir bahçeye karfl› tutsa, misalî bir hane, bir flehir,
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ma’budluk, ilâhl›k; kendisine iba-
det edilmeye müstahak olufl, ulû-
hiyet.
ma¤lâta: mugalâta, zihin
kar›flt›racak saçma söz, bofl ve
manas›z söz, karfl›s›ndakini
yan›ltmak için söylenen bofl
lâk›rd›.
mahlûkat: yarat›klar, Allah ta-
raf›ndan yarat›lanlar.
mahlûk›yet: yarat›lm›fll›k, ya-
rat›lm›fl olma.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
masiva: Allah’tan baflka bütün
varl›klar.
misal: örnek.
misalî: görüntü.
müsavi: eflit.
müstemir: de¤iflmez, sabit, muh-
kem, sa¤lam, kavi, metin.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
muvakkat: geçici.
nazar: bak›fl.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
taabbüt: tapma, tap›nma.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n›
karfl›lama.
tekebbür: kibirlenme, büyüklük
satma.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

âyine: ayna.
daimî: sürekli, devaml›.
darbe: vurufl, vurma, çarpma.
dehflet: büyük tehlike
karfl›s›nda korkma ve flafl›r›p
kalma.
desatir: düsturlar, kaideler.
fânî: ölümlü, geçici.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah.
fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.

f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
galat-› his: duyufltaki aldan›fl,
his yan›lmas›.
gayet: son derece.
güya: sanki.
hakikattar: hakikatli, gerçe¤i
olan.
hane: ev.
hususî: özel.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-

me, emre uygun hareket et-
me.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
lâtife: kalbe ba¤l› hassas bir
duygu.
lâyemut: ölümsüz, sonu ol-
mayan, hayat› sona ermez.
ma’budiyet: ma’bud olufl,



bir bahçe o âyinede görünür. Edna bir hareket ve küçük
bir tagayyür âyinenin bafl›na gelse, o hayalî hane ve
flehir ve bahçede hercümerç ve kar›fl›kl›k düfler. Hariçte-
ki hakikî hane, flehir ve bahçenin devam ve bekas› sana
fayda vermez. Çünkü, senin elindeki âyinedeki hane ve
sana ait flehir ve bahçe, yaln›z âyinenin sana verdi¤i mik-
yas ve mizan iledir.

Senin hayat›n ve ömrün âyinedir. Senin dünyan›n di-
re¤i ve âyinesi ve merkezi, senin ömrün ve hayat›nd›r.
Her dakikada o hane ve flehir ve bahçenin ölmesi müm-
kün ve harap olmas› muhtemel oldu¤undan, her dakika
senin bafl›na y›k›lacak ve senin k›yametin kopacak bir
vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayat›na ve dünya-
na çekemedikleri ve kald›ramad›klar› yükleri yükletme!

DÖRDÜNCÜ NOTA

Bil ki: Ekseriyetle Fât›r-› Hakîm’in âdetidir; ehemmi-
yetli ve k›ymettar fleyleri ayn›yla iade ediyor. Yani, ekser
eflyan›n misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebeddülünde,
as›rlar›n de¤iflmesinde o k›ymettar, ehemmiyetli fleyleri
ayn›yla iade ediyor. Yevmî ve senevî ve asrî haflirlerin
umumunda, flu kaide-i âdetullah ekseriyetle muttarit gö-
rünüyor.

‹flte bu sabit kaideye binaen deriz:

Madem, fünunun ittifak›yla ve ulûmun flahadetiyle,
hilkat fleceresinin en mükemmel meyvesi insand›r. Ve
mahlûkat içinde en ehemmiyetli insand›r. Ve mevcudat
içinde en k›ymettar insand›r. Ve insan›n bir ferdi, sair 

âdet: kanun.
as›r: yüzy›l.
asrî: as›rl›k, yüzy›ll›k.
âyine: ayna.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
edna: en afla¤›, en basit, en kü-
çük.
ehemmiyetli: önemli.
ekser: pek çok.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
faide: fayda.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah.
fünun: fenler..
hakikî: gerçek.
hane: ev.
hariç: d›flar›.
haflir: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek olma-
yan.
hercümerç: karmakar›fl›k olma,
alt üst olma.
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hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
iade: geri verme.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
kaide: kural, esas, düstur.
kaide-i âdetullah: âdetullah
kaidesi. Cenab-› Allah’›n ya-
ratmas›ndaki âdet prensibi.
k›yamet: y›k›l›p tahrip olma,
yok olma; ölüm.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahlûkat: yarat›klar, Allah

taraf›ndan yarat›lanlar.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
mikyas: ölçek.
misil: benzer, efl.
mizan: terazi, ölçü.
muhtemel: ihtimal dâhilinde,
olabilir.
muttarit: s›ral›, düzgün, inti-
zaml›, düzenli.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen;
ispatlanm›fl.

flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
sair: di¤er, baflka, öteki.
flecere: a¤aç.
senevî: senelik, y›ll›k.
tagayyür: hâlden hale geç-
me, de¤iflme, baflkalaflma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
ulûm: ilimler.
umum: bütün, hepsi.
vaziyet: durum.
yevmî: günlük, gündelik, her
gün.



hayvanat›n bir nev’i hükmündedir. Elbette, kat’î bir hads
ile hükmedilir ki, haflir ve neflr-i ekberde beflerin her bir
ferdi ayn›yla, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.

BEfi‹NC‹ NOTA

fiu notada, Avrupa fünunu ve medeniyeti, Eski Said’in
fikrinde bir derece yerleflti¤i için, Yeni Said harekât-› fik-
riyede seyretti¤i zaman, Avrupa’n›n fünun ve medeniye-
ti, o seyahat-i kalbiyede emraz-› kalbiyeye ink›lâp ede-
rek, ziyade müflkülâta medar oldu¤undan, bilmecburiye,
Yeni Said zihnini silkeleyip, müzahref felsefeyi ve sefih
medeniyeti atmak isterken, kendi ruhunda Avrupa’n›n
lehinde flahadet eden hissiyat-› nefsaniyeyi susturmak
için, Avrupa’n›n flahs-› manevîsi ile, bir cihette gayet k›-
sa, bir cihette uzun, gelecek muhavereye mecbur olmufl-
tur.

Yanl›fl anlafl›lmas›n, Avrupa ikidir. Birisi, ‹sevînin din-i
hakikîsinden ve ‹slâmiyetten ald›¤› feyiz ile hayat-› içti-
maiye-i befleriyeye nafi sanatlar› ve adalet ve hakkaniye-
te hizmet eden fünunlar› takip eden Avrupa’ya hitap et-
miyorum. Belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeni-
yetin seyyiat›n› mehasin zannederek befleri sefahate ve
dalâlete sevk eden bozulmufl ikinci Avrupa’ya hitap edi-
yorum. 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:
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veya birisine karfl› konuflma.
hükmetme: karar vermek, inan-
ca varmak.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
iade: geri döndürme, geri çevir-
me.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
‹sevî: Hz. ‹sa’n›n dininden olanlar.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl
(fley).
mecbur: zorunda kalma.
medar: sebep, vesile.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mehasin-i medeniyet: medeni-
yetin güzellikleri.
muhavere: konuflma, sohbet et-
me.
müflkülât: müflküller, güçlükler,
zorluklar.
müzahref: süprüntü, pislik.
muz›r: zararl›, zarar veren.
nafi: faydal›, kârl›.
neflr-i ekber: en büyük neflir,
mahflerde insanlar›n diriltilmesi.
nevi: çeflit, tür.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
flahs-› manevî: manevî flah›s, bel-
li bir kifli olmay›p bir cemaatten
meydana gelen manevî flah›s.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
sefih: gösterifle, zevk ve e¤lence-
ye afl›r› düflkün; fayday› zarar›
ay›rdetme yetene¤inden mah-
rum.
sevk: önüne kat›p sürme.
seyahat-i kalbiye: kalp yolculu-
¤u, kalben seyahat.
seyahat-i ruhiye: ruhun seyaha-
ti, ruhen seyahat.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

adalet: her hak sahibine
hakk›n›n tam ve eksiksiz ve-
rilmesi, düzenli ve dengeli
olufl.
befler: insan, insanl›k.
bilmecburiye: mecburiyetle,
zorunlu olarak.
cihet: yön.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
din-i hakikî: hakikî din, ger-
çek din.
emraz-› kalbiye: kalp has-

tal›klar›, kalp ile ilgili has-
tal›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; ilim, ir-
fan.
fünun: fenler.
fünun-i nafia: faydal› ilimler,
fenler.
gayet: son derece.
hads: sezgi, sezifl.

hakkaniyet: hak ve adalete
uygunluk, hak ve do¤ruluk-
tan ayr›lmama.
harekât-› fikriye: fikrî hare-
ketler, canl›l›klar.
haflir: yeniden dirilip toplan-
mak, ikinci dirilifl.
haflr-i ekber: en büyük dirilifl,
toplanma.
hayat-› içtimaiye-i befleriye:
insanlara ait olan sosyal ha-
yat.
hayvanat: hayvanlar.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a



Bil, ey ikinci Avrupa! Sen sa¤ elinle sakîm ve dalâlet-
li bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muz›r bir medeniyeti
tutup dava edersin ki, “Beflerin saadeti bu ikisi iledir.”
Senin bu iki elin k›r›ls›n ve flu iki pis hediyen senin bafl›-
n› yesin!

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 al-
dat›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, o dalâlet ci-
hetiyle bütün emelleri ink›taa u¤rayan ve bütün elemleri
ondan nefl’et eden bir bîçare insana hangi saadeti temin
ediyorsun? Acaba, zail, yalanc› bir Cennette cismi bulu-
nan ve kalbi, ruhu Cehennemde azap çeken bir insana
mes’ut denilebilir mi? ‹flte, sen bîçare befleri böyle bafl-
tan ç›kard›n; yalanc› bir Cennet içinde Cehennemî bir
azap çektiriyorsun.

Ey nev-i beflerin nefs-i emmaresi! Bu temsile bak, be-
fleri nereye sevk etti¤ini bil. Meselâ bizim önümüzde iki
yol var. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki, her ad›m 

âyâ: hayret ve flaflk›nl›k ifade
eden edat, acaba.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, zavall›.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cehennemî: Cehenneme has, Ce-
henneme ait, Cehennem gibi,
(s›cak veya yak›c›).
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
emel: fliddet arzu, ümit.
felsefe: madde ve hayat› bafl-
lang›ç ve gaye bak›m›ndan ince-
leyen ilim.
inkisar-› hayal: hayal k›r›kl›¤›,
umdu¤unu bulamama.
ink›ta: kesilme, arkas› gelmeme,
devam etmeme, devaml› olma-
ma.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
mes’ut: saadetli, bahtl›, mutlu.
meselâ: örne¤in.
me’yus: ye’se düflmüfl, ümitsiz,
kederli.
musibet: felâket, belâ.
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
muz›r: zararl›, zarar veren.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
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den nefis.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k; hayat›n özü ve esas›.
saadet: mutluluk.
sakim: hasta, hastal›kl›; do¤ru
olmayan, hatal›.
fleamet: u¤ursuzluk, meyme-

netsizlik.
sefih: gösterifle, zevk ve e¤-
lenceye afl›r› düflkün; fayday›
zarar› ay›rdetme yetene¤in-
den mahrum.
sevk: önüne kat›p sürme.
suret: biçim, flekil, tarz.
tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
temin: sa¤lama.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.
vaziyet: durum.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda

var olmad›¤› hâlde varm›fl gi-
bi görülen her hangi bir fleye
ait.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.
zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.
zail: zeval bulan, sona eren,
devaml› olmayan, yok olan.
zindan: hapishane.
ziynet: süs.



bafl›nda bîçare, âciz bir adam bulunur. Zalimler hücum
edip mal›n›, eflyas›n› gasp ederek kulübeci¤ini harap edi-
yorlar. Bazen de yaral›yorlar. Öyle bir tarzda ki, ac›nacak
hâline sema a¤l›yor. Nereye bak›lsa, hâl bu minval üzere
gidiyor. 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. Ya in-
saniyetten tecerrüt edip nihayetsiz vahfleti iltizam ederek
öyle bir kalbi tafl›yacak ki, kendi selâmetiyle beraber
umumun helâketi onu müteessir etmesin; veyahut kalp
ve akl›n muktezas›n› iptal etsin.

Ey sefahat ve dalâlette bozulmufl ve ‹sevî dininden
uzaklaflm›fl Avrupa! Deccal gibi bir tek gözü tafl›yan 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 
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hidayet: do¤ru olan, hak olan.
hücum: sald›rma.
illet: hastal›k.
iltizam: birinin taraf›n› tutma, ta-
rafgirlik.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
iptal-i his: hissin iptali, duyarl›l›¤›
yitirme.
‹sevî: Hz. ‹sa’n›n dininden olanlar.
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, yasl›,
kederli bulunma hâli.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›-
zl›¤a u¤ram›fl.
mecbur: zorunlu olma, zorunda
kalma.
mekân: yer, mahal.
menzil: durak, konak yeri.
minval: hareket tarz›, davran›fl,
usul, yol.
misal: örnek.
mukteza: iktiza eden, gereken.
müstakim: do¤ru.
müteellim: elemli, kederli, hü-
zünlü, içi s›zlayan.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
muvakkaten: geçici olarak.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
ruh-i befler: insan ruhu.
saadet: mutluluk.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
sema: gökyüzü, gök.
sultan-› âdil: âdil hükümdar.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
tarz: biçim, flekil, suret.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
teellüm: elemlenme, tasalanma,
dertlenme, üzüntü duyma.
umum: bütün, herkes.
umumî: genel.
vahflet: yabanî ve vahflî olan fley,
medeniyetin z›dd›.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi kö-
tüden ay›rabilen ve iyilik etmek-
ten lezzet duyan ve kötülükten
elem alan manevî bir his.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
âlây›illiyyin: yüceler yücesi,
en yüksek mertebe.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, za-
vall›.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cazibedar: çekici, cazibeli.
Cehennemî: Cehenneme has,
Cehenneme ait, Cehennem
gibi, (s›cak veya yak›c›).
cihet: yön.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,

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: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve
anlay›fll›l›¤›n son derecesi.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en

afla¤›s›, Cehennemin en afla¤›
tabakas›.
fanteziye: bol gösterifl, deb-
debe.
gasp: zorla alma, zaptetme,
el koyma.
gayr: baflka.
giriftar: tutkun, düflkün,
müptelâ.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâlet: hâl, durum.
hayvanat: hayvanlar.
helâket: y›k›lma, mahvolma.
hevesat: hevesler.



her tarafta bulunuyor, geziyorlar. Ara s›ra o sultan›n em-
riyle o askerlerin bir k›sm›n› terhis ediyorlar. Silâhlar›n›,
atlar›n› ve mirî levaz›matlar›n› al›yorlar, onlara izin tezke-
resini veriyorlar. O terhis olunan neferler, çendan ünsi-
yet ettikleri at ve silâhlar›n teslim al›nmas›ndan zahiren
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
sevinç ve flenlikle bir tahflidat ve sevkiyat-› askeriye var;
ve vefiyat nam›nda sürur ve m›z›ka ile terhisat-› askeriye
görünüyor. ‹flte, Kur’ân-› Hakîm beflere bu yolu hediye et-
mifltir. Bu hediyeyi kim tam kabul etse, böyle iki cihan›n

ahval: hâller, durumlar.
befler: insan, insanl›k.
çendan: gerçi, her ne kadar.
cihet: yön.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, görülen bir fle-
yin asl› esas›.
hâl: durum, vaziyet.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
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resinde say›s›z hikmet ve fay-
dalar bulunan Kur’ân.
levaz›mat: lüzumlu madde-
ler, ihtiyaç maddeleri.
mahzun: hüzünlü, kederli,
kayg›l›, dertli, üzüntülü.
malik: sahip.
medar-› sürur: sevinç ve ne-
fle vesilesi, sebebi.
mirî: devlet hazinesi.
müferrah: feraha kavuflmufl,
gönül huzuruna kavuflmufl,
rahata ermifl.
muhafaza: koruma.

nam: ad.
nefer: asker, er.
nefis: hayat, ruh, can.
numune: örnek.
payitaht: taht flehri, hüküm-
dar›n oturdu¤u flehir, hükü-
met merkezi.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
saadet: mutluluk.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sevkiyat-› askeriye: asker
sevkiyat›.
sultan: padiflah, hükümdar.
sürur: sevinç, mutluluk.

tahflidat: y›¤malar, biriktir-
meler, toplamalar.
terhis: izin verme, serbest
b›rakma.
terhisat-› askeriye: askerlik-
ten terhis etmeler.
tevellüdat: tevellütler, do-
¤umlar.
tezkere: belge, pusula.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.
vefiyat: ölümler, vefatlar.
vikaye: koruma, sahip ç›kma.
zahiren: görünüflte.



saadetine giden bu ikinci yoldan gider. Ne geçmifl fley-
den 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-› kâi-
natta 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 flevk ile beden hücrelerinin g›dalan-
d›r›lmas› için koflmalar› nas›l cidaldir? Nas›l bir çarp›fl-
makt›r? Belki o imdat ve koflmak, Kerîm bir Rabbin em-
riyle bir teavündür.

Hem çürük bir esas›n: “Her fley kendi nefsine malik-
tir” diyorsun.

Hiç bir fley kendi nefsine malik olmad›¤›na kat’î bir de-
lil 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 
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için olan iktidar, güç.
kanun: yasa.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i itaat: itaatin kusursuzlu-
¤u, tam ve mükemmel itaat.
kemal-i flevk: tam ve kusursuz
bir istek.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kerîm: ihsan ve ikram› bol olan
Allah.
kerîmâne: kerîmce, cömertçe,
bol ihsan ve ikram ile.
mahzun: hüzünlü, kederli,
kayg›l›, dertli, üzüntülü.
malik: sahip.
nebatat: bitkiler.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
rahîmâne: rahîm olarak, merha-
met ederek, merhametli olarak.
saadet: mutluluk.
semek: bal›k.
teavün: yard›mlaflma, birbirine
yard›m etme.
temin: sa¤lama.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
umumî: genel.
zahir: aç›k, görünür.
zat: kendi.
zerrat-› taamiye: yiyecek zerre-
leri, yemek tanecikleri.
zîhayat: hayat sahibi.
ziyade: çok, fazla.

ahmakane: ahmakças›na,
ak›ls›zca.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
cidal: muharebe, cenk, kav-
ga, çarp›flma, savafl.
cilve: tecelli, görüntü.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
düstur: kaide, esas, prensip.
düstur-i teavün: yard›mlafl-
ma kanunu.
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller, kifli-

nin kendi ihtiyarî fiilleri.
erkân-› kâinat: âlemin esas-
lar›, kâinat›n direkleri.
esbap: sebepler, vas›talar.
eflref: en flerefli, daha flerefli,
en iyi, en güzel.
gaye-i himmet: gayret ve ça-
ban›n gayesi, çal›flman›n
amac›.
hakk-› hayat: yaflama hakk›.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ik-
ram ile yaratan, cömert ve ih-
san› bol olan yarat›c›, Allah.
havf: korku, korkma.

hayvanat: hayvanlar.
hedef-i maksat: as›l var›lmak
istenen hedef.
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
imdat: yard›m.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda



cüz’ünden onun dest-i ihtiyar›na verilen ve daire-i iktida-
r›na giren, yaln›z meflkûk tek bir cüzdür. Böyle en zahir
fiilin yüz cüz’ünden bir cüz’üne malik olmayan, nas›l
“Kendine maliktir” denilir?

Böyle en eflref ve ihtiyar› en genifl, bu derece hakikî
tasarruftan ve temellükten eli ba¤lanm›fl bulunsa, “Sair
hayvanat ve cemadat kendine maliktir” diyen, hayvan-
dan daha ziyade hayvan ve cemadattan daha ziyade ca-
mit ve fluursuz oldu¤unu ispat eder.

Seni bu hataya at›p vartaya düflüren, bir gözlü dehan-
d›r, yani harika, menhus zekând›r. O kör dehan ile, her
fleyin hâl›k› olan Rabbini unuttun, mevhum bir tabiata is-
nat ettin, âsâr›n› esbaba verdin, o hâl›k›n mal›n› bat›l
ma’bud olan ta¤utlara taksim ettin. fiu noktada ve o de-
han nazar›nda, her zîhayat, her bir insan, tek bafl›yla
hadsiz a’dâya karfl› mukavemet etmek ve nihayetsiz ha-
cat›n tahsiline çabalamak lâz›m geliyor; ve zerre gibi bir
iktidar, ince tel gibi bir ihtiyar, zail lem’a gibi bir fluur, ça-
buk söner flule gibi bir hayat, çabuk geçer dakika gibi bir
ömür ile 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°V ≈/a s’pG nøj/ôpaÉnµ`rdG oABÉnYoO Énenh s›rr›-

na mazhar oluyor.

a’dâ: düflmanlar.
âsâr: eserler.
bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
camit: ruhsuz, cans›z.
cemadat: cans›z varl›klar.
cüz: parça.
daire-i iktidar: güç, kuvvet daire-
si.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve an-
lay›fll›l›¤›n son derecesi.
derman: ilâç, çare.
dest-i ihtiyar: irade eli, güç, kud-
ret, kuvvet eli.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esbap: sebepler, vas›talar.
eflref: en flerefli, daha flerefli, en
iyi, en güzel.
fiil: ifl, hareket.
giriftar: tutkun, düflkün, müptelâ.
hacat: hacetler, ihtiyaçlar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
harika: ola¤anüstü.
hayvanat: hayvanlar.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kâfi: yeter, elverir.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
lem’a: par›lt›.
ma’bud: kendisine ibadet olunan,
tap›n›lan, kulluk edilen.
malik: sahip.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mecbur: zorunlu olma, zorunda
kalma.
menhus: u¤ursuz, kötü, mefl’um.
meflkûk: flüpheli, flüphe edilen.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
mukavemet: karfl› koyma, da-

yanma, direnme.
musibet: felâket, belâ.
nazar: bak›fl.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
Ra’d: Kur’ân-› Kerîm’in 13. su-
resi. Medine’de nazil olmufl-
tur. 43 ayettir.
sair: di¤er, baflka, öteki.
s›r: gizli hakikat.

flule: par›lt›, ›fl›lt›; alev, atefl.
fluur: bilinç; bir fleyin incelik-
lerini iyice idrak etme, an-
lay›fl.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n
tümü.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl›
isyana sevk eden , isyankâr;
her bat›l ma’bud, fleytan.
tahsil: alma, kazanma.

taksim: bölme, paylaflt›rma.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
temellük: sahiplenme, kendi-
ne mal etme.
varta: tehlike, büyük tehlike.
zahir: aç›k, görünür.
zail: sona eren, yok olan.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zîhayat: hayat sahibi.
ziyade: çok, fazla.

1. Kâfirlerin duas› bofla gitmekten baflka bir fleye yaramaz. (Ra’d Suresi: 14.)
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Senin karanl›kl› dehan, nev-i beflerin gündüzünü gece-
ye kalbetmifl. Yaln›z o s›k›nt›l›, zulümlü ve zulmetli gece-
ye ›s›nd›rmak için, yalanc›, muvakkat lâmbalarla tenvir
ettin. O lâmbalar sürur ile beflerin yüzüne tebessüm et-
miyor. Belki beflerin a¤lanacak ac› hâllerindeki eblehâne
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 nok-
ta-i istinat bulamad›¤› için, zat›nda gayet âciz bir cebbar-›
hodfürüfltur.

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 azam-› mahlûkata karfl› da ubudiyete tenezzül 
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ait geçici, çirkin arzu ve istekler.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hücum: sald›rma.
kalbolma: bir hâlden di¤er bir
hale geçme, dönüflme.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
matemhane-i umumî: genel yas
evi, herkesin matem tuttu¤u yer.
menfaat: fayda.
menfaat-i nefis: nefsin menfaati.
miskin: uyufluk, tembel, hareket-
siz, zavall›.
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
müstehziyâne: istihza edercesi-
ne, alay ederek, e¤lenerek, alay
yollu.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.
muvakkat: geçici.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefis: kendi, flah›s.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nihayet: son derece.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
rab: efendi, sahip, hükmedici ve
besleyici.
flakirt: talebe, ö¤renci.
seda: ses.
sürur: sevinç, mutluluk.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n› karfl›-
lama.
tebessüm: gülümseme.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
teskin: sakinlefltirme, yat›flt›rma.
ubudiyet: kulluk.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zat: kendi.
zîhayat: hayat sahibi.
zillet: hor ve hakir görülme, alçal-
ma.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k.

abd: kul.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
amma: ama, lâkin, ancak.
azam-› mahlûkat: mahlûka-
t›n en büyü¤ü.
befler: insan, insanl›k.
cebbar: zorba.
cebbar-› hodfürufl: kendini
be¤enen zorba, devaml› ken-
dini be¤endirmeye çal›flan,
zalim ve gaddar zorba.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve

anlay›fll›l›¤›n son derecesi.
dessas: desise eden, aldat›c›,
oyuncu, hileci.
eblehâne: ak›ls›zcas›na, ah-
makças›na, aptalca.
elem: ac›, a¤r›, maddî-manevî
›zt›rap.
feda: u¤runa verme.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
firavun: zalim, imans›z; kibir-
li, gururlu ve inatç›.
firavun-i zelil: alçak, afla¤›l›k

firavun; alçalan, afla¤›l›k alâ-
meti gösteren firavun.
gaye-i himmet: gayret ve ça-
ban›n gayesi, çal›flman›n
amac›.
gayet: son derece.
gurur: kibir, kendi yüksek ve
de¤erli tutarak böbürlenme.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
hamiyet: gayret.
hasis: asi, alçak, baya¤›; cimri,
tamahkâr.
hevesat-› nefsaniye: nefse



etmez ve Cennet gibi en büyük ve azam bir menfaati ga-
ye-i ubudiyet yapmaz bir abd-i azizdir.

Hem halîm selimdir. Fakat Fât›r-› Zülcelâl’inden bafl-
kas›na izni ve emri olmadan tezellüle tenezzül etmez bir
halîm-i âlihimmettir.

Hem fakirdir. Fakat onun Malik-i Kerîm’i ona ileride
iddihar etti¤i mükâfat ile 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, bu zail, fânî dünyay› ona gaye-i maksat
hiç yapar m›?

‹flte iki flakirdin himmetlerinin ne derece birbirinden
farkl› oldu¤unu anla!

Hem felsefe-i sakîmenin flakirtleriyle Kur’ân-› Ha-
kîm’in tilmizlerinin hamiyetkârl›k ve fedakârl›klar›n› bu-
nunla muvazene edebilirsiniz. fiöyle 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 ve saadet-
leriyle mes’ut oluyor ve ruhunda fledit bir alâkay› onlara
karfl› hisseder. Hem, en büyük fley olan arfl ve flemsi mu-
sahhar birer memur ve kendi gibi bir abd, bir mahlûk te-
lâkki eder.

abd: kul.
abd-i aziz: izzetli kul; Allah’tan
baflkas›na müracaat etmeyen ve
minnet duymayan kul.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
aleyh: karfl›, karfl›t.
arfl: uzay, gökyüzü.
arz: yer, dünya.
azam: en büyük.
Cennet-i ebediye: sonsuz ve dai-
mî olan Cennet.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fakir-i müsta¤ni: elindekiyle ye-
tinip kanaat eden ve ihtiyac›n›
baflkas›na bildirmeyen fakir.
fânî: ölümlü, geçici.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
felsefe: madde ve hayat› bafl-
lang›ç ve gaye bak›m›ndan ince-
leyen ilim.
felsefe-i sakîme: yanl›fl yoldaki
felsefe, sakat felsefe.
gaye-i maksat: as›l gaye, istekle-
rin amac›.
gaye-i ubudiyet: kullu¤un gaye-
si.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
halîm: yumuflak huylu, uysal.
halîm-i âlihimmet: üstün gayret-
li, yumuflak huylu ve a¤›rbafll›.
hamiyetkâr: hamiyetli, onur ve
haysiyet sahibi.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
ibad: abdler, kullar.
iddihar: biriktirme, toplama, y›¤-
ma.
istinat: dayanma, güvenme.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
Malik-i Kerîm: bol ihsan ve ik-
ram sahibi olan, her fleyin gerçek
sahibi Allah.
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menfaat: fayda.
mes’ut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren, istenilen hâle ko-
nulmufl.
muvazene: mukayese,
karfl›laflt›rma; ölçü, denge.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n

temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saadet: mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
salih: dinin emir ve yasak-
lar›na uygun hareket eden,
takva sahibi, müttakî.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
fledit: fliddetli.
selim: temiz, samimî.
semavat: semalar, gökler.
flems: günefl.
seyyid: efendi.

suret: biçim, flekil, tarz.
telâkki: anlama, kabul etme.
telâkki: kabul etme, alma.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.
tezellül: zillete katlanma,
afla¤›lanma.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
umum: bütün.
zaif-i kavi: kuvvetli zay›f; za-
af›nda kuvvet bulunan.
zail: sona eren, yok olan.



Hem, iki flakirdin ulviyet ve inbisat-› ruhlar›n› bundan
k›yas et ki: Kur’ân, kendi flakirtlerinin ruhuna öyle bir in-
bisat ve ulviyet verir ki, doksan dokuz taneli tesbihe bedel,
doksan dokuz Esma-i ‹lâhiyenin cilvelerini gösteren dok-
san dokuz âlemlerin zerrat›n› birer tesbih taneleri olarak
flakirtlerinin ellerine verir, “Evratlar›n›z› bununla okuyu-
nuz” der.

‹flte Kur’ân’›n tilmizlerinden fiah-› Geylânî, Rufaî, fia-
zelî (rad›yallahü anhüm) gibi flakirtleri, virtlerini okuduk-
lar› vakit dinle, bak! Ellerinde silsile-i zerrat›, katarat
adetlerini, mahlûkat›n aded-i enfas›n› tutmufllar, onunla
evratlar›n› okuyorlar, Cenab-› Hakk› zikir ve tesbih edi-
yorlar.

‹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’âniye ile ne kadar teâlî ediyor.
Ve ne derece letaifi inbisat eder ki, koca dünya mevcu-
dat›n› virdine tesbih olmakla k›sa görüyor. Ve Cenneti zi-
kir ve virdine gaye olmakta az gördü¤ü hâlde, kendi nef-
sini Cenab-› Hakk›n edna bir mahlûkunun üstünde bü-
yük tutmuyor, nihayet izzet içinde nihayet tevazuu cem
ediyor. 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:
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keder: kayg›, ac›, hüzün.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan âciz b›rakan Kur’ân.
letaif: manevî duygular.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah ta-
raf›ndan yarat›lanlar.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
nazar: bak›fl.
nefis: kendi, flah›s.
nihayet: son derece.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
pest: alçak, afla¤›.
rad›yallahü anhüm: Allah onlar-
dan raz› olsun.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
saadet: mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
silsile-i zerrat: atomlar zinciri.
teâlî: yükselme, yücelme, çok
yüce olma.
terbiye-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
terbiyesi; Kur’ân’›n tarif etti¤i ve
verdi¤i terbiye.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk› flan›na lây›k ifade-
lerle anma.
tevazu: alçak gönüllülük, bir kim-
senin baflkalar›n› kendinden kü-
çük görmemesi.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik.
virt: zikir; belli zamanlarda, belli
say›da, belli dualar›n zikir olarak
belli biçimde ve düzenli flekilde
okunmas›.
yekçeflm: tek gözlü, sokur.
zerrat: zerreler, atomlar.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.

aded-i enfa: en faydal› say›,
miktar.
âlem: dünya, cihan; varl›k
s›n›flar›ndan her biri.
bedel: karfl›l›k.
befler: insan, insanl›k.
cem: toplama, bir araya getir-
me.
cilve: tecelli, görüntü.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve
anlay›fll›l›¤›n son derecesi.
edna: en afla¤›, en basit, en
küçük.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-

leri.
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 Avrupai-
ye: Avrupa’n›n sakat ve ka-
ranl›k felsefesi, Avrupa’n›n
yanl›fl yoldaki felsefesi.
gam: keder, üzüntü.
gaybaflina: gayb› bilen, gayp-
tan haberi olan, gelecekten
veya ahiretten haber veren.

gaye: maksat, hedef.
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›.
hüda-i Kur’ânî: Kur’ân’›n gös-
terdi¤i do¤ru yol.
inbisat: ferahlama, yay›lma,
geniflleme.
inbisat: ferahlama, yay›lma,
geniflleme.
inbisat-› ruh: ruh geniflleme-
si, ruh ferahl›¤›.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet,
kudret, üstünlük.
katarat: katreler, damlalar.



Ey insan! Senin elinde bulunan nefis ve mal›n senin
mülkün de¤il, belki sana emanettir. O emanetin maliki
her fleye kadîr, her fleyi bilir bir Rahîm-i Kerîm’dir. O, se-
nin yan›ndaki mülkünü senden sat›n almak istiyor; tâ se-
nin için muhafaza etsin, zayi olmas›n. ‹leride mühim bir
fiyat sana verecek. Sen muvazzaf ve memur bir askersin.
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 BÉ`sfpGnh ! ÉsfpG . Yani, “Ben Malik’imin hizme-

tindeyim. Ey musibet! E¤er Onun izin ve r›zas›yla geldin
ise, 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 ile gidiyor. Fakat hidayet ve dalâlette insanlar›n de-
receleri mütefavittir; gafletin mertebeleri de muhteliftir.

amel: ifl, uygulama, yapma.
azat: serbest b›rakma, hür olma.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
deha-i felsefî: felsefî kuvvet, fel-
sefeyle ilgili deha.
emin: güvenilir, emniyet sahibi.
esma: adlar, isimler.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzu-
lar›na dalmak.
hakikat-i hâl: durumun gerçek
yönü, iflin asl›.
hidayet: do¤ru olan, hak olan:.
hüda-i Kur’ânî: Kur’ân’›n göster-
di¤i do¤ru yol.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
malik: sahip.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme.
mertebe: derece, basamak.
muhafaza: koruma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
musibet: felâket, belâ.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-

yak gösteren.
mütefavit: birbirinden farkl›,
çeflitli olan.
muvazzaf: vazifelendirilmifl,
kendisine görev verilmifl, va-
zifeli.
nam: ad.
nefis: kötülü¤e sevk eden
duygu, insan›n kendi benli¤i.
numune: örnek.
Rahîm-i Kerîm: ikram› bol
olan ve kullar›na çok çok

merhamet eden Allah.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
r›z›k: yiyecek, içecek fley,
az›k.
sab›kan: evvelce, bundan ön-
ce.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
takat: bir fleyi yapabilme, ba-

flarabilme gücü, güç, kuvvet,
derman.
tarz: biçim, flekil, suret.
tekâlif: teklifler, vazifeler, so-
rumluluklar.
terhis: izin verme, serbest
b›rakma, sal›verme.
vazifeperver: vazife sever,
çal›flmay› seven, vazifesini se-
vip ona ba¤l› olan.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, zi-
yan.

1. Biz Allah’›n kullar›y›z; sonunda yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 156.)
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Herkes her mertebede bu hakikati tamam›yla hissede-
mez. Çünkü gaflet, hissi iptal ediyor. Ve bu zamanda
öyle bir derecede iptal-i his etmifl ki, bu elîm elemin ac›-
s›n› ehl-i medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyet-i il-
miyenin tezayüdüyle ve her günde otuz bin cenazeyi
gösteren mevtin ikazat›yla o gaflet perdesi parçalan›yor.
Ecnebilerin ta¤utlar›yla ve fünun-i tabiiyeleriyle dalâlete
gidenlere ve onlar› körü körüne taklit edip ittiba edenle-
re binler nefrin ve teessüfler!

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
ediyorsunuz. Agâh olunuz ki, siz ahlâks›zcas›na ittiba et-
tikçe, hamiyet davas›nda yalanc›l›k ediyorsunuz! Çünkü,
flu surette ittiba›n›z, milliyetinize karfl› bir istihfaft›r ve
millete bir istihzad›r.

1 pº«/≤nà°rùoŸrG p•Gnô°uüdG n‹pG rºocÉsjpGnh *G Énæj'óng
ALTINCI NOTA

Ey kâfirlerin çokluklar›ndan ve onlar›n baz› hakaik-›
imaniyenin inkâr›ndaki ittifaklar›ndan telâfla düflen ve iti-
kad›n› bozan bîçare insan!

Bil ki: K›ymet ve ehemmiyet, kemiyette ve adet çok-
lu¤unda de¤il. Çünkü, insan e¤er insan olmazsa, fleytan 
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hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
hamiyet: gayret.
hassasiyet-i ilmiye: ilme ait olan
dikkat ve ihtimam.
ikazat: ikazlar, uyarmalar, tem-
bihler.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
iptal-i his: hissin iptali, duyarl›l›¤›
yitirme.
istihfaf: küçümseme, hafife al-
ma, alay etme.
istihza: alaya alma, birisiyle e¤-
lenme, inceden inceye dokundu-
rarak alay etme.
itikat: kesin inanma, iman.
ittiba: tâbi olma, uyma, itaat et-
me.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kemiyet: bir fleyin adet, miktar
ve say› olarak ifade edilebilen du-
rumu, nicelik.
k›ymet: de¤er.
mertebe: derece, basamak.
mevt: ölüm.
nefrin: sövüp sayma, lânet oku-
ma.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
sefihâne: sefih olan kimseye
yak›fl›r yolda, sefihçe.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl› isya-
na sevk eden , isyankâr; her bat›l
ma’bud, fleytan.
taklit: baflkas›n›n fikir ve görüflle-
rine körü körüne uyma, onun gi-
bi hareket etme.
teessüf: üzülme, eseflenme, bir
fleyin tesirini hissetme, ac› duy-
ma.
tezayüt: artma, ço¤alma, ziyade-
leflme.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adavet: düflmanl›k, husumet.
agâh: bilgili, haberli, uyan›k.
âyâ: kabiliyetsiz, kudretsiz.
flaflk›nl›k ve sorma ile kar›fl›k,
“Acaba mümkün mü?” ma-
nas›nda, flüphe ve tereddüt
bildiren ünlem edat›.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cenaze: ölü.

dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
ecnebi: yabanc›, baflka mil-
letten olan.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i medeniyet: flehirliler,
flehir halk›ndan olanlar, uy-
gar, görgülü, kibar ve nazik

insanlar.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
Frenk: Avrupal›, Frans›z.
fünun-i tabiiye: tabiat fenle-
ri, ilimleri.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

1. Allah bizi ve sizi dosdo¤ru yola iletsin.



bir hayvana ink›lâp eder. ‹nsan, baz› Frenkler ve Frenk-
meflrepler gibi, ihtirasat-› hayvaniyede terakki ettikçe,
daha fliddetli bir hayvaniyet mertebesini al›r. Sen görü-
yorsun ki, hayvanat›n kemiyet ve adet itibar›yla hadsiz
bir çoklu¤u varken, ona nispeten insan gayet az iken,
umum enva-› hayvanat üstünde sultan ve halife ve hâkim
olmufltur.

‹flte, muz›r kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihler,
Cenab-› Hakk›n hayvanat›ndan bir nevi habislerdir ki,
Fât›r-› Hakîm onlar› dünyan›n imarat› için halk etmifltir.
Mü’min ibad›na etti¤i nimetlerin derecelerini bildirmek
için, onlar› bir vahid-i k›yasî yap›p, ak›bette, müstahak
olduklar› Cehenneme teslim eder.

‹flte, küffar›n ve ehl-i dalâletin bir hakikat-i imaniyeyi
inkâr ve nefyetmelerinde kuvvet yoktur. Çünkü, nefiy s›r-
r›yla, ittifaklar› kuvvetsizdir; bin nefyediciler, bir tek hük-
mündedir. Meselâ, bütün ‹stanbul ahalisi, Ramazan’›n ba-
fl›nda, ay› görmedi¤inden nefyetse; iki flahidin ispat›yla,
o cemm-i gafîrin nefiy ve ittifak› sukut eder. Madem küf-
rün ve dalâletin mahiyeti nefiydir ve inkârd›r ve cehildir
ve ademdir; küffar›n kesret ile ittifak› ehemmiyetsizdir.
Ehl-i hakk›n, hak ve sabit ve sübutu ispat olunan mesa-
il-i imaniyede fluhuda istinat eden iki mü’minin hükmü,
hadsiz ehl-i dalâletin ittifak›na racih olur, galebe eder.

Bu hakikatin s›rr› fludur ki: Nefyedenlerin davalar› su-
reten bir iken, müteaddittir; birbiriyle ittihat edemez ki
kuvvetlensin. ‹spat edicilerin davalar› ittihat ediyor, bir-
birinden kuvvet al›r. Çünkü, gökteki hilâl-i ramazan› 

adem: yokluk.
ahali: halk.
ak›bet: nihayet, son.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
cemm-i gafir: pek kalabal›k in-
san toplulu¤u, ekseriyet, ço¤un-
luk.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
dava: iddia.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâmi-
yet ve hak yolunda olan, hak
mezhepte olan.
enva-› hayvanat: hayvanlar›n
türleri, hayvanlar›n çeflitleri.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah (c.c.).
Frenk: Avrupal›, Frans›z.
Frenkmeflrep: Avrupal› gibi,
Bat›l›lar› taklit eden, yaflay›fl
tarz›n› Avrupal›lara benzeten.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayet: son derece.
habis: fesatç›, hilekâr, alçak, kötü,
pis, soysuz.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i imaniye: imana ait
olan gerçek.
hâkim: hükmeden, üstün olan.
halife: yeryüzünde baz› hususlar-
da Allah ad›na ve yine Allah’›n iz-
niyle hareket eden.
hayvanat: hayvanlar.
hayvaniyet: hayvanl›k.
hilâl-i ramazan: Ramazan ay›na
girildi¤ini gösteren hilâl.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüküm: karar, emir.
ibad: abdler, kullar.
ihtirasat-› hayvaniye: insanlar›n
hayvanî taraflar›na ait h›rslar;
hayvanî hislerin tatmininde; ye-
me, içme ve nefsin di¤er arzu-
lar›n› yerine getirme gibi konular-
da gösterilen afl›r› arzu ve istek-
ler.
imarat: tamir iflleri.
inkâr: reddetme, inanmama.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
ispat: kan›tlama.
istinat: dayanma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
ittihat: birleflme, birliktelik.
ittihaz: edinme, alma, kabul et-
me.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kemiyet: bir fleyin adet, miktar
ve say› olarak ifade edilebilen du-
rumu, nicelik.
kesret: çokluk.
küffar: kâfirler, hak dini, ‹slâmi-
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yeti inkâr edenler.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mertebe: derece, basamak.
mesail-i imaniye: imanî me-
seleler.
muz›r: zararl›, zarar veren.
mü’min: iman eden, inanan.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
müteaddit: çeflitli, bir çok.

nefiy: inkâr etme, olumsuzla-
ma, reddedifl.
nefyetmek: inkâr etmek,
reddetmek, olumsuzlamak.
nevi: çeflit, tür.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
racih: daha daha üstün, önce,
di¤erinden üstün.
sabit: kan›tlanm›fl, ispat-
lanm›fl.

sefih: gösterifle, zevk ve e¤-
lenceye afl›r› düflkün; fayday›
zarar› ay›rdetme yetene¤in-
den mahrum.
s›r: gizli hakikat.
sübut: sabit olma, ispatlan-
ma.
fluhut: gözle görme, flahitlik.
sukut: düflme, düflüfl.
sureten: suret olarak, görü-
nüfl itibar›yla.
terakki: yükselme, ilerleme.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas
olan fley, birim, ölçü birimi.



görmeyen der ki: “Benim nazar›mda ay yoktur. Benim
yan›mda görünmüyor.” Baflkas› da, “Nazar›mda yoktur”
der. Daha baflkas› da öyle der. Her biri kendi nazar›nda
“Yoktur” der. Her birinin nazarlar› ayr› ayr› ve nazara
perde olan esbap dahi ayr› ayr› olabildi¤i için, davalar›
da ayr› ayr› olur, birbirine kuvvet veremez.

Fakat ispat edenler demiyor ki: “Benim nazar›mda ve
gözümde hilâl var.” Belki “Nefsülemirde, gö¤ün yüzünde
hilâl vard›r, görünür” der. Görenler bütün ayn› davay› ve
“Nefsülemirde vard›r” der. Demek bütün davalar birdir.

Nefyedenlerin nazarlar› ayr› ayr› oldu¤undan, davalar›
da ayr› ayr› olur. Nefsülemre hükmedemiyorlar. Çünkü
nefsülemirde nefiy ispat edilmez. Çünkü ihata lâz›md›r. 

1 mánª«/¶nY mänÓpµ°rûoªpH s’pG oâpÑrãoj n’ o≥n∏ r̀£oŸrG oΩnón©rdGnh
bir kaide-i usuldür.

Evet, bir fleyi dünyada var desen, yaln›z o fleyi göster-
mek kâfi gelir. E¤er yok deyip nefyetsen, bütün dünyay›
eleyip göstermek lâz›m gelir ki, tâ o nefiy ispat edilsin.

‹flte bu s›rra binaen, ehl-i küfrün bir hakikati nefyetme-
si ise, bir meseleyi halletmek veyahut dar bir delikten
geçmek veyahut bir hendekten atlamak misalindedir ki,
bin de, bir de, birdir. Çünkü birbirine yard›mc› olamaz.
Fakat, ispat edenler nefsülemirde hakikat-i hâle bakt›kla-
r› için, müddealar› ittihat ediyor. Kuvvetleri birbirine yar-
d›m eder. Büyük bir tafl›n kald›r›lmas›na benzer ki, ne ka-
dar eller yap›flsa daha ziyade kald›rmas› kolay olur ve bir-
birinden kuvvet al›r.
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binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
dava: iddia.
ehl-i küfür: Allah’›n varl›¤›na
ve birli¤ine inanmayanlar,
dinsizler, imans›zlar.
esbap: sebepler, vas›talar.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i hâl: durumun ger-
çek yönü, iflin asl›.
hal: çözme, kar›fl›k bir mese-

leyi flüphe edilmeyecek dere-
cede aç›klama.
hilâl: yeni ay.
hükmetme: hâkim olma, ifl-
leme.
ihata: kuflatma, içine alma.
ispat: kan›tlama.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma.
kâfi: yeter, elverir.
kaide-i usul: usul kaidesi, ku-

ral›.
mesele: önemli konu.
misal: benzer, örnek.
müddea: iddia edilen fley,
tez, sav.
nazar: bak›fl, görüfl.
nefiy: inkâr, reddedifl.
nefsülemir: iflin hakikati, asl›.
s›r: gizli hakikat.
ziyade: çok, fazla.

1. Bir fleyin hiçbir zaman, hiçbir yerde ve hiçbir flekilde olmad›¤› iddias› çok büyük zorluklar-
la ispat edilebilir.



YED‹NC‹ NOTA

Ey Müslümanlar› dünyaya fliddetle teflvik eden ve sanat
ve terakkiyat-› ecnebiyeye cebir ile sevk eden bedbaht
hamiyetfürufl! Dikkat, bu milletin baz›lar›n›n din ile ba¤-
land›klar› rab›talar› kopmas›n. E¤er böyle ahmakane,
körü körüne topuzlar›n alt›nda baz›lar›n dinden rab›tala-
r› kopsa, o vakit hayat-› içtimaiyede bir semm-i kàtil hük-
münde o dinsizler zarar verecekler. Çünkü mürtedin vic-
dan› tamam bozuldu¤undan, hayat-› içtimaiyeye zehir
olur. Ondand›r ki, ilm-i usulde, “Mürtedin hakk-› hayat›
yoktur. Kâfir, e¤er zimmî olsa veya musalâha etse hakk-›
hayat› var” diye usul-i fleriat›n bir düsturudur. Hem Mez-
heb-i Hanefiyede, ehl-i zimmeden olan bir kâfirin flaha-
deti makbuldür; fakat fas›k merdudü’fl-flahadettir. Çünkü
haindir.

Ey bedbaht fas›k adam! Fas›klar›n kesretine bak›p al-
danma ve “Ekseriyetin efkâr› benimle beraberdir” deme!
Çünkü fas›k adam, f›sk› isteyerek ve bizzat talep edip gir-
memifl; belki içine düflmüfl, ç›kam›yor. Hiçbir fas›k yok-
tur ki, salih olmas›n› temenni etmesin ve amirini ve re-
isini mütedeyyin görmek istemesin. ‹llâ ki, eliyazübillâh,
irtidat ile vicdan› tefessüh edip, y›lan gibi zehirlemekten
lezzet als›n!

Ey divane bafl ve bozuk kalp! Zanneder misin ki Müs-
lümanlar dünyay› sevmiyorlar; veyahut düflünmüyorlar
ki, fakr-› hâle düflmüfller? Ve ikaza muhtaçt›rlar, tâ ki
dünyadan hissesini unutmas›nlar?

ahmakane: ahmakças›na, ak›ls›z-
ca.
amir: memurun üstü, emreden,
buyuran.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, zavall›.
bizzat: kendisi, flahsen.
cebir: zor, zorlama, bask› yapma.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
düstur: kaide, esas, prensip.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehl-i zimme: ‹slâm ülkesinde ya-
flayan ve ‹slam devleti taraf›ndan
korunan gayrimüslimler.
ekseriyet: ço¤unluk.
eliyazübillâh: Allah esirgesin, Al-
lah korusun.
fakr-› hâl: fakirlik, yoksulluk.
fas›k: Allah’›n emirlerine ayk›r›
hareket edip fesat ç›karan, kötü-
lü¤ü ve günah ifllemeyi âdet hâli-
ne getiren.
f›sk: hak yoldan veya hak yolun-
dan ç›kma, Allah’a karfl› isyan et-
me.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran.
hakk-› hayat: yaflama hakk›.
hamiyetfürufl: kendini be¤ene-
rek hamiyetli oldu¤unu iddia
eden, hamiyetli oldu¤unu göster-
meye çal›flan.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hisse: pay, nasip.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
illâ: mutlaka, muhakkak, ne olur-
sa olsun.
ilm-i usul: usul ilmi, bir iflin nas›l
yap›lmas› gerekti¤ini gösteren, o
iflin nas›l yap›l›rsa geçerli ola-
ca¤›n› aç›klayan ilim, metodoloji.
irtidat: islâm dininden ç›kma, is-
lâm dinini terk ederek baflka bir
dini kabul etme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kesret: çokluk.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
merdudü’fl-flahadet: flahitli¤i
reddedilen, kabul edilmeyen.
mezheb-i Hanefiye: Hanefî mez-
hebi; ‹mam-› Azam Ebu Hani-
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fe’nin kurmufl oldu¤u mez-
hep.
mürtet: irtidat eden, ‹slâm di-
nini b›rakarak eski dinine ve-
ya baflka bir dine geçmifl
olan, din de¤ifltiren.
musalâha: bar›fl anlaflmas›.
mütedeyyin: dinin emirlerini
eksiksiz yerine getiren, din-
dar, dine ba¤l›.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.

reis: baflkan.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
salih: dinin emir ve yasak-
lar›na uygun hareket eden,
takva sahibi, müttakî.
semm-i kàtil: öldürücü zehir.
sevk: yöneltme, gönderme.
talep: isteme, dileme.
tefessüh: çürüme, çürüyüp
da¤›lma, bozulma, kokuflma.
temenni: olmas›n› veya ol-
mamas›n› isteme; dilek, istek,
arzu.

terakkiyat-› ecnebiye: ya-
banc›lar›n sa¤lad›¤› geliflme-
ler, ilerlemeler.

usul-i fleriat: fleriat›n esaslar›
ve temel meseleleri.

vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.

zimmî: ‹slâm devleti teba-
as›ndan olan ve cizye denilen
vergiyi ödeyen gayrimüslim-
ler.



Zann›n yanl›flt›r, tahminin hatad›r. Belki h›rs fliddetlen-
mifl, onun için fakr-› hâle düflüyorlar. Çünkü mü’minde

h›rs sebeb-i hasarettir ve sefalettir. 
1 lô°pSÉnN lÖpFBÉnN ¢oüj/ônërdnG

durub-i emsal hükmüne geçmifltir.

Evet, insan› dünyaya ça¤›ran ve sevk eden esbap çok-
tur. Baflta nefis ve hevas› ve ihtiyaç ve havass› ve duygu-
lar› ve fleytan› ve dünyan›n sûrî tatl›l›¤› ve senin gibi kö-
tü arkadafllar› gibi çok dâîleri var. Hâlbuki bâkî olan ahi-
rete ve uzun hayat-› ebediyeye davet eden azd›r. E¤er
sende zerre miktar bu bîçare millete karfl› hamiyet varsa
ve ulüvv-i himmetten dem vurdu¤un yalan olmazsa, ha-
yat-› bâkiyeye yard›m eden azlara imdat etmek lâz›m ge-
lir. Yoksa, o az dâîleri susturup çoklara yard›m etsen,
fleytana arkadafl olursun.

Âyâ zanneder misin bu milletin fakr-› hâli dinden ge-
len bir züht ve terk-i dünyadan gelen bir tembellikten
nefl’et ediyor? Bu zanda hata ediyorsun. Acaba, görmü-
yor musun ki, Çin ve Hint’teki Mecusî ve Berahime ve
Afrika’daki zenciler gibi, Avrupa’n›n tasallutu alt›na gi-
ren milletler bizden daha fakirdirler. Hem görmüyor mu-
sun ki, zarurî kuttan ziyade Müslümanlar›n elinde b›rak›l-
m›yor. Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münaf›klar›,
desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor.

Sizin cebren böyle ehl-i iman› mim’siz medeniyete
sevk etmekteki maksad›n›z, e¤er memlekette asayifl ve
emniyeti temin ve kolayca idare etmek ise, kat’iyen bili-
niz ki, hata ediyorsunuz, yanl›fl yola sevk ediyorsunuz.  
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heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hükmüne: yerine, de¤erine.
imdat: yard›m.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
kut: yiyecek, r›z›k.
maksat: gaye.
Mecusî: atefle tapan, Zerdüflt di-
nini benimseyen, bu dinle ilgili
olan, Zerdüfltî.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
sebeb-i hasaret: hasara, zarara,
ziyana u¤rama nedeni.
sefalet: maddî ve manevî yoksul-
luk sonucu meydana gelen düfl-
künlük.
sevk: önüne kat›p sürme.
sûrî: görünüflte olan, gösteriflte,
fleklî.
tasallut: birini rahats›z etme, mu-
sallat olma, hükmü alt›na alma.
terk-i dünya: dünyay› terk etme,
dünya ile ilgilenmeme, dünyadan
vazgeçip bir köfleye çekilme.
ulüvv-i himmet: himmetin yük-
sekli¤i; yüksek himmetlilik, yük-
sek gayretlilik.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zarurî: zorunlu.
zerre: pek ufak parça.
ziyade: çok, fazla.
züht: dünya sevgisinden, madde
h›rs›ndan, her türlü dünya serve-
tinden uzak kalma, ahiret saade-
tini kazanmak için vaktini ibadet-
le geçirme.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hâkimiyetin sa¤lanmas›.
âyâ: kabiliyetsiz, kudretsiz.
flaflk›nl›k ve sorma ile kar›fl›k,
“Acaba mümkün mü?” ma-
nas›nda, flüphe ve tereddüt
bildiren ünlem edat›.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.

Berahime: Hint ve Mecusîle-
rin ruhanî reisleri, baflkanlar›,
Brehmenler.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet
kullanarak, mecburî.
dâî: davet eden, ça¤›ran.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
durub-i emsal: meflhur söz-
ler, darb›meseller, ata sözleri.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.

esbap: sebepler, vas›talar.
fakr-› hâl: fakirlik, yoksulluk.
gasp: zorla alma, zaptetme,
el koyma.
hamiyet: insanda bulunan
din, millet, bayrak, vatan gibi
mukaddes de¤erler ile kendi
aile ve yak›nlar›n› koruma
duygusu ve gayreti.
havas: hasseler, duyular.
hayat-› bâkiye: bâkî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.

1. H›rs gösteren kifli, umdu¤unu bulamaz ve zarara u¤rar.



Çünkü, itikad› sars›lm›fl, ahlâk› bozulmufl yüz fas›k›n ida-
resi ve onlar içinde asayifl temini, binler ehl-i salâhatin
idaresinden daha müflküldür.

‹flte bu esaslara binaen, ehl-i ‹slâm, dünyaya ve h›rsa
sevk olunmaya ve teflvik edilmeye muhtaç de¤ildirler. Te-
rakkiyat ve asayifller bununla temin edilmez. Belki mesa-
ilerin tanzimine ve mabeynlerindeki emniyetin tesisine
ve teavün düsturunun teshiline muhtaçt›rlar. Bu ihtiyaç
da, dinin evamir-i kudsiyesiyle ve takva ve salâbet-i dini-
ye ile olur.

SEK‹Z‹NC‹ NOTA

Ey sa’y ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tembel
insan! Bil ki, Cenab-› Hak, kemal-i kereminden, hizme-
tin mükâfat›n› hizmet içinde derç etmifltir. Amelin ücre-
tini nefs-i amel içinde koymufltur. ‹flte bu s›r içindir ki,
mevcudat, hatta bir nokta-i nazarda camidat dahi, eva-
mir-i tekviniye tabir edilen hususî vazifelerinde, kemal-i
flevk ile ve bir çeflit lezzet ile evamir-i Rabbaniyeyi imti-
sal ederler. Ar›dan, sinekten, tavuktan tut, tâ flems ve ka-
mere kadar her fley kemal-i lezzetle vazifesine çal›fl›yor-
lar. Demek hizmetlerinde bir lezzet var ki, ak›llar› olma-
d›¤›ndan ak›beti ve neticeleri düflünmeden, mükemmel
vazifelerini ifa ediyorlar.

E¤er desen: “Zîhayatta lezzet kabildir. Cemadatta
nas›l flevk ve lezzet olabilir?”

Elcevap: Cemadat kendi hesaplar›na de¤il, onlarda
tecelli eden esma-i ‹lâhiye hesab›na bir fleref, bir makam, 

ak›bet: nihayet, son.
amel: fiil, ifl.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
camidat: cans›zlar; ruhsuz, sert
ve kat› maddeler.
cemadat: cans›z varl›klar.
derç: sokma, içine alma.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
ehl-i salâhat: salih kimseler, na-
muslu, do¤ru, adaletli olan kim-
seler.
elcevap: cevap olarak.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
evamir-i kudsiye: kudsî, yüce,
kusursuz emirler.
evamir-i Rabbaniye: Allah’›n ter-
biye ve idare kanunlar›.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
fas›k: Allah’›n emirlerine ayk›r›
hareket edip fesat ç›karan, kötü-
lü¤ü ve günah ifllemeyi âdet hâli-
ne getiren.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hususî: özel.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
itikat: inanç, iman.
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de.
kamer: ay.
kemal-i kerem: ihsan›n mükem-
meli, tam bir ikram edicilik.
kemal-i lezzet: lezzetin mükem-
melli¤i, tam ve mükemmel lez-
zet.
kemal-i flevk: tam ve kusursuz
bir istek.
mabeyn: ara.
makam: büyük yer, mevki.
mesai: çal›flma.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
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ten dolay› verilen fley, ödül.
müflkül: güç, zor, çetin.
nefs-i amel: amelin kendisi,
amelin tâ kendisi.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.
saadet: mutluluk.
salâbet-i diniye: din sa¤-
laml›¤›, dinin emirlerini koru-
makta ve tatbik etmekteki
ciddiyet.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.

flems: günefl.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
sevk: önüne kat›p sürme.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
s›r: gizli hakikat.
tabir: ifade.
takva: Allah korkusuyla dinin
yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma, Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.
tanzim: düzenleme, tertiple-
me.

teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.

temin: sa¤lama.

terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.

teshil: kolaylaflt›rma, kolay
hale getirme.

tesis: kurma, meydana getir-
me.

vazife: görev.

zîhayat: hayat sahibi.



bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, ar›yorlar. O
vazife-i f›triyelerinin imtisalinde, Nurü’l-Envar’›n isimleri-
ne birer ma’kes, birer âyine hükmüne geçti¤inden tenev-
vür eder, terakki eder.

Meselâ, nas›l bir katre su, bir zerrecik cam parças›, za-
t›nda ziyas›z, ehemmiyetsiz iken, safî kalbiyle günefle yü-
zünü çevirse, o vakit o ehemmiyetsiz, ziyas›z katre ve
cam parças›, güneflin bir nevi arfl› olup senin yüzüne de
tebessüm eder. ‹flte bu misal gibi, zerrat ve mevcudat, ce-
mal-i mutlak ve kemal-i mutlak sahibi olan Zat-› Zülce-
lâl’in isimlerine vazifeperverlik cihetinde âyine olmalar›y-
la, o katre ve zerrecik flifle gibi gayet afla¤› bir dereceden
gayet yüksek bir derece-i zuhura ve tenevvüre ç›k›yorlar.
Madem vazife cihetinde gayet nuranî ve yüksek bir ma-
kam al›yorlar; lezzet mümkün ve kabil ise, yani hayat-›
ammeden hissedar iseler, “Gayet lezzetle o vazifeleri gö-
rüyorlar” denilebilir.

Vazifede lezzet bulundu¤una en zahir bir delil: Sen
kendi aza ve duygular›n›n hizmetlerine bak. Her biri, be-
ka-i flahsî, beka-i nev’î için ettikleri hizmetlerinde ayr› ay-
r› lezzetleri var. Nefs-i hizmet, onlara bir telezzüz hükmü-
ne geçiyor. Hatta hizmeti terk etmek o uzvun bir nevi
azab›d›r.

Hem en zahir bir delil dahi, horoz ve yavrulu tavuk gi-
bi hayvanat›n vazifelerinde gösterdikleri fedakârâne ve
merdane vaziyetleridir ki, horoz aç oldu¤u hâlde ta-
vuklar› nefsine tercih edip buldu¤u r›zka onlar› ça¤›r›r; 
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makam: büyük yer, mevki.
ma’kes: ayna.
merdane: mertçesine.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
misal: örnek.
nefis: kendi, flah›s.
nefs-i hizmet: hizmetin kendisi,
hizmet etme fiili.
nevi: çeflit, tür.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Nurü’l-Envar: tüm ayd›nl›k ve
›fl›klar›n kayna¤›, nuru olan Allah.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler.
safî: saf olan, kat›fl›ks›z, duru.
tebessüm: gülümseme.
telezzüz: lezzet, tat alma, hofllan-
ma, hofla gitme.
tenevvür: nurlanma, parlama,
ayd›nlanma.
terakki: yükselme, ilerleme.
uzuv: bir canl›y› meydana getiren
parçac›klardan her biri, organ.
vazife: görev.
vazife-i f›triye: f›trî vazife, ya-
rat›l›fla ait vazife.
vazifeperver: vazife sever, çal›fl-
may› seven, vazifesini sevip ona
ba¤l› olan.
vaziyet: durum.
zahir: aç›k, aflikâr.
zat: kendi, as›l, öz.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
âyine: ayna.
aza: organlar, uzuvlar.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, flid-
detli ac›.
beka-i nev’î: bir canl› türün,
bir cinsin devaml›l›¤›.
beka-i flahsî: bir flahs›n de-
vaml›l›¤›, bekas›.
cemal-i mutlak: sonsuz ve
kusursuz güzellik.
cihet: yön.
delil: kan›t.
derece-i zuhur: ortaya ç›kma

derecesi, görünme, meydana
ç›kma derecesi, mertebesi.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
fedakârâne: fedakârca, feda-
kârl›kla.
gayet: son derece.
hayat-› amme: umumun ha-
yat›, umuma ait olan ve her-
kesin paylaflt›¤› yaflam tarz›.
hayvanat: hayvanlar.
hissedar: hisse sahibi, hissesi
olan.
hükmüne: yerine, de¤erine.
imtisal: emre tamamen uy-

ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
katre: damla.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
kemal-i mutlak: her yönüyle
mükemmel olan.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.



yemez, onlara yedirir. Ve bir flevk ve iftihar ve telezzüz
ile o vazifeyi gördü¤ü görünür. Demek o hizmette, ye-
mekten fazla bir lezzet al›r. Hem küçük yavrular›na ço-
banl›k eden tavuk dahi, yavrular›n›n hat›r› için ruhunu fe-
da eder, ite at›l›r. Kendini aç b›rak›p onlar› doyurur. De-
mek o hizmette öyle bir lezzet al›r ki, açl›k ac›s›na ve öl-
mek elemine tereccüh eder, ziyade gelir.

Hayvanî valideler, yavrular›n›, küçük iken vazifeleri bu-
lundu¤undan, lezzetle himayeye çal›fl›r. Büyük olduktan
sonra vazife kalkar, lezzet de gider. Bazen yavrusunu dö-
ver, elinden daneyi al›r. Yaln›z, insan nev’indeki validele-
rin vazifeleri bir derece devam eder. Çünkü insanlarda,
zaaf ve acz itibar›yla, daima bir nevi çocukluk var; her
vakit de flefkate muhtaçt›r.

‹flte umum hayvanat›n, horoz gibi çobanl›k eden er-
keklerine ve tavuk gibi validelerine bak, anla ki, bunlar
kendi hesab›na ve kendileri nam›na, kendi kemalleri için
o vazifeyi görmüyorlar. Çünkü hayat›n›, vazifede lâz›m
gelse feda ediyorlar. Belki vazifeleri, onlar› o vazife ile
tavzif eden ve o vazife içinde rahmetiyle bir lezzet derç
eden Mün’im-i Kerîm’in hesab›na ve Fât›r-› Zülcelâl’in
nam›na görüyorlar.

Hem nefs-i hizmette ücret bulundu¤una bir delil de flu-
dur: Nebatat ve eflcar, bir flevk-i lezzeti ihsas eden bir ta-
v›rla Fât›r-› Zülcelâl’in emirlerini imtisal ediyorlar. Çünkü,
da¤›tt›¤› güzel kokular ve müflterilerin nazar›n› celp ede-
cek ziynetlerle süslenmeleri ve sümbülleri ve meyveleri 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
derç: sokma, içine alma.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
eflcar: a¤açlar.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah (c.c.).
feda: u¤runa verme.
hayvanat: hayvanlar.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
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himaye: koruma, muhafaza
etme.
iftihar: gurur, övünme.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
Mün’im-i Kerîm: kerem sahi-
bi nimet veren, yedirip içiren,
nimetlerin hakikî sahibi olan
Cenab-› Hak.

nam: ad.
nazar: bak›fl, dikkat.
nebatat: bitkiler.
nefs-i hizmet: hizmetin tâ
kendisi.
nevi: çeflit, tür.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
ruh: can.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.

flevk-i lezzet: tat alma cofl-
kusu, heyecan›, iste¤i.
tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme.
telezzüz: lezzet, tad alma,
hofllanma, hofla gitme.
tereccüh: üstünlük, üstün
gelme.
umum: bütün.
valide: ana, anne.
vazife: görev.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
ziyade: çok, fazla.
ziynet: süs.



için çürüyünceye kadar kendilerini feda etmeleri, ehl-i
dikkate gösterir ki, onlar›n, emr-i ‹lâhînin imtisalinden
öyle bir lezzetleri var ki, nefislerini mahvedip çürütüyor-
lar.

Bak, bafl›nda çok süt konserveleri tafl›yan Hindistan
cevizi ve incir gibi meyvedar a¤açlar, rahmet hazinesin-
den lisan-› hâl ile süt gibi en güzel bir g›day› ister al›r,
meyvelerine yedirir, kendi bir çamur yer. Hem, nar a¤a-
c› safî bir flarab› hazine-i rahmetten al›p meyvesine yedi-
rir, kendisi çamurlu ve bulan›k bir suya kanaat eder.

Hatta hububatta dahi sümbüllenmek vazifesinde zahir
bir ifltiyak görünür. Nas›l ki dar bir yerde hapsedilen bir
zat, bir bostana ve genifl bir yere ç›kmay› müfltakane is-
ter; öyle de, hububatta, sümbüllenmek vazifesinde öyle
sürurlu bir vaziyet, bir ifltiyak görünüyor.

‹flte “sünnetullah” tabir edilen, kâinatta cereyan eden
bu s›rl› uzun düsturdand›r ki, iflsiz, tembel, istirahatle ya-
flayan ve rahat döfle¤inde uzananlar, ekseriyetle sa’y
eden, çal›flanlardan daha ziyade zahmet ve s›k›nt› çeker-
ler. Çünkü, daima iflsizler ömürlerinden flikâyet ederler,
e¤lenceler ile çabuk geçmesini isterler. Sa’y edenler ve
çal›flanlar ise flakirdirler, hamd ederler, ömürlerinin geç-
mesini istemezler.

1 lôpcÉn°T oπpeÉn©rdG ≈pYÉ°sùdGnh /√pôrªoY røpe m∑Én°T oπpWÉn©rdG oíj/ônà°rùoªrdnG
küllî düsturdur. Hem o s›r iledir ki, “Rahat zahmette,
zahmet rahattad›r” cümlesi darb›mesel olmufltur.
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lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahvetme: yok etme, ortadan
kald›rma, bat›rma.
meyvedar: meyveli, yemiflli.
müfltakane: ifltiyak ve arzu ile,
çok isteyerek.
nefis: hayat, ruh, can.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
safî: saf olan, kat›fl›ks›z, duru.
flakir: Allah’›n verdi¤i nimetlere
karfl›l›k flükreden.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
s›r: gizli hakikat.
sümbüllenmek: bafl vermek
sünnetullah: Allah’›n tabiata
koydu¤u yarat›l›fla ait kanunlar.
sürur: sevinç, mutluluk.
tabir: ifade.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zahir: aç›k, aflikâr.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

bostan: sebze bahçesi.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
darb›mesel: atasözü, vecize.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i dikkat: dikkatliler, dik-
kat sahipleri.
ekseriyetle: daha ziyadesiy-
le, çoklukla, ço¤unlukla.
emr-i ‹lâhî: ‹lâhî ifl; Allah’›n
emri.

feda: u¤runa verme.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hazine-i rahmet: rahmet ha-
zinesi.
hububat: taneli bitkiler, bu¤-
day, arpa v.b. tah›l.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.

istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kanaat: h›rs göstermeden
k›smetine raz› olmak, elinde-
ki ile yetinmek.
küllî: umumî, genel.

1. Rahat içinde ve bofl olan kimse ömründen flikâyet eder; çal›fl›p iflleyen kimse ise hâline
flükreder.



Evet, cemadata dikkatle nazar edilse, bilkuvve yaln›z
istidat ve kabiliyet cihetinde nak›s kal›p inkiflaf etmeyen-
lerin, gayet bir içtihat ve sa’y ile inbisat edip bilkuvveden
bilfiil suretine geçmesinde, mezkûr sünnet-i ‹lâhiye düs-
turuyla bir tav›r görünüyor. Ve o tav›r iflaret eder ki, o va-
zife-i f›triyede bir flevk ve o meselede bir lezzet vard›r.
E¤er o camidin umumî hayattan hissesi varsa, flevk ken-
disinin olur; yoksa, o camidi temsil eden, nezaret eden
fleye aittir. Hatta, bu s›rra binaen denilebilir ki, lâtif, na-
zik su incimat emrini ald›¤› vakit, öyle fliddetli bir flevk ile
o emre imtisal eder ki, demiri flakkeder, parçalar. Demek
bürudet ve tahte’s-s›f›r so¤u¤un lisan›yla, a¤z› kapal› de-
mir kaptaki suya “Genifllen!” emr-i Rabbanîsi tebli¤ edi-
lince, fliddet-i flevk ile kab›n› parçalar, demiri bozar, ken-
disi buz olur. Ve hakeza, her fleyi buna k›yas et ki, günefl-
lerin deveran›ndan ve seyrüseyahatlerinden tut, tâ zerre-
lerin Mevlevî gibi devir etmelerine ve dönmelerine ve ih-
tizazlar›na kadar kâinattaki bütün sa’y ü hareket, kanun-i
kader-i ‹lâhî üzerine cereyan ediyor ve dest-i kudret-i ‹lâ-
hîden sudûr eden ve irade ve emir ve ilmi tazammun
eden emr-i tekvinî ile zuhur eder. Hatta her bir zerre, her
bir mevcut, her bir zîhayat, bir nefer askere benzer ki,
orduda muhtelif dairelerde, o neferin ayr› ayr› nispetleri,
vazifeleri oldu¤u gibi, her bir zerre, her bir zîhayat›n da-
hi öyledir.

Meselâ senin gözünde bir zerre, gözün hücresinde ve
gözde ve asab-› vechiyede ve bedenin flerayin tabir edi-
len damarlar›nda birer nispeti ve o nispete göre birer 

bilfiil: hareket hâli, iflleyifl, yap›fl.
bilkuvve: fiil mertebesine geç-
meden potansiyel hâlde, düflün-
ce hâlinde.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
bürudet: so¤ukluk, so¤uk olma.
camit: ruhsuz, cans›z.
camit: ruhsuz, sert, kat› madde.
cemadat: cans›z varl›klar.
cereyan: olma, meydana gelme.
cihet: yön.
dest-i kudret-i ‹lâhî: ‹lâhî kudret
eli, Allah’›n kudret eli.
deveran: dönme, dönüp dolafl-
ma.
düstur: kaide, esas, prensip.
emir: ifl, kanun.
emr-i Rabbanî: Allah’›n emri.
emr-i tekvinî: yaratma emri, kâi-
nat› var etme emri, ifli.
gayet: son derece.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hisse: pay, nasip.
içtihat: bir fleye ulaflmak için sarf
edilen üstün gayret, gücü yetti¤i
kadar çal›flma, çabalama.
ihtizaz: gönlü ferahlama, hazzet-
me, ferah, sevinç.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
inbisat: ferahlama, yay›lma, ge-
niflleme.
incimat: donma, buz hâline gir-
me.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanun-i kader-i ‹lâhî: Allah’›n ka-
der kanunu.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
lisan: dil.
mesele: konu.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikatine
mensup kimse.
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mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nak›s: noksan, eksik.
nazar: bakmak.
nazik: narin, ince; dikkat ge-
rektiren, önemli.
nefer: asker, er.
nezaret: gözetme, bakma.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
flakketmek: yarmak, ikiye
ay›rmak.
sa’y ü hareket: çal›flma ve ifl
görmek için davranma.

sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
seyrüseyahat: hareket etme
ve yolculuk.
fliddet-i flevk: flevkin fliddeti;
fliddetli iste¤in gücü, arzunun
kuvveti.
s›r: gizli hakikat.
sudûr: sâd›r olma, meydana
ç›kma, olma.
sünnet-i ‹lâhiye: kâinatta ce-
reyan eden ‹lâhî kanunlar.
suret: biçim, flekil, tarz.

tahte’s-s›f›r: s›f›r›n alt›.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tebli¤: dinî bir emrin kullara
bildirilmesi.
temsil:.
umumî: herkese ait, genel.
vazife-i f›triye: f›trî vazife,
yarat›l›fla ait vazife.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zîhayat: hayat sahibi.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



vazifesi ve o vazifeye göre birer faydas› vard›r. Ve hake-
za, her fleyi ona k›yas et.

Buna binaen her bir fley, bir Kadîr-i Ezelî’nin vücub-i
vücuduna iki cihetle flahadet eder:

Biri: Takatinin binler derecede fevkinde vazifeleri gör-
mekteki acz-i mutlak lisan›yla o Kadîr’in vücuduna flaha-
det eder.

‹kincisi: Her bir fley, nizam-› âlemi teflkil eden düstur-
lara ve muvazene-i mevcudat› idame eden kanunlara tat-
bik-i hareket etmekle o Alîm-i Kadîr’e flahadet eder.
Çünkü zerre gibi bir camit, ar› gibi küçük bir hayvan, Ki-
tab-› Mübin’in mühim ve ince meseleleri olan nizam ve
mizan› bilemez. Camit bir zerre ve ar› gibi küçük bir hay-
van nerede? Semavat tabakalar›n› bir defter sayfas› gibi
aç›p, kapay›p toplayan Zat-› Zülcelâl’in elindeki Kitab-›
Mübin’in mühim, ince meselelerini okumak nerede?
E¤er sen divanelik edip, zerrede o kitab›n ince hurufat›-
n› okuyacak kadar bir göz bulundu¤unu tevehhüm etsen,
o vakit o zerrenin flahadetini redde çal›flabilirsin.

Evet, Fât›r-› Hakîm, Kitab-› Mübin’in düsturlar›n› ga-
yet güzel bir surette ve muhtasar bir tarzda ve has bir lez-
zette ve mahsus bir ihtiyaçta icmal edip derç eder. Her
fley öyle has bir lezzet ve mahsus bir ihtiyaç ile amel et-
se, o Kitab-› Mübin’in düsturlar›n› bilmeyerek imtisal
eder. Meselâ, hortumlu sivrisinek dünyaya geldi¤i daki-
kada hanesinden ç›kar, durmayarak insan›n yüzüne hü-
cum eder, uzun asas›yla vurur, âb-› hayat f›flk›rt›r, içer. 
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Kitab-› Mübin: kâinattaki olaylar›
cereyan ettiren Allah’›n kudretine
ait nizam ve intizam esaslar›n›,
kanunlar›n› ihtiva eden manevî
kitap; kudret kitab›.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
lisan: dil.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
mesele: önemli konu.
mizan: ölçü, denge.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
muvazene-i mevcudat: varl›klar-
daki denge, kâinattaki ölçü ve
denge.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
nizam: düzen, düzgünlük; kanun.
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
red: reddetme, kabul etmeme.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
semavat: semalar, gökler.
flerayin: atar damarlar.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tabaka: derece, kat.
tabir: ifade.
takat: bir fleyi yapabilme, baflara-
bilme gücü, güç, kuvvet, derman.
tarz: biçim, flekil, suret.
tatbik-i hareket: hareket etme,
davranma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
vazife: görev.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zîhayat: hayat sahibi.

âb-› hayat: hayat suyu.
acz-i mutlak: mutlak zay›fl›k,
güçsüzlük.
Alîm-i Kadîr: her fleye gücü
yeten ve her fleyi bilen Allah.
amel: ifl, uygulama, yapma.
asa: de¤nek, sopa.
asab-› vechiye: yüz ile ilgili
sinirler.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cihet: yön.
derç: sokma, içine alma.

divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.
düstur: kanun, kural, esas,
prensip.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah (c.c.).
fevkinde: üstünde.
gayet: son derece.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hane: ev.
hücum: sald›rma.
hurufat: harfler.

icmal: k›sa anlatma, özetle-
me, ayr›nt›lara girmeme.
idame: devam ettirme, sür-
dürme.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
Kadîr: kudret ve kuvvet sahi-
bi ve her fleye gücü yeten Al-
lah.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü
yeten, varl›¤›n›n evveli olma-
yan, Allah.
kanun: yasa.



Hücumdan kaçmakta erkân-› harp gibi maharet gösterir.
Acaba bu küçük, tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahlû-
ka bu sanat› ve bu fenn-i harbi ve su ç›karmak sanat›n›
kim ö¤retmifl ve nerede ö¤renmifl? Ben, yani bu bîçare
Said, itiraf ediyorum ki, e¤er ben o hortumlu sine¤in ye-
rinde olsayd›m, bu sanat›, kerrüfer harbini ve su ç›kar-
mak hizmetini, çok uzun dersler ve çok müteaddit tecrü-
belerle ancak ö¤renebilirdim.

‹flte, ilhama mazhar olan ar›, örümcek ve yuvas›n› ço-
rap gibi yapan bülbül gibi hayvanat› bu sine¤e k›yas et.
Hatta, nebatat› da aynen hayvanata k›yas edebilirsin.
Evet, Cevâd-› Mutlak (celle celâlühü) her ferd-i zîhayat›n
elinde lezzet midad›yla ve ihtiyaç mürekkebiyle yaz›lm›fl
bir tezkereyi vermifl, onunla evamir-i tekviniyenin prog-
ram›n› ve hizmetlerinin fihristesini tevdi etmifltir. Bak o
Hakîm-i Zülcelâl’e; nas›l Kitab-› Mübin’in düsturlar›ndan,
ar› vazifesine ait miktar›n› bir tezkerede yazm›fl, ar›n›n
bafl›ndaki sandukçaya koymufltur. O sandukçan›n anah-
tar› da, vazifeperver ar›ya has bir lezzettir. Onunla san-
dukçay› açar, program›n› okur, emri anlar, hareket eder.
1 pπrësædG n‹pG n∂t`HnQ »'MrhnGnh ayetinin s›rr›n› izhar eder.

‹flte, e¤er bu Sekizinci Notay› tamamen iflittin ve tam

anlad›nsa, bir hads-i imanî ile 
2 mArÀnT sπoc rân©°pSnh »/ànªrMnQ

’nin bir s›rr›n›, 
3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh ’nin bir haki-

katini, 
4 o¿ƒoµ`n«na røoc o¬nd n∫ƒo≤nj r¿nG ÉkÄ`r«°nT nOGnQnG BGnPpG =o√oôrenG BÉnªsfpG ’un bir 

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bîçare: çaresiz, zavall›.
celle celâlühü: flan› yüce olsun.
Cevâd-› Mutlak: sonsuz cömert-
lik ve iyilik sahibi olan Allah.
düstur: kanun, kural, esas, pren-
sip.
erkân-› harp: harp erkân›, asker-
lik ilminde ihtisas yapm›fl kimse,
kurmay.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
fenn-i harp: harp ilmi, harp sa-
nat›, savafl tekni¤i.
ferd-i zîhayat: hayat sahibi fert,
kifli.
fihriste: katalog, liste.
hads-i imanî: iman yoluyla tam
ve kesin olarak bilme.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
Hakîm-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük sahibi olan ve her fleyi hik-
metle yaratan, Allah.
harp: savafl.
hayvanat: hayvanlar.
hücum: sald›rma.
ilham: Allah taraf›ndan kalbe ve-
rilen, bildirilen, ö¤retilen.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kerrüfer: savaflta geri çekiliyor
gibi göründükten sonra tekrar
hücum etme, vur-kaç takti¤i.
Kitab-› Mübin: kâinattaki olaylar›
cereyan ettiren Allah’›n kudretine
ait nizam ve intizam esaslar›n›,
kanunlar›n› ihtiva eden manevî
kitap; kudret kitab›.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.

maharet: mahirlik, ustal›k.
mahlûk: yarat›k, Allah ta-
raf›ndan yarat›lm›fl olan.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
midâd: yaz› mürekkebi, yaz›
yazmaya yarayan siyah veya

renkli sulu madde.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nebatat: bitkiler.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.
sandukça: küçük sand›k.
s›r: gizli hakikat.

tevdi: emanet etme, teslim
etme.
tezkere: belge, pusula.
vazife: görev.
vazifeperver: vazife sever,
çal›flmay› seven, vazifesini se-
vip ona ba¤l› olan.

1. Rabbin ar›ya ilham etti. (Nahl Suresi: 68.)

2. Rahmetim her fleyi kuflatm›flt›r. (A’raf Suresi: 156.)

3. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp, Onu tespih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)

4. Bir fleyin olmas›n› murat etti¤i zaman, Onun ifli sadece “Ol!” demektir, o da oluverir. (Yâsin
Suresi: 82.)
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düsturunu 
1 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh mArÀnT uπoc oäƒoµ`n∏ne /√pón«pH …/òsdG n¿ÉnërÑ°oùna

’un bir nüktesini anlars›n.

DOKUZUNCU NOTA

Bil ki, nev-i beflerde nübüvvet, beflerdeki hay›r ve ke-
malât›n fezlekesi ve esas›d›r. Din-i hak, saadetin fihriste-
sidir. ‹man, bir hüsn-i münezzeh ve mücerrettir. Madem
flu âlemde parlak bir hüsün, genifl ve yüksek bir hay›r, za-
hir bir hak, faik bir kemal görünüyor. Bilbedahe, hak ve
hakikat, nübüvvet içindedir ve nebîler elindedir; dalâlet,
fler ve hasaret, onun muhalifindedir.

Mehasin-i ubudiyetin binlerinden yaln›z buna bak ki:

Nebî Aleyhissalâtü Vesselâm, ubudiyet cihetiyle mu-
vahhidînin kalplerini ›yd ve cuma ve cemaat namazlar›n-
da ittihat ettiriyor. Ve dillerini bir kelimede cem ediyor.
Öyle bir surette ki, flu insan, Ma’bud-i Ezelî’nin azamet-i
hitab›na, hadsiz kalplerden ve dillerden ç›kan sesler, dua-
lar, zikirler ile mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler
birbirine tesanüt ederek ve birbirine yard›m edip ittifak
ederek öyle genifl bir surette Ma’bud-i Ezelî’nin ulûhiye-
tine karfl› bir ubudiyet gösteriyor ki, güya küre-i arz ken-
disi o zikri söylüyor, o duay› ediyor ve aktâr›yla namaz
k›l›yor ve etraf›yla semavat›n fevkinde izzet ve azametle

nazil olan 
2 nIƒ'`∏°südG Gƒoª«/bnG emrini küre-i arz imtisal ediyor.

Bu s›rr-› ittihat ile, kâinat içinde bir zerre gibi zay›f, küçük
bir mahlûk olan flu insan, ubudiyetin azameti cihetiyle 
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fihriste: katalog, liste.
güya: sanki.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
hüsn-i münezzeh ve mücerret:
kusur ve noksandan uzak olan
saf ve ar›nm›fl güzellik.
hüsün: güzellik.
iman: inanç, itikat.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
›yd: bayram, bayram günü.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
küre-i arz: yer küre, dünya.
Ma’bud-i Ezelî: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan ve ibadete lây›k
olan Allah.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mehasin-i ubudiyet: kullu¤un
güzellikleri, ibadetin kazand›rd›¤›
iyilik ve güzellikler.
muhalif: z›t, karfl›t.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
muvahhidîn: muvahhitler, tevhid
edenler, Allah’›n varl›¤›na ve birli-
¤ine inananlar.
nazil: nüzul eden, inen.
nebî: Allah’›n elçisi, habercisi;
peygamber, resul.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
saadet: mutluluk.
semavat: semalar, gökler.
fler: kötülük.
s›rr-› ittihat: ittihat s›rr›, kâinatta-
ki birlik hakikati.
suret: biçim, flekil, tarz; surat,
yüz, çehre.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
ubudiyet: kulluk.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
zahir: aç›k, görünür.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.

aktâr: taraflar, yanlar, her ta-
raf, her yer.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.

azamet-i hitap: hitab›n bü-
yüklü¤ü, Cenab-› Hakk›n kul-
lar›na olan hitab›ndaki yüce-
lik ve ulviyetin büyüklü¤ü.
befler: insan, insanl›k.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
cem: toplama, bir araya getir-
me.
cihet: yön.

dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma.
Din-i Hak: hak din, ‹slâmiyet.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
düstur: kanun, kural, esas,
prensip.
faik: üstün, seçkin, ileri, yük-
sek.
fevkinde: üstünde.
fezleke: özet, netice.

1. fian› ne yücedir Onun ki, her fleyin hüküm ve tasarrufu elindedir. Siz de Ona döneceksiniz.
(Yâsin Suresi: 83.)

2. Namaz k›l›n›z (Rum Suresi: 31.)



Hâl›k-› Arz ve Semavat’›n mahbup bir abdi ve arz›n ha-
lifesi, sultan› ve hayvanat›n reisi ve hilkat-i kâinat›n neti-
cesi ve gayesi oluyor.

Evet, e¤er namazlar›n arkas›nda, hususan bayram na-

mazlar›nda, bir anda 
1 oônÑrcnG *nG diyen yüzer milyon insan-

lar›n sesleri, âlem-i gaypta ittihat ettikleri gibi, âlem-i fla-
hadette dahi birbirleriyle ittihat edip içtima etse, küre-i
arz tamam›yla büyük bir insan olup, azametine nispeten

büyük bir seda ile söyledi¤i oônÑrcnG *nG ’e müsavi geldi¤in-

den, o muvahhidînin ittihad› ile bir anda oônÑrcnG *nG deme-

leri, küre-i arz›n büyük bir oônÑrcnG *nG ’i hükmüne geçiyor.

Âdeta bayram namazlar›nda âlem-i ‹slâm›n zikir ve tes-
bihiyle zemin zelzele-i kübraya mazhar olup, aktâr ü et-

raf›yla oônÑrcnG *nG deyip, k›blesi olan Kâbe-i Mükerreme’nin

samimî kalbiyle niyet edip, Mekke a¤z›yla, Arafe diliyle

oônÑrcnG *nG diyerek, o tek kelime, etraf-› arzdaki umum

mü’minlerin ma¤ara-misal a¤›zlar›ndaki havada temessül

ediyor. Bir tek oônÑrcnG *nG kelimesinin aks-i sedas›yla hadsiz

oônÑrcnG *nG vuku buldu¤u gibi, o makbul zikir ve tekbir, se-

mavat› dahi ç›nlat›p berzah âlemlerine de temevvüç ede-
rek seda veriyor.

abd: kul.
âdeta: sanki.
aks-i seda: ses yank›lanmas›, se-
sin bir yere çarp›p geri gelmesi,
yank›.
aktâr-› etraf: her taraf, her yan.
âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti Allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
Arafe: hac›lar›n hac esnas›nda
durup dua etti¤i Mekke
yak›nlar›ndaki da¤.
arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret
aras›ndaki yer.
etraf-› arz: yeryüzünün her ta-
raf›.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
halife: yeryüzünde baz› hususlar-
da Allah ad›na ve yine Allah’›n iz-
niyle hareket eden.
Hâl›k-› Arz ve Semavat: yeri ve
gö¤ü yaratan, yoktan var eden,
Allah.
hayvanat: hayvanlar.
hilkat-i kâinat: kâinat›n yarat›l›fl›.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hususan: bilhassa, özellikle.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
Kâbe-i Mükerreme: Büyük, yüce,
ulu Kâbe, hürmet ve tazim edilen
Kâbe.
küre-i arz: yer küre, dünya.
ma¤ara-misal: ma¤ara gibi, ma-
¤araya benzer.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.

makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli, reddedilmeyen.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
mü’min: iman eden, inanan.
müsavi: eflit.
muvahhidîn: muvahhitler,
tevhid edenler, Allah’›n var-
l›¤›na ve birli¤ine inananlar.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.

reis: baflkan.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
seda: ses.
semavat: semalar, gökler.
tekbir: ululama, yüceltme;
Allah’› ululama.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
temevvüç: dalgalanma, dalga
dalga olma, çalkalanma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve

noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na
lây›k ifadelerle anma.
umum: bütün.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.
zelzele-i kübra: büyük zelze-
le, en büyük zelzele.
zemin: yeryüzü.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.

1. Allah en büyüktür, en yücedir.
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‹flte, bu arz› böyle kendine sacit ve âbid ve ibad›na
mescit ve mahlûklar›na beflik ve kendine müsebbih ve
mükebbir eden Zat-› Zülcelâl’e, yerin zerrat› adedince
hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudat› adedince
hamd ediyoruz ki, bize bu nevi ubudiyeti ders veren Re-
sul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›na ümmet eylemifl.

ONUNCU NOTA
Bil, ey gafil, müflevvefl Said! Cenab-› Hakk›n nur-i ma-

rifetine yetiflmek ve bakmak ve âyât ve flahitlerin âyine-
lerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesama-
t›yla temafla etmek iktiza ediyor ki, senin üstünden ge-
çen, kalbine gelen ve akl›na görünen her bir nuru tenkit
parmaklar›yla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme.
Sana ›fl›klanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki
gaflet esbab›ndan tecerrüt et, onlara müteveccih ol, dur.
Çünkü, ben müflahede ettim ki, marifetullah›n flahitleri,
bürhanlar› üç çeflittir:

• Bir k›sm› su gibidir. Görünür, hissedilir, lâkin par-
maklarla tutulmaz. Bu k›s›mda hayalâttan tecerrüt et-
mek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkit parmaklar›y-
la tecessüs edilmez; edilse akar, kaçar. O âb-› hayat, par-
ma¤› mekân ittihaz etmez.

• ‹kinci k›s›m hava gibidir. Hissedilir, fakat ne görünür,
ne de tutulur. Ona karfl› sen, yüzün, a¤z›n, ruhunla o
rahmet nesimine karfl› teveccüh et, kendini mukabil tut.
Tenkit elini uzatma, tutamazs›n. Ruhunla teneffüs et.
Tereddüt ile baksan, tenkit ile el atsan, o yürür, gider.
Senin elini mesken ittihaz etmez, ona raz› olmaz.
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cami, ibadet edilecek yer.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mukabil: karfl›.
mükebbir: yücelten, ululayan,
tekbir getiren, “Allahü ekber” di-
yen.
müflahede: ‹lâhî güzellikleri ve
s›rlar› görme, seyretme.
müsebbih: tesbih çeken, sübha-
nallah diyen.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nesim: hafif lâtif rüzgâr, hofla gi-
den esinti, esinti.
nevi: çeflit, tür.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i marifet: Allah’› tan›man›n,
bilmenin sebep oldu¤u nur,
ayd›nl›k.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
raz›: r›za gösteren, kabul eden.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sacit: secde eden, secdeye varan.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
tecessüs: iç yüzünü araflt›rma,
ayr›nt›s›n› ö¤renme, araflt›rma
merak›, araflt›r›c›l›k.
tekbir: ululama, yüceltme; Allah’›
ululama.
temafla: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
teneffüs: nefes alma, soluklan-
ma, solunum.
tenkit: elefltirme.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk› flan›na lây›k ifade-
lerle anma.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
ubudiyet: kulluk.
ümmet: hak dine davet etmek
için Allah taraf›ndan kendilerine
peygamber gönderilen ve bu
peygambere inan›p ba¤lanan ce-
maat, topluluk.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerrat: zerreler, atomlar.

âb-› hayat: hayat suyu.
âbid: ibadet eden, kulluk
eden.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
arz: yer, dünya.
âyât: iflaretler, deliller; Al-
lah’›n varl›k ve birli¤ine iflaret
eden deliller.
âyine: ayna.
berahin: deliller, ispatlar, bür-
hanlar, hüccetler, kan›tlar.

bürhan: delil, ispat, hüccet.
cilve: tecelli, görüntü.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
esbap: sebepler, vas›talar.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.

hayalât: hayaller, hülyalar.
ibad: abdler, kullar.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
ittihaz: edinme, kabul etme.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
mahlûk: yarat›k, Allah ta-
raf›ndan yarat›lm›fl olan.
marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.
mekân: yer, mahal.
mesamat: mesamlar, delik-
ler, gözenekler.
mescit: namaz k›l›nacak yer,



• Üçüncü k›s›m ise nur gibidir. Görünür, fakat ne his-
sedilir, ne de tutulur. Öyle ise, sen kalbinin gözüyle, ru-
hunun nazar›yla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona
tevcih et, bekle. Belki kendi kendine gelir. Çünkü nur el
ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz. Belki o nur ancak
basiret nuru ile avlan›r. E¤er haris ve maddî elini uzatsan
ve maddî mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir. Çün-
kü öyle nur, maddîde hapse raz› olmad›¤› gibi, kayda gi-
remez, kesifi kendine malik ve seyyid kabul etmez.

ON B‹R‹NC‹ NOTA

Bil ki, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n ifadesinde çok flefkat
ve merhamet var. Çünkü, muhataplar›n›n ekserîsi cum-
hur-i avamd›r. Onlar›n zihinleri basittir. Nazarlar› dahi
dakik fleyleri görmedi¤inden, onlar›n besatet-i efkâr›n›
okflamak için, tekrar ile, semavat ve arz›n yüzlerine yaz›-
lan ayetleri tekrar ediyor. O büyük harfleri kolayl›kla
okutturuyor. Meselâ, semavat ve arz›n hilkati ve sema-
dan ya¤murun ya¤d›r›lmas› ve arz›n dirilmesi gibi bilbe-
dahe okunan ve görünen ayetleri ders veriyor. O huruf-i
kebire içinde küçük harflerle yaz›lan ince hayata nazar›
nadiren çevirir, tâ zahmet çekmesinler.

Hem üslûb-i Kur’ânîde öyle bir cezalet ve selâset ve
f›trîlik var ki, güya Kur’ân bir haf›zd›r, kudret kalemiyle
kâinat sayfalar›nda yaz›lan âyât› okuyor. Güya Kur’ân,
kâinat kitab›n›n k›raatidir ve nizamat›n›n tilâvetidir ve
Nakkafl-› Ezelî’sinin fluunat›n› okuyor ve fiillerini yaz›yor.

arz: yer, dünya.
âyât: iflaretler, deliller; Allah’›n
varl›k ve birli¤ine iflaret eden de-
liller.
ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
besatet-i efkâr: fikir ve düflünce-
lerin basitli¤i.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve güzel
ifade.
cumhur-i avam: avam›n cumhu-
ru, halk›n ço¤unlu¤u.
dakik: ince ve derin.
ekserî: ço¤u k›sm›.
fiil: ifl, hareket.
f›trî: tabiî, do¤al.
güya: sanki.
haf›z: ezberleyen.
haris: çok h›rsl›.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
huruf-i kebire: büyük harfler.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
k›raat: okuma, devaml› ve düz-
gün okuma.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan âciz b›rakan Kur’ân.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
malik: sahip.
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merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
meselâ: örne¤in.
mizan: terazi, ölçü.
muhatap: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse.
mukabil: karfl›.
nadiren: ender olarak, az ola-
rak.
Nakkafl-› Ezelî: ezelî nakkafl;
her fleyi Zat›na has olarak
nak›fl nak›fl iflleyen, evveli ol-
mayan Allah (c.c.).

nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nizamat: nizamlar, düzenler.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
selâset: sözün ak›c› olma hâ-

li, ifadedeki ahenk, aç›kl›k,
kolayl›k ve ak›c›l›k.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
seyyid: efendi.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
tevcih: yöneltme, çevirme.
tilâvet: güzel sesle ve an-
lam›n› düflünerek okumak.
üslûb-i Kur’ânî: Kur’ân-› Ke-
rîm’in üslûbu, ifade tarz›.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.



Bu cezalet-i beyaniyeyi görmek istersen, hüflyar ve mü-

dakkik bir kalp ile, Sure-i Amme ve 
1 p∂r∏oŸrG n∂pdÉne sºo¡ s∏dG pπob

ayetleri gibi fermanlar› dinle!

ON ‹K‹NC‹ NOTA

Ey bu notalar› dinleyen dostlar›m! Biliniz ki, ben hilâf-›
âdet olarak, gizlemesi lâz›m gelen, Rabbime karfl› kalbi-
min tazarru ve niyaz ve münacat›n› bazen yazd›¤›m›n se-
bebi, ölüm dilimi susturdu¤u zamanlarda, dilime bedel ki-
tab›m›n söylemesinin kabulünü rahmet-i ‹lâhiyeden rica
etmektir.

Evet, k›sa bir ömürde, hadsiz günahlar›ma kefaret ola-
cak, muvakkat lisan›m›n tövbe ve nedametleri kâfi gelmi-
yor. Sabit ve bir derece daim olan kitab›m›n lisan› daha
ziyade o ifle yarar. ‹flte, bu notalar›n telifinden on üç se-
ne (HAfi‹YE) evvel, da¤da¤al› bir f›rt›na-i ruhiye neticesinde,
Eski Said’in gülmeleri Yeni Said’in a¤lamalar›na ink›lâp
edece¤i hengâmda, gençli¤in gaflet uykusundan ihtiyar-
l›k sabah›yla uyand›¤›m bir anda, flu münacat ve niyaz,
Arabî yaz›lm›flt›r. Bir k›sm›n›n Türkçe meali fludur ki:

Ey Rabb-i Rahîm’im ve ey Hâl›k-› Kerîm’im!

Benim sû-i ihtiyar›mla ömrüm ve gençli¤im zayi olup
gitti. Ve o ömür ve gençli¤in meyvelerinden elimde
kalan, elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalâlet
verici vesveseler kalm›flt›r. Ve bu a¤›r yük ve hastal›kl› 
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hüflyar: ak›ll›, uyan›k, akl› kendi-
sine yarayan.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
kâfi: yeter, elverir.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir gü-
nah›n giderilmesi.
lisan: dil.
meal: mana, anlam, mefhum.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
muvakkat: geçici.
nedamet: piflmanl›k.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
rica: dileme, isteme.
risale:
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, seçme-
nin fenal›¤›.
Sure-i Amme: Amme Suresi;
Kur’ân-› Kerîm’in, as›l ad› Nebe
Suresi olan 78 suresi. Mekke’de
nazil olmufltur. 40 ayettir.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
telif:
tövbe: ifllenmifl bir günahtan pifl-
manl›k duyup Allah’tan af dileme
ve bir daha ifllememek üzere söz
verme.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, ziyan.
zillet: hor ve hakir görülme, alçal-
ma.
ziyade: çok, fazla.

Arabî: Arapçaya ait, Arap dili
ile ilgili.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bedel: karfl›l›k.
cezalet-i beyaniye: ifadede
ve beyanda mevzu ve ma-
kam›n durumuna göre sert
veya yumuflak lâf›zlar kullan-
mak.
da¤da¤a: gürültü, beyhude

telâfl ve ›zt›rap.
daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
evvel: önce.
ferman: emir, buyruk.
f›rt›na-i ruhiye: ruhta mey-

dana gelen f›rt›na, çalkant›.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ik-
ram ile yaratan, cömert ve ih-
san› bol olan yarat›c›, Allah.
hafliye: dipnot.
hengâm: zaman, s›ra.
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.

1. De ki: “Ey mülkün hakikî sahibi olan, âlemlerde diledi¤i gibi tasarruf eden Allah’›m (Al-i
‹mran Suresi: 26.)

HAfi‹YE: Bu risalenin telifinden on üç sene evvel.



kalp ve hacaletli yüzümle kabre yak›nlafl›yorum. Bilmü-
flahede, göre göre, gayet sür’atle, sa¤a ve sola inhiraf et-
meyerek, ihtiyars›z bir tarzda, vefat eden ahbap ve ak-
ran ve akaribim gibi, kabir kap›s›na yanafl›yorum.

O kabir, bu dâr-› fânîden firak-› ebedî ile ebedülâbâd
yolunda kurulmufl, aç›lm›fl evvelki menzil ve birinci kap›-
d›r. Ve bu ba¤land›¤›m ve meftun oldu¤um flu dâr-› dün-
yay› kat’î bir yakin ile anlad›m ki, hâliktir gider ve fânîdir
ölür. Ve bilmüflahede, içindeki mevcudat dahi, birbiri ar-
kas›ndan kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan be-
nim gibi nefs-i emmareyi tafl›yanlara flu dünya çok gad-
dard›r, mekkârd›r. Bir lezzet verse, bin elem takar, çekti-
rir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur.

Ey Rabb-i Rahîm’im ve ey Hâl›k-› Kerîm’im!
1 lÖjpônb mä'G tπoc s›rr›yla ben flimdiden görüyorum ki, ya-

k›n bir zamanda, kefenimi giydim, tabutuma bindim,
dostlar›ma veda eyledim. Kabrime teveccüh edip gider-
ken, Senin Dergâh-› rahmetinde, cenazemin lisan-› hâ-
liyle, ruhumun lisan-› kàliyle ba¤›rarak derim: “El-aman,
el-aman yâ Hannan, yâ Mennan! Beni günahlar›m›n ha-
caletinden kurtar.”

‹flte kabrimin bafl›na ulaflt›m, boynuma kefenimi tak›p
kabrimin bafl›nda uzanan cismimin üzerine durdum. Ba-
fl›m› dergâh-› rahmetine kald›r›p bütün kuvvetimle feryat
edip nida ediyorum: “El-aman, el-aman yâ Rahman, yâ
Hannan, yâ Mennan! Beni günahlar›m›n a¤›r yüklerin-
den halâs eyle.”

ahbap: dostlar.
akarip: akrabalar, yak›nlar.
akran: yafl› rütbe, mevki, vs. hâl-
lerde birbirine eflit olanlar.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak.
cenaze: insan ölüsü.
dâr-› dünya: dünya kap›s›, dün-
ya.
dâr-› fânî: ölümlü, kaybolan, ge-
lip geçici, yok olup giden yer;
dünya.
dergâh-› rahmet: Allah’›n rahmet
kap›s›, dergâh›.
ebedülâbâd: ebedlerin ebedî, tü-
kenmez, ebedî hayat, sonsuzluk.
el-aman: medet, aman, imdat
manas›nda yard›m ve flikâyet bil-
diren edat.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
firak-› ebedî: ebedî, sonsuz
ayr›l›k.
gaddar: çok fazla zulüm ve haks›-
zl›k eden.
gayet: son derece.
hacalet: utanma, utanç.
halâs: kurtarma.
hâlik: helâk olan, mahv olan, fe-
nâya giden.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ikram
ile yaratan, cömert ve ihsan› bol
olan yarat›c›, Allah.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
inhiraf: do¤ru yoldan sapma,
dönme, do¤ru yoldan ç›kma.
kafile kafile: s›ra s›ra, tak›m
tak›m.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kefen: gömülmeden önce ölü-
nün sar›ld›¤› beyaz bez, kefen.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› kàl: söz ile anlat›lan mana,

konuflma dili.
meftun: tutkun, müptelâ,
afl›r› ba¤lanm›fl.
mekkâr: hilekâr, düzenbaz,
hileci.
menzil: yer, konak.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.

nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve
merhamet sahibi olan Cenab-
› Hak.
s›r: gizli hakikat.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
tabut: içine ölü konulan
sand›k.
tarz: biçim, flekil.
teveccüh: bir fleye veya bir
yere do¤ru hareket etme.

veda: ayr›l›k, ayr›lma, ayr›l›fl.
vefat: ölme.
yâ Hannan: ey çok ac›yan ve
çok merhametli olan Al-
lah’›m.
yâ Mennan: Ey ihsan› çok
olan ve çok çok nimet veren
Allah’›m.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme.

1. Gelmesi muhakkak olan her fley, uzak da olsa yak›nd›r. (‹bni Mâce, Mukaddime, 7:46;
Feyzü’l-Kadîr, 2:178.)
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‹flte, kabrime girdim, kefenime sar›ld›m. Teflyiciler be-
ni b›rak›p gittiler. Senin affürahmetini intizar ediyorum.
Ve bilmüflahede gördüm ki, senden baflka melce ve
mence yok. Günahlar›n çirkin yüzünden ve masiyetin
vahflî fleklinden ve o mekân›n darl›¤›ndan, bütün kuvve-
timle nida edip: “El-aman, El-aman! Yâ Rahman! Yâ
Hannan! Yâ Mennan! Yâ Deyyan! Beni çirkin günahla-
r›m›n arkadafll›klar›ndan kurtar. Yerimi genifllettir.”

‹lâhî!

Senin rahmetin melceimdir ve rahmeten lilâlemîn
olan Habibin (a.s.m.), senin rahmetine yetiflmek için ve-
silemdir. Senden flekva de¤il, belki nefsimi ve hâlimi sa-
na flekva ediyorum.

Ey Hâl›k-› Kerîm’im ve ey Rabb-i Rahîm’im!

Senin Said ismindeki mahlûkun ve masnuun ve abdin,
hem asi, hem âciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem
zelil, hem müsî, hem müsin, hem flaki, hem seyyidinden
kaçm›fl bir köle oldu¤u hâlde, k›rk sene sonra nedamet
edip senin dergâh›na avdet etmek istiyor, senin rahme-
tine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiatlar›n› itiraf edi-
yor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptelâ olmufl, sana ta-
zarru ve niyaz eder. E¤er kemal-i rahmetinle onu kabul et-
sen, ma¤firet edip, rahmet etsen, zaten o senin flan›nd›r;
çünkü Erhamürrâhimîn’sin. E¤er kabul etmezsen, senin
kap›ndan baflka hangi kap›ya gideyim? Hangi kap› var? 
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mükemmelli¤i.
ma¤firet: Allah’›n, kullar›n›n gü-
nahlar›n› ba¤›fllamas›, örtmesi, af-
fetmesi; ‹lâhî merhamet, gufran.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
masiyet: günah, kötü fley.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
melce: s›¤›n›lacak yer.
melce: s›¤›n›lacak yer.
mence: kurtulacak yer, kurtulma
yeri.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
müsî: kötülük eden, kötülükte
bulunan.
müsin: yafll›, ihtiyar, kocam›fl,
geçkin.
nedamet: piflmanl›k.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmeten lilâlemîn: bütün âlem-
lere rahmet olan, Hz. Muhammed
(a.s.m.).
flaki: flikâyetçi, flikâyette bulu-
nan, flikâyet eden.
flan: gerek; nam.
flekva: flikâyet.
seyyid: efendi.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
teflyi: u¤urlama, yolcu etme; ölü-
yü defin için kabrine götürme.
vahflî: yabanî, ürkütücü ve kor-
kunç olan.
vesile: arac›, vas›ta.
yâ Deyyan: ey yaratt›klar›n›n he-
sab›n› en iyi flekilde gören ve he-
sab›na göre mükâfatland›ran ya
da cezaland›ran Allah’›m!.
yâ Hannan: ey çok ac›yan ve çok
merhametli olan Allah’›m.
yâ Rahman: ey yaratt›klar›na
dünyada ve ahirette çokça flefkat
ve merhamet eden.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir, afla¤›
tutulmufl, afla¤›lanm›fl.

abd: kul.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
affürahmet: af ve merhamet.
alil: hasta, hastal›kl›.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
avdet: geri gelme, dönüfl.
bilmüflahede: görerek, bizzat
flahit olarak.
cahil: Allah’› tan›mayan, ‹lâhî
hakikatlerden habersiz, hak
bilgisinden yoksun.
dergâh: s›¤›n›lacak yer; bü-
yük bir huzura girilecek kap›.
el-aman: medet, aman, im-

dat manas›nda yard›m ve fli-
kâyet bildiren edat.
Erhamürrâhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi
olan Allah.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
Habip: Allah’›n en çok sevdi¤i
insan olan Peygamberimiz
Hz. Muhammed (a.s.m.).
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ik-
ram ile yaratan, cömert ve ih-
san› bol olan yarat›c›, Allah.
hatiat: hatalar, yanl›fll›klar.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
illet: hastal›k.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
intizar: bekleme, gözleme.
kefen: gömülmeden önce
ölünün sar›ld›¤› beyaz bez,
kefen.
kemal-i rahmet: rahmetin



Senden baflka Rab yok ki, dergâh›na gidilsin. Senden
baflka hak ma’bud yoktur ki, ona iltica edilsin!

o∫shnGnh Én«rftódG ≈pa pΩnÓnµ`rdG oôpN'G n∂nd n∂j/ôn°Tn’ n∑nórMnh nârfnG s’pG n¬'dpG nB’
Gkósªnfio s¿nG oón¡r°TnGnh *G s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG pôrÑn≤rdG ≈panh pInôpN'’rG ≈pa pΩnÓnµrdG

1 nºs`∏°nSnh p¬r«n∏nY '‹Én©nJ *G s¤n°U $G o∫ƒo°SnQ
ON ÜÇÜNCÜ NOTA

Medar-› iltibas olmufl Befl Meseledir.

Birincisi: Tarik-› hakta çal›flan ve mücahede edenler,
yaln›z kendi vazifelerini düflünmek lâz›m gelirken, Ce-
nab-› Hakka ait vazifeyi düflünüp, harekât›n› ona bina
ederek hataya düflerler.

Edebü’d-Din ve’d-Dünya risalesinde vard›r ki: Bir za-
man fleytan, Hazret-i ‹sa Aleyhisselâma itiraz edip demifl
ki: “Madem ecel ve her fley kader-i ‹lâhî iledir, sen ken-
dini bu yüksek yerden at, bak nas›l öleceksin.”

Hazret-i ‹sa Aleyhisselâm demifl ki:

o¬s̀ H nQ nôpÑnàrînj r¿nG pórÑn©r∏pd n¢ùr«ndnh o√nórÑnY nôpÑnàrînj r¿nG ! s¿pG
Yani, Cenab-› Hak abdini tecrübe eder ve der ki: “Sen

böyle yapsan, sana böyle yapar›m. Göreyim seni, yapa-
bilir misin?” diye tecrübe eder. Fakat abdin hakk› yok ve
haddi de¤il ki, Cenab-› Hakk› tecrübe etsin ve desin:
“Ben böyle ifllesem, sen böyle ifller misin?” diye tecrübe-
vari bir surette Cenab-› Hakk›n rububiyetine karfl› imti-
han tarz›, sû-i edeptir, ubudiyete münafidir.

abd: kul.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
aleyhisselâm: Allah’›n selâm›
onun üzerine olsun.
bina etme: yapma, kurma.
dergâh: s›¤›n›lacak yer; büyük bir
huzura girilecek kap›.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
Edebü’d-Din ve’d-Dünya: Maver-
dî’nin (öl. 1058) ünlü ahlâk kitab›.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
harekât: hareketler, davran›fllar.
hata: yanl›fl, yan›lg›, kusur.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ve
tap›n›lan fley.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
imtihan: deneme, s›nama.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kelâm: söz, lâf›z.
ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
medar-› iltibas: kar›flt›rma sebe-
bi.
mesele: önemli konu.
mücahede: savaflma, mücadele.
münafi: z›t, ayk›r›.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.

Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
resul: Allah’›n elçisi, peygam-
ber.
rububiyet: Cenab-› Hakk’›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-

durma vasf›.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
salât: Hz. Peygambere dua;
Hz. Muhammed’e Ashab›na,
ailesine Allah’›n rahmet ve
ma¤firetini, meleklerin isti¤-
far›n› ve mü’minlerin dua-
lar›n› dileme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-

met ve esenlik dileme.
sû-i edep: edep d›fl›, edebe
ayk›r›.
suret: biçim, flekil, tarz.
tarik-› hak: hak ve hakikat
yolu.
tarz: biçim, flekil.
tecrübevari: tecrübeli gibi.
ubudiyet: kulluk.
vazife: görev.

1. Senden baflka ilâh yoktur. Sen teksin, orta¤›n yoktur. Dünyada son söz, ahirette ve kabirde
ilk kelâm, “fiahadet ederim ki, Allah’tan baflka ilâh yoktur ve Muhammed, Allah’›n
resulüdür” Allah ona salât ve selâm eylesin.
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Madem hakikat budur; insan kendi vazifesini yap›p
Cenab-› Hakk›n vazifesine kar›flmamal›.

Meflhurdur ki, bir zaman ‹slâm kahramanlar›ndan ve
Cengiz’in ordusunu müteaddit defa ma¤lûp eden Celâ-
leddin-i Harzemflah harbe giderken, vüzeras› ve etba›
ona demifller:

“Sen muzaffer olacaks›n; Cenab-› Hak seni galip ede-
cek.”

O demifl:

“Ben Allah’›n emriyle, cihad yolunda hareket etmeye
vazifedar›m. Cenab-› Hakk›n vazifesine kar›flmam. Mu-
zaffer etmek veya ma¤lûp etmek Onun vazifesidir.”

‹flte o zat bu s›rr-› teslimiyeti anlamas›yla, harika bir
surette çok defa muzaffer olmufltur.

Evet, insan›n elindeki cüz-i ihtiyarî ile iflledikleri ef’al-
lerinde Cenab-› Hakka ait netaici düflünmemek gerektir.
Meselâ, kardefllerimizden bir k›s›m zatlar, halklar›n Risa-
le-i Nur’a iltihaklar› flevklerini ziyadelefltiriyor, gayrete
getiriyor. Dinlemedikleri vakit, zay›flar›n kuvve-i manevi-
yeleri k›r›l›yor, flevkleri bir derece sönüyor. Hâlbuki, üs-
tad-› mutlak, mukteda-i küll, rehber-i ekmel olan Resul-i

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 
1 oÆnÓnÑrdG s’pG p∫ƒo°SsôdG n¤nY Énenhrl

olan ferman-› ‹lâhîyi kendine rehber-i mutlak ederek,
insanlar›n çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade
sa’yügayret ve ciddiyetle tebli¤ etmifl. Çünkü, 
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rehber-i mutlak: her bak›mdan
rehber, tam rehber.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sa’yügayret: çal›flma ve çabala-
ma.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
s›rr-› teslimiyet: teslim olman›n,
boyun e¤menin s›rr›.
suret: biçim, flekil, tarz.
tebli¤: dinî bir emrin kullara bildi-
rilmesi.
üstad-› mutlak: ilimde üstünlü¤ü
ve ö¤reticili¤i tart›flmas›z olan üs-
tat.
vazife: görev.
vazifedar: vazifeli.
vüzera: vezirler.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: Artma, ço¤alma.
ziyade: çok, fazla.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
ciddiyet: ciddîlik.
cihad: düflmanla savaflma.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.
ef’al: fiiller, ifller.

etba: hizmetçiler, uflaklar.
ferman-› ‹lâhî: Cenab-›
Hakk›n emir ve buyru¤u.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harika: ola¤anüstü.
harp: savafl.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
kuvve-i maneviye: manevî
güç, moral.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
ma¤lûp: yenilme, kendisine

galip gelinmifl.
meselâ: örne¤in.
mukteda-i küll: her fleyde
herkesin uymas› gereken nu-
mune olan Hz. Peygamber
(a.s.m.).
müteaddit: çeflitli, bir çok.
muzaffer: yenmifl, galip gel-
mifl.
netaiç: neticeler, sonuçlar.
rehber-i ekmel: en mükem-
mel rehber.

1. Peygambere düflen ancak tebli¤ etmektir. (Mâide Suresi: 99.)



1

oABÉ°nûnj røne …/ór¡nj %G søpµ`'dnh nârÑnÑ`rMnG røne …/ór¡nJ n’ n∂sfpG
s›rr›yla anlam›fl ki, insanlara dinlettirmek ve hidayet ver-
mek, Cenab-› Hakk›n vazifesidir. Cenab-› Hakk›n vazife-
sine kar›flmazd›.

Öyle ise, iflte ey kardefllerim! Siz de, size ait olmayan
vazifeye harekât›n›z› bina etmekle kar›flmay›n›z ve Hâ-
l›k’›n›za karfl› tecrübe vaziyetini almay›n›z.

‹kinci Mesele: Ubudiyet, emr-i ‹lâhîye ve r›za-i ‹lâhîye
bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i ‹lâhî ve neticesi r›za-i
Hak’t›r. Semerat› ve fevaidi uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye
olmamak, hem kasten istenilmemek flart›yla, dünyaya
ait faydalar ve kendi kendine terettüp eden ve istenilme-
yerek verilen semereler, ubudiyete münafi olmaz. Belki
zay›flar için müflevvik ve müreccih hükmüne geçerler.
E¤er o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete,
o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubu-
diyeti k›smen iptal eder. Belki o hasiyetli virdi akim b›ra-
k›r, netice vermez.

‹flte bu s›rr› anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve fay-
das› bulunan Evrad-› Kudsiye-i fiah-› Nakflibendîyi veya
bin hasiyeti bulunan Cevflenü’l-Kebir’i, o faydalar›n baz›-
lar›n› maksud-i bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydala-
r› göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hak-
lar› yoktur. Çünkü o faydalar, o evratlar›n illeti olamaz.
Ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü
onlar fazlî bir surette, o halis virde talepsiz terettüp eder. 

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
bina: yapma, kurma.
bizzat: kendisi, flahsen.
Cevflenü’l-Kebir: büyük z›rh an-
lam›ndaki Hz. Muhammed (a.s.m)
Efendimize vahiyle gelen, Esma-i
Hüsnay› içine alan emsalsiz bir
münacat ve benzersiz bir dua.
cüz: k›s›m, parça.
dâî: davet eden, ça¤›ran.
emr-i ‹lâhî: ‹lâhî ifl; Allah’›n emri.
Evrad-› Kudsiye-i fiah-› Nakfli-
bendî: fiah-› Nakflibendî Hazretle-
rinin önemli bir duas›.
evrat: virtler, okunmas› âdet olan
dinî dualar.
fazlî: lütuf olarak, karfl›l›ks›z veri-
len.
fevait: faydalar, menfaatler.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
halis: saf, samimî.
harekât: hareketler, davran›fllar.
hasiyet: hususî fayda, özellik.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ille-i gaiye: gerçeklefltirilmesi,
meydana gelmesi için çaba har-
canan fley, amaç, ideal.
illet: sebep, gaye.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›tl›
olarak.
k›smen: k›smî olarak, baz› yön-
den.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.

menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
mesele: önemli konu.
münafi: z›t, ayk›r›.
müreccih: tercih eden, üstün
tutan.
müflevvik: teflvik eden, iste-
¤ini artt›ran, arzu ve hevesini
artt›ran.
r›za-i Hak: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.

r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
semerat: semereler, meyve-
ler.
semere: meyve, güzel netice.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
talep: istek, dilek.
terettüp: s›ralanma, s›ras›nda
olma, s›ras› gelme; sonuç ola-
rak ç›kma..

ubudiyet: kulluk.
uhreviye: ahirete dair, ahire-
te ait.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
virt: zikir; belli zamanlarda,
belli say›da, belli dualar›n zi-
kir olarak belli biçimde ve dü-
zenli flekilde okunmas›.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.

1. Sen sevdi¤in kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak Allah diledi¤ine hidayet verir. (Kasas
Suresi: 56.)
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Onlar› niyet etse, ihlâs› bir derece bozulur. Belki ubudi-
yetten ç›kar ve k›ymetten düfler.

Yaln›z bu kadar var ki: Böyle hasiyetli evrad› okumak
için, zay›f insanlar bir müflevvik ve müreccihe muhtaçt›r-
lar. O faydalar› düflünüp flevke gelip, evrad› s›rf r›za-i ‹lâ-
hî için, ahiret için okusa zarar vermez. Hem de makbul-
dür. Bu hikmet anlafl›lmad›¤›ndan, çoklar aktaptan ve
Selef-i Salihînden mervi olan faydalar› görmediklerinden
flüpheye düfler, hatta inkâr da eder.

Üçüncü Mesele: o√nQrƒnW rRnhÉnénànj rºndnh o√sónM n±nônY rønªpd »'HƒoW
Yani: “Ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden

tecavüz etmez.”

Nas›l bir zerre camdan, bir katre sudan, bir havuzdan,
denizden, kamerden seyyarelere kadar güneflin cilveleri
var. Her birisi kabiliyetine göre güneflin aksini, misalini
tutuyor ve haddini biliyor. Bir katre su, kendi kabiliyeti-
ne göre, “Güneflin bir aksi bende vard›r” der. Fakat,
“Ben de deniz gibi bir âyineyim” diyemez.

Öyle de, esma-i ‹lâhiyenin cilvesinin tenevvüüne göre,
makamat-› evliyada öyle meratip var. Esma-i ‹lâhiyenin
her birisinin, bir günefl gibi, kalpten Arfla kadar cilveleri
var. Kalp de bir arflt›r, fakat “Ben de Arfl gibiyim” diye-
mez.

‹flte, ubudiyetin esas› olan, acz ve fakr, kusur ve nak-
s›n› bilmek ve niyaz ile dergâh-› ulûhiyete karfl› secde
etmeye bedel naz ve fahir suretinde gidenler, zerrecik 
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meratip: mertebeler, basamak-
lar.
mervi: rivayet edilen, nakledilen.
mesele: önemli konu.
misal: örnek, numune.
müreccih: tercih eden, üstün tu-
tan.
müflevvik: teflvik eden, iste¤ini
artt›ran, arzu ve hevesini artt›ran.
naks: noksan, eksiklik.
naz: kendini a¤›ra satma.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
niyet: isteme, beklenti içine gir-
me.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hoflnut-
lu¤u.
selef-i salihîn: Ehl-i Sünnet ve Ce-
maatin ilk rehberleri ve Ashap ile
Tabiînin ileri gelenleri ile Tebe-i
Tâbiînden olan Müslümanlar.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
seyyare: gezegen.
suret: biçim, flekil, tarz.
tecavüz: sald›rma, sataflma, bafl-
kas›n›n hakk›na dokunma.
tenevvü: çeflitlenme, çeflit çeflit
olma, çeflitlilik.
ubudiyet: kulluk.
zerre: pek ufak parça.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
akis: yans›ma.
aktap: kutuplar; belli bir yer
veya memleketteki evliyan›n
bafl› olan en büyük velî.
Arfl: yüksek makam, taht; Al-
lah’›n tüm isimlerinin en yük-
sek seviyede tecelli etti¤i ve
göründü¤ü makam.
âyine: ayna.
bedel: karfl›l›k.

cilve: tecelli, görüntü.
dergâh-› ulûhiyet: Allah’›n
huzuru.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
evrat: virtler, okunmas› âdet
olan dinî dualar.
fahir: övünme, böbürlenme.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.
had: seviye, derece; s›n›r.
hasiyet: hususî fayda, özellik.
hikmet: gaye, maksat.
ihlâs: samimiyet, bir ameli

baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kamer: ay.
katre: damla.
k›ymet: de¤er.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
makamat-› evliya: velîlerin
makamlar›.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli, reddedilmeyen.



kalbini Arfla müsavi tutar, katre gibi makam›n› deniz gi-
bi evliyan›n makamat›yla iltibas eder, kendini o büyük
makamata yak›flt›rmak ve o makamda kendini muhafa-
za etmek için, tasannuata, tekellüfata, manas›z hodfü-
rufllu¤a ve birçok müflkülâta düfler.

Elhâs›l: Hadiste vard›r ki,

n¿ƒo∏peÉn©rdG s’pG n¿ƒoªpdÉn©rdG n∂n∏ngnh n¿ƒo ` pŸÉn©rdG s’pG ¢oSÉsædG n∂n∏ng
1 º«/¶nY môn£nN '¤nY n¿ƒo°üp∏rîoŸrGnh n¿ƒo°üp∏rîoŸrG s’pG ¿ƒo∏peÉn©rdG n∂n∏ngnh
Yani: Medar-› necat ve halâs yaln›z ihlâst›r. ‹hlâs› ka-

zanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlâsl› amel, batmanlar-
la halis olmayana müreccaht›r. ‹hlâs› kazand›ran, hare-
kât›ndaki sebebi s›rf bir emr-i ‹lâhî ve neticesi r›za-i ‹lâhî
oldu¤unu düflünmeli ve vazife-i ‹lâhiyeye kar›flmamal›.

Her fleyde bir ihlâs var. Hatta muhabbetin de ihlâs ile
bir zerresi, batmanlarla resmî ve ücretli muhabbete te-
reccüh eder.

‹flte bir zat bu ihlâsl› muhabbeti böyle tabir etmifl:

lÜGnƒnK p¬r«n∏nY≈'̈ rÑoj …kƒng l∞«/©n°V@kInƒr°ToQ uÖo◊rG n¤nY≈/ZÉnÑrdÉpH ÉnfnG BÉnenh
Yani, “Ben muhabbet üzerine bir rüflvet, bir ücret, bir

mukabele, bir mükâfat istemiyorum. Çünkü, mukabilin-
de bir mükâfat, bir sevap istenilen muhabbet zay›ft›r, de-
vams›zd›r.” Hatta halis muhabbet, f›trat-› insaniyede ve
umum validelerde derç edilmifltir. ‹flte bu halis muhabbe-
te tam manas›yla validelerin flefkatleri mazhard›r. Valide-
ler, o s›rr-› flefkat ile, evlâtlar›na karfl› muhabbetlerine bir 

amel: fiil, ifl.
Arfl: yüksek makam, taht; Al-
lah’›n tüm isimlerinin en yüksek
seviyede tecelli etti¤i ve görün-
dü¤ü makam.
batman: eski a¤›rl›k ölçülerinden
olup, iki okka ile sekiz okka
aras›nda de¤iflen a¤›rl›k ölçüsü.
derç: toplama, bir araya getirme.
elhâs›l: hâs›l›, netice itibar›yla,
k›saca.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
evlât: veletler, çocuklar.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
f›trat-› insaniye: insan›n f›trat›,
insan›n tabiat›, huyu.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
halâs: kurtulma, kurtulufl, selâ-
mete erme.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
harekât: hareketler, davran›fllar.
helâk: y›k›lma, bitme, mahvolma,
harap olma.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çafll›flan, övünen.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
iltibas: kar›flt›rmak.
katre: damla.
makam: yer, mevki.
makamat: makamlar.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
medar-› necat: kurtulufl vesilesi.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhafaza: koruma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mukabil: karfl›l›k.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
müreccah: tercih edilen, üstün
tutulan.

müsavi: eflit.
müflkülât: müflküller, güçlük-
ler, zorluklar.
resmî: samimî olmayan, me-
rasim ve törenmifl gibi olan.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.

sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Al-
lah taraf›ndan verilen mükâ-
fat.
s›rr-› flefkat: flefkat s›rr›; flef-
katin s›rr› ve hakikati.
tabir: ifade.
tasannuat: tasannular, yap-
mac›k hareketler, yap-
mac›klar.
tekellüfat: yapmac›k hare-

ketler, sahte tav›rlar.
tereccüh etmek: üstün gel-
mek.
umum: bütün.
valide: ana, anne.
vazife-i ‹lâhiye: do¤rudan
do¤ruya Allah’a ait olan ifl ve
vazife.
zat: kifli, flah›s.
zerre: pek ufak parça.

1. ‹nsanlar helâk olur, ancak bilenler kurtulur. Bilenler de helâk olur, ancak bildiklerini yafla-
yanlar kurtulur. Bildiklerini yaflayanlar da helâk olur, ancak ihlâsl› olanlar kurtulur. ‹hlâsl›
olanlar da her an onu kaybetme tehlikesi ile karfl› karfl›yad›rlar. (Keflfü’l-Hafa, 2:312.)
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mükâfat, bir rüflvet istemediklerine ve talep etmedikleri-
ne delil, ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için
feda etmeleridir. Tavu¤un bütün sermayesi kendi hayat›
iken, yavrusunu itin a¤z›ndan kurtarmak için,—Hüs-
rev’in müflahedesiyle— kafas›n› ite kapt›r›r.

Dördüncü Mesele: Esbab-› zahiriye eliyle gelen ni-
metleri, o esbap hesab›na almamak gerektir.

E¤er o sebep ihtiyar sahibi de¤ilse, meselâ hayvan ve
a¤aç gibi, do¤rudan do¤ruya o nimeti Cenab-› Hak he-
sab›na verir. Madem o, lisan-› hâl ile “Bismillâh” der, sa-
na verir; sen de Allah hesab›na olarak “Bismillâh” de, al.

E¤er o sebep ihtiyar sahibi ise, o, “Bismillâh” demeli;
sonra ondan al, yoksa alma.

Çünkü 
1 p¬r«n∏nY $G oºr°SG pôncròoj rºnd Ésªpe Gƒo∏ocrÉnJ n’nh ayetinin,

mana-i sarihinden baflka, bir mana-i iflarîsi fludur ki:

“Mün’im-i Hakikî’yi hat›ra getirmeyen ve Onun na-
m›yla verilmeyen nimeti yemeyiniz” demektir.

O hâlde, hem veren “Bismillâh” demeli, hem alan
“Bismillâh” demeli. E¤er o “Bismillâh” demiyor, fakat
sen de almaya muhtaç isen, sen “Bismillâh” de, onun
bafl› üstünde rahmet-i ‹lâhiyenin elini gör, flükür ile öp,
ondan al. Yani, nimetten in’ama bak, in’amdan
Mün’im-i Hakikî’yi düflün. Bu düflünmek bir flükürdür.
Sonra o zahirî vas›taya, istersen dua et. Çünkü o nimet
onun eliyle size gönderildi.
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beplerin arkas›ndaki gerçek sahi-
bi, yedirip içiren ve r›z›kland›ran›n
tâ kendisi olan Allah.
müflahede: gözlem.
nam: ad.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl; yiyecek
ve içecek fleyler.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet-i uhreviye: ahiretle ilgili
saadet, ahiretteki mutluluk.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
talep: istek, dilek.
vas›ta: arac›.
zahirî: görünürde.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
Bismillâh: Besmele, Allah
nam›na, Allah için, Allah’›n ad›
ve izni ile.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esbab-› zahiriye: görünürde-
ki sebepler.
esbap: sebepler, vas›talar.

feda: u¤runa verme.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.

mana-i iflarî: yaz› ve iflaret-
lerle ifade edilen mana.
mana-i sarih: aç›k mana, re-
miz ve ima yoluyla de¤il aç›k
anlat›m.
meselâ: örne¤in.
mesele: önemli konu.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
Mün’im-i Hakikî: nimetin, se-

1. Allah’›n ad› an›lmadan kesilen hayvan›n etini yemeyin. (En’am Suresi: 121.)



Esbab-› zahiriyeyi perestifl edenleri aldatan, iki fleyin
beraber gelmesi veya bulunmas›d›r —ki, iktiran tabir edi-
lir— birbirine illet zannetmeleridir.

Hem, bir fleyin ademi, bir nimetin madum olmas›na il-
let oldu¤undan, tevehhüm eder ki, o fleyin vücudu dahi
o nimetin vücuduna illettir. fiükrünü, minnettarl›¤›n› o
fleye verir, hataya düfler. Çünkü bir nimetin vücudu, o ni-
metin umum mukaddemat›na ve fleraitine terettüp eder.
Hâlbuki, o nimetin ademi bir tek flart›n ademiyle oluyor.

Meselâ, bir bahçeyi sulayan cetvelin deli¤ini açmayan
adam, o bahçenin kurumas›na ve o nimetlerin ademine
sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vü-
cudu, o adam›n hizmetinden baflka, yüzer fleraitin vücu-
duna tevakkufla beraber, illet-i hakikî olan kudret ve ira-
de-i Rabbaniye ile vücuda gelir. ‹flte bu ma¤lâtan›n ne ka-
dar hatas› zahir oldu¤unu anla ve esbapperestlerin de ne
kadar hata ettiklerini bil.

Evet, iktiran ayr›d›r, illet ayr›d›r. Bir nimet sana geli-
yor; fakat bir insan›n sana karfl› ihsan niyeti, o nimete
mukarin olmufl, fakat illet olmam›fl. ‹llet, rahmet-i ‹lâhi-
yedir. Evet, o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi, o ni-
met sana gelmezdi, nimetin ademine illet olurdu. Fakat,
mezkûr kaideye binaen, o meyl-i ihsan, o nimete illet
olamaz, ancak yüzer fleraitin bir flart› olabilir.

Meselâ, Risale-i Nur’un flakirtleri içinde Cenab-› Hak-
k›n nimetlerine mazhar baz› zatlar —Hüsrev, Re’fet gibi—
iktiran› illetle iltibas etmifller. Üstad›na fazla minnettarl›k

adem: yokluk.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cetvel: su kanal›, kanal.
esbab-› zahiriye: görünürdeki se-
bepler.
esbapperest: varl›klar›n ya-
rat›l›fllar›n› sebeplere ba¤layan,
onlardan oldu¤una inanan kimse.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iktiran: iki fleyin beraber gelme-
si.
illet: sebep.
illet-i hakikî: gerçek sebep.
iltibas: kar›flt›rmak.
irade-i Rabbanîye: Cenab-›
Hakk›n mahlûkat›n terbiye, ted-
bir ve idaresi konusundaki yapa-
bilme gücü, kudreti.
kaide: kural, esas, düstur.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kudret-i Rabbaniye: her fleyi ter-
biye eden Allah’›n sonsuz kudret
ve kuvveti.
madum: yok olan, mevcut olma-
yan, bulunmayan.
ma¤lâta: mugalâta, zihin
kar›flt›racak saçma söz, bofl ve
manas›z söz, karfl›s›ndakini
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yan›ltmak için söylenen bofl
lâk›rd›.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
meselâ: örne¤in.
meyl-i ihsan: iyilik, lütuf
meyli, iyilik arzusu, ba¤›fllama
arzusu.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mukaddemat: bafllang›çlar.
mukarin: bitiflik, yaklaflm›fl.

nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
niyet:.
perestifl: tapma, afl›r› derece-
de sevme, meftunluk.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
flükür: Allah’›n nimetlerine

karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tabir: ifade.
terettüp: s›ralanma, s›ras›nda
olma, s›ras› gelme.
tevakkuf: ilgili olma, ba¤l› ol-
ma.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
umum: bütün.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zat: kifli, flah›s.



gösteriyorlard›. Hâlbuki, Cenab-› Hak onlara ders-i
Kur’ânîde verdi¤i nimet-i istifade ile üstatlar›na ihsan et-
ti¤i nimet-i ifadeyi beraber k›lm›fl, mukarenet vermifl.

Onlar derler ki: “E¤er üstad›m›z buraya gelmeseydi biz
bu dersi alamazd›k. Öyle ise onun ifadesi istifademize il-
lettir”

Ben de derim: “Ey kardefllerim! Cenab-› Hakk›n bana
da, sizlere de etti¤i nimet beraber gelmifl. ‹ki nimetin il-
leti de rahmet-i ‹lâhiyedir. Ben de sizin gibi, iktiran› illet-
le iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur’un sizler gibi elmas
kalemli yüzer flakirtlerine çok minnettarl›k hissediyor-
dum. Ve diyordum ki: ‘Bunlar olmasayd›, benim gibi ya-
r›m ümmî bir bîçare nas›l hizmet edecekti?’ Sonra anla-
d›m ki, sizlere kalem vas›tas›yla olan kudsî nimetten son-
ra, bana da bu hizmete muvaffak›yet ihsan etmifl. Birbi-
rine iktiran etmifl, birbirinin illeti olamaz. Ben size teflek-
kür de¤il, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnet-
tarl›¤a bedel, dua ve tebrik ediniz.”

Bu Dördüncü Meselede gafletin ne kadar dereceleri
bulundu¤u anlafl›l›r.

Beflinci Mesele: Nas›l bir cemaatin mal› bir adama
verilse zulüm olur. Veya cemaate ait vak›flar› bir adam
zaptetse zulmeder. Öyle de, cemaatin sa’yleriyle hâs›l
olan bir neticeyi veya cemaatin haseneleriyle terettüp
eden bir flerefi, bir fazileti o cemaatin reisine veya üs-
tad›na vermek, hem cemaate, hem de o üstat veya rei-
se zulümdür. Çünkü enaniyeti okflar, gurura sevk eder.
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rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
sevk: yöneltme, gönderme.
terettüp: sonuç olarak ç›kma.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
üstat: bir ilim ve sanatta üstün
olan kimse, ö¤retmen.
vas›ta: arac›l›k.
zapt: idaresi alt›na alma, tutma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

bedel: karfl›l›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cemaat: topluluk.
ders-i Kur’ânî: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elmas: çok de¤erli.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibar›yla olan yüksek
derece.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin

arzular›na dalmak.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›-
zas›na uygun ifl.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iktiran: iki fleyin beraber gel-
mesi.
illet: sebep.
iltibas: kar›flt›rmak.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kudsî: mukaddes, yüce.

mesele: önemli konu.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mukarenet: iki fleyin bitifl-
mesi, beraber olmas›.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
nimet-i ifade: ifade etme,
söyleme nimeti.
nimet-i istifade: faydalanma
nimeti.



Kendini kap›c› iken padiflah zannettirir. Hem kendi nef-
sine de zulmeder. Belki bir nevi flirk-i hafîye yol açar.

Evet, bir kaleyi fetheden bir taburun ganimetini ve
muzafferiyet flerefini binbafl›s› alamaz. Evet, üstat ve
mürflit, mastar ve menba telâkki edilmemek gerektir.
Belki, mazhar ve ma’kes olduklar›n› bilmek lâz›md›r. Me-
selâ, hararet ve ziya sana bir âyine vas›tas›yla gelir.
Senden, günefle karfl› minnettar olmaya bedel, âyineyi
mastar telâkki edip, günefli unutup, ona minnettar ol-
mak divaneliktir.

Evet, âyine muhafaza edilmeli; çünkü mazhard›r. ‹flte,
mürflidin ruhu ve kalbi bir âyinedir. Cenab-› Hak’tan ge-
len feyze ma’kes olur, müridine aksedilmesine de vesile
olur; vesilelikten fazla feyiz noktas›nda makam verilme-
mek lâz›md›r. Hatta baz› olur ki, mastar telâkki edilen bir
üstat, ne mazhard›r, ne de mastard›r. Belki müridinin saf-
fet-i ihlâs›yla ve kuvvet-i irtibat›yla ve ona hasr-› nazar ile,
o mürit, baflka yolda ald›¤› füyuzat›, üstad›n›n mir’at-› ru-
hundan gelmifl görüyor. Nas›l ki baz› adam, manyetizma
vas›tas›yla bir cama dikkat ede ede âlem-i misale karfl›
hayalinde bir pencere aç›l›r, o âyinede çok garaibi müfla-
hede eder. Hâlbuki, âyinede de¤il, belki âyineye olan
dikkat-i nazar vas›tas›yla, âyinenin haricinde hayaline bir
pencere aç›lm›fl, görüyor. Onun içindir ki, bazen nak›s
bir fleyhin halis müridi, fleyhinden daha ziyade kâmil ola-
bilir. Ve döner, fleyhini irflat eder ve fleyhinin fleyhi olur.

akis: yans›ma.
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
âyine: ayna.
bedel: karfl›l›k.
dikkat-i nazar: ince ve derin ba-
k›fllar›n dikkati.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler, inayetler.
ganimet: savaflta düflmandan ele
geçirilen mal, para vs.
garaip: tuhafl›klar.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hararet: s›cakl›k.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa ve-
ya noktaya dikme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
kuvvet-i irtibat: ba¤l›l›ktaki kuv-
vet, irtibatta bulunan güç.
makam: yer, mevki.
ma’kes: akseden yer, yans›ma
yeri.
manyetizma: telkin ve hipnoz
yolu ile birini tesir alt›na alma.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
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menba: kaynak.
meselâ: örne¤in.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mir’at-› ruh: ruhun aynas›.
muhafaza: koruma.
mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat
usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.

muzafferiyet: muzafferlik,
düflmana üstün gelme, galibi-
yet.
nak›s: noksan, eksik.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nevi: çeflit, tür.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saffet-i ihlâs: ihlâs›n do¤ru,
halis, temiz oluflu.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
fleyh: tarikat dersi veren ma-

nevî lider, mürflit.
flirk-i hafî: gizli flirk, gizli kü-
für.
tabur: düzgün s›ralar hâlinde
dizilmifl askerî birlik.
telâkki: anlama, kabul etme.
üstat: bir ilim ve sanatta üs-
tün olan kimse, ö¤retmen.
vas›ta: arac›l›k.
vesile: arac›, vas›ta.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziyade: çok, fazla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.



ON DÖRDÜNCÜ NOTA

Tevhide dair dört küçük remizdir.

Birinci Remiz: Ey esbapperest insan! Acaba, garip
cevherlerden yap›lm›fl bir acip kasr› görsen ki, yap›l›yor.
Onun binas›nda sarf edilen cevherlerin bir k›sm› yaln›z
Çin’de bulunuyor, di¤er bir k›sm› Endülüs’te, bir k›sm› Ye-
men’de; bir k›sm› Sibirya’dan baflka yerde bulunmuyor.
Binan›n yap›lmas› zaman›nda, ayn› günde flark, flimal,
garp, cenuptan o cevherî tafllar kolayl›kla celp olup yap›l-
d›¤›n› görsen, hiç flüphen kal›r m› ki, o kasr› yapan usta
bütün küre-i arza hükmeden bir hâkim-i mu’cizekârd›r.

‹flte, her bir hayvan öyle bir kasr-› ‹lâhîdir. Hususan in-
san, o kas›rlar›n en güzeli ve o saraylar›n en acibidir. Ve
bu insan denilen saray›n cevherleri, bir k›sm› âlem-i er-
vahtan, bir k›sm› âlem-i misalden ve Levh-i Mahfuzdan
ve di¤er bir k›sm› da hava âleminden, nur âleminden
anas›r âleminden geldi¤i gibi; hacat› ebede uzanm›fl
emelleri semavat ve arz›n aktâr›nda intiflar etmifl, rab›ta-
lar›, alâkalar› dünya ve ahiret edvar›nda da¤›lm›fl bir sa-
ray-› acip ve bir kasr-› gariptir.

‹flte, ey kendini insan zanneden insan! Madem mahi-
yetin böyledir; seni yapan ancak o zat olabilir ki, dünya
ve ahiret birer menzil, arz ve sema birer sayfa, ezel ve
ebed dün ve yar›n hükmünde olarak tasarruf eden bir zat
olabilir. Öyle ise, insan›n ma’budu ve melcei ve halâskâ-
r› o olabilir ki, arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukba
dizginlerine maliktir.
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alt›nda tutan.
halâskâr: halâs eden, kurtaran.
hükmetme: hakim olma, emri
alt›nda tutmak.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hususan: bilhassa, özellikle.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
kas›r: saray, köflk.
kasr-› garip: garip ve harika kas›r,
saray.
kasr-› ‹lâhî: ‹lâhî köflk, saray.
küre-i arz: yer küre, dünya.
Levh-i Mahfuz: korunmufl levha,
Allah’›n ezelî ilmiyle kâinatta ol-
mufl ve olacak fleylerin yaz›l› ol-
du¤u levha.
ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malik: sahip.
melce: s›¤›n›lacak yer.
menzil: yer, konak.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rab›ta: münasebet, alâka, ba¤.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
saray-› acip: flafl›rt›c› olan ve hay-
ranl›k uyand›ran saray.
sarf: harcama.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
flimal: kuzeyde yer alan bölgeler.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
ukba: ahiret, öbür dünya.
zat: kifli, flah›s.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
aktâr: taraflar, yanlar, her ta-
raf, her yer.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, dünyadaki ifllerin görün-
tülendi¤i ve gözlendi¤i, ruh-
lar›n bulundu¤u âlem.

anas›r: unsurlar, esaslar.
arz: yer, dünya.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cenup: güneyde yer alan böl-
geler.
cevher: de¤erli tafl.
cevherî: cevhere, de¤erli tafl
veya inciye ait olan, bunlarla
yap›lm›fl veya ifllenmifl bulu-
nan, cevherle ilgili.
dair: alakal›, ilgili.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
edvar: devirler, zamanlar,

as›rlar.
emel: fliddet arzu, ümit.
esbapperest: varl›klar›n ya-
rat›l›fllar›n› sebeplere ba¤la-
yan, onlardan oldu¤una ina-
nan kimse.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik.
garip: tuhaf, hayret verici.
garp: bat›, Bat›’da kalan böl-
geler.
hacat: hâcetler, ihtiyaçlar.
hâkim-i mu’cizekâr: mucize
gösteren ve her fleyi hükmü



‹kinci Remiz: Baz› eblehler var ki, günefli tan›mad›kla-
r› için, bir âyinede günefli görse, âyineyi sevmeye bafllar.
fiedit bir hisle onun muhafazas›na çal›fl›r; tâ ki içindeki
günefli kaybolmas›n. Ne vakit o ebleh, günefl âyinenin
ölmesiyle ölmedi¤ini ve k›r›lmas›yla fenâ bulmad›¤›n›
derk etse, bütün muhabbetini gökteki günefle çevirir. O
vakit anlar ki, âyinede görülen günefl, âyineye tâbi de¤il,
bekas› ona mütevakk›f de¤il. Belki günefltir ki, o âyineyi
o tarzda tutuyor ve onun parlamas›na ve nuruna medet
veriyor. Güneflin bekas› onunla de¤il, belki âyinenin ha-
yattar parlamas›n›n bekas›, güneflin cilvesine tâbidir.

Ey insan! Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir âyi-
nedir. Senin f›trat›nda ve kalbinde bulunan fledit bir mu-
habbet-i beka, o âyine için de¤il ve o kalbin ve mahiye-
tin için de¤il. Belki o âyinede istidada göre cilvesi bulu-
nan Bâkî-i Zülcelâl’in cilvesine karfl› muhabbetindir ki,
belâhat yüzünden o muhabbetin yüzü baflka yere dön-

müfl. Madem öyledir, 
1 »/bÉnÑrdG nârfnG =»/bÉnHÉnj de. Yani, madem

Sen vars›n ve bâkîsin; fenâ ve adem ne isterse bize yap-
s›n, ehemmiyeti yok!

Üçüncü Remiz: Ey insan! Fât›r-› Hakîm’in senin mahi-
yetine koydu¤u en garip bir hâlet fludur ki, bazen dünya-
ya yerleflemiyorsun. Zindanda bo¤az› s›k›lm›fl adam gibi,
“Of of!” deyip dünyadan daha genifl bir yer istedi¤in hâl-
de, bir zerrecik bir ifl, bir hat›ra, bir dakika içine girip
yerlefliyorsun. Koca dünyaya yerleflemeyen kalp ve fik-
rin o zerrecikte yerleflir. En fliddetli hissiyat›nla, o dakika-
c›k, o hat›rac›kta dolafl›yorsun.

adem: yokluk.
âyine: ayna.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
Bâkî-i Zülcelâl: heybet ve celâl
sahibi olan Allah.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
belâhat: ahmakl›k, kal›n kafal›l›k,
düflüncesizlik.
cilve: tecelli, görüntü.
derk: anlama, kavrama.
ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, aptal,
bön, al›k, budala.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah (c.c.).
fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
garip: tuhaf, hayret verici.
hâlet: hâl, durum.
hayattar: canl›, yaflayan.
hissiyat: hisler, duygular.

hüviyet: benlik, kimlik.
istidat: kabiliyet, yetenek.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
medet: inayet, yard›m, imdat.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhabbet-i beka: beka sev-
gisi, sonsuz yaflamay› sevme,
arzu etme.
muhafaza: koruma.

mütevakk›f: bir fleye ba¤l›
olan, ancak onunla olabilen.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
fledit: fliddetli.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tarz: biçim, flekil.
zerre: pek ufak parça.

1. Ey Bâkî olan Allah! Ancak Sen bâkîsin.
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Hem senin mahiyetine öyle manevî cihazat ve lâtife-
ler vermifl ki, baz›lar› dünyay› yutsa tok olmaz, baz›lar›
bir zerreyi kendinde yerlefltiremiyor. Bafl bir batman tafl›
kald›rd›¤› hâlde, göz bir saç› kald›ramad›¤› gibi, o lâtife,
bir saç kadar bir s›kleti, yani gaflet ve dalâletten gelen
küçük bir hâlete dayanam›yor. Hatta bazen söner ve
ölür.

Madem öyledir; hazer et, dikkatle bas, batmaktan
kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir ifla-
rette, bir öpmekte batma! Dünyay› yutan büyük letaifle-
rini onda bat›rma. Çünkü çok küçük fleyler var, çok bü-
yükleri bir cihette yutar. Nas›l küçük bir cam parças›nda
gök y›ld›zlar›yla beraber içine girip gark oluyor; hardal
gibi küçük kuvve-i haf›zanda, senin sahife-i a’malinin ek-
seri ve sahaif-i ömrünün a¤lebi içine girdi¤i gibi, çok
cüz’î küçük fleyler var, öyle büyük eflyay› bir cihette yu-
tar, istiap eder.

Dördüncü Remiz: Ey dünyaperest insan! Çok genifl ta-
savvur etti¤in senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir.
Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarlar› flifleden oldu¤u
için, birbiri içinde in’ikâs edip, göz görünceye kadar ge-
niflliyor. Kabir gibi dar iken, bir flehir kadar genifl görünür.
Çünkü, o dünyan›n sa¤ duvar› olan geçmifl zaman ve sol
duvar› olan gelecek zaman, ikisi madum ve gayr-i mevcut
olduklar› hâlde, birbiri içinde in’ikâs edip gayet k›sa ve
dar olan haz›r zaman›n kanatlar›n› açarlar. Hakikat ha-
yale kar›fl›r; madum bir dünyay› mevcut zannedersin.
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duygu.
lem’a: par›lt›.
letaif: manevî duygular.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
madum: yok olan, mevcut olma-
yan, bulunmayan.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menzil: yer, konak.
mevcut
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
sahaif-i ömür: ömür sayfalar›.
sahife-i a’mal:
s›klet: a¤›rl›k, yük.
tasavvur: bir fleyi zihinde düflün-
me, tasarlama.
zerre: pek ufak parça.

a¤leb: ço¤unlukla, ekseriyet-
le.
batman: eski a¤›rl›k ölçüle-
rinden olup, iki okka ile sekiz
okka aras›nda de¤iflen a¤›rl›k
ölçüsü.
cihazat: cihazlar, azalar.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
dalâlet: hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
dane: tane, tohum.
dünyaperest: dünyaya ta-

pan, dünyaya düflkün, ta-
mahl›, h›rsl› kimse.
ekser: ço¤u k›sm›.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
gark: suya batma, batma,
bat›rma.
gayet: son derece.
gayr-i mevcut: mevcut ol-
mayan, var olmayan.
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›.
hâlet: hâl, durum.

hardal: yapraklar› yenen ve
dövülerek macun hâlne geti-
rilerek sofrada ifltah açmak
için yenen bir tür bitkinin çok
küçük tohumu.
hazer: çekinme, sak›nma,
uzak durma.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
istiap: içine alma, içine s›¤d›r-
ma, kapsama.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
lâtife: kalbe ba¤l› hassas bir



Nas›l bir hat, sür’at-i hareketle bir sat›h gibi genifl gö-
rünürken, hakikat-i vücudu ince bir hat oldu¤u gibi; se-
nin de dünyan hakikatçe dar; fakat, senin gaflet ve veh-
mühayaline duvarlar› çok genifllemifl. O dar dünyada, bir
musibetin tahrikiyle k›m›ldansan, bafl›n› çok uzak zan-
netti¤in duvara çarpars›n. Bafl›ndaki hayali uçurur, uyku-
nu kaç›r›r. O vakit görürsün ki, o genifl dünyan kabirden
daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zaman›n ve
ömrün berkten daha çabuk geçer, hayat›n çaydan daha
sür’atli akar.

Madem dünya hayat› ve cismanî yaflay›fl ve hayvanî
hayat böyledir; hayvaniyetten ç›k, cismaniyeti b›rak,
kalp ve ruhun derece-i hayat›na gir. Tevehhüm etti¤in
genifl dünyadan daha genifl bir daire-i hayat, bir âlem-i
nur bulursun. ‹flte o âlemin anahtar› marifetullah ve vah-

daniyet s›rlar›n› ifade eden 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ kelime-i kudsiye-

siyle kalbi söylettirmek, ruhu ifllettirmektir.

ON BEfi‹NC‹ NOTA

Üç meseledir.

Birinci Mesele: ‹sm-i Hafîz’in tecelli-i etemmine iflaret

eden n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønenh @ o√nônj Gkôr«nN mIsQnP n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønªna
2 o√nônj Gvôn°T mIsQnP ayetidir. Kur’ân-› Hakîm’in bu hakikatine

delil istersen, Kitab-› Mübin’in mistar› üstünde yaz›lan flu 

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
âlem-i nur: nur âlemi, ayd›nl›k
âlemi.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
berk: flimflek.
cismanî: maddî ve cisimli olmak.
cismaniyet: cismanî olufl.
daire-i hayat: hayat dairesi.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
derece-i hayat: hayat s›ralamas›,
hayat›n dereceleri.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzu-
lar›na dalmak.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i vücut: vücut gerçe¤i.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
hayvaniyet: hayvanl›k.
ism-i Hafîz: Cenab-› Hakk›n mu-
hafaza eden, koruyan manas›na
gelen ismi.
kelime-i kudsiye: yüce, kudsî
söz.
Kitab-› Mübin: kâinattaki olaylar›
cereyan ettiren Allah’›n kudretine
ait nizam ve intizam esaslar›n›,
kanunlar›n› ihtiva eden manevî
kitap; kudret kitab›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
madem: ...den dolay›, böyle ise.

marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.
mesele: önemli konu.
mistar: .
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
musibet: felâket, belâ.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
s›r: gizli hakikat.
sür’at-i hareket: hareketin
h›zl›l›¤›.
tahrik: hareket ettirme, hare-
kete geçirme.
tecelli-i etem: noksans›z te-

celli, tam tecelli.

tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.

vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.

vehmühayal: hayal ve ve-
him.

1. Allah’tan baflka ilâh yoktur.

2. Kim zerre kadar iyilik yaparsa, onun mükâfat›n› görür. Kim zerre kadar kötülük yaparsa,
onun cezas›n› görür. (Zilzal Suresi: 7-8.)
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kâinat kitab›n›n sahifelerine baksan, ism-i Hafîz’in cilve-i
azam›n› ve bu ayet-i kerîmenin bir hakikat-i kübras›n›n
naziresini çok cihetlerle görebilirsin.

Ezcümle: A¤aç, çiçek ve otlar›n muhtelif tohumlar›n-
dan bir kabza al. O muhtelif ve birbirine muhalif tohum-
lar›n, cinsleri birbirinden ayr›, nevileri birbirinden baflka
olan çiçek, a¤aç ve otlar›n sandukçalar› hükmünde olan
o kabzay› karanl›kta ve karanl›k ve basit ve camit bir top-
rak içinde defnet, serp. Sonra mizans›z ve eflyay› fark et-
meyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit su
ile sula. Sonra, senevî haflrin meydan› olan bahar mev-
siminde gel, bak.

‹srafilvari melek-i ra’d, baharda nefh-i Sur nev’inden
ya¤mura ba¤›rmas›, yer alt›nda defnedilen çekirdeklere
nefh-i ruhla müjdelemesi zaman›na dikkat et ki, o niha-
yet derece kar›fl›k ve kar›flm›fl ve birbirine benzeyen to-
humcuklar, ism-i Hafîz’in tecellisi alt›nda, kemal-i imtisal
ile, hatas›z olarak, Fât›r-› Hakîm’den gelen evamir-i tek-
viniyeyi imtisal ediyorlar. Ve öyle tevfik-i hareket ediyor-
lar ki, onlar›n o hareketlerinde bir fluur, bir basiret, bir
kas›t, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet parlad›¤›
görünüyor. Çünkü, görüyorsun ki, o birbirine benzeyen
tohumcuklar, birbirinden temayüz ediyor, ayr›l›yor.

Meselâ, bu tohumcuk bir incir a¤ac› oldu. Fât›r-› Ha-
kîm’in nimetlerini bafllar›m›z üstünde neflre bafllad›. Ser-
piyor, dallar›n›n elleriyle bizlere uzat›yor. ‹flte ona sureten
benzeyen bu iki tohumcuk ise, günâfl›¤› nam›ndaki çiçek 
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kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kemal-i imtisal: tam uyma, mü-
kemmel uyumluluk.
melek-i ra’d: gök gürültüsü ile
vazifeli, görevli melek.
meselâ: örne¤in.
mizan: ölçü, ayar.
muhalif: z›t, ayk›r›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nam: ad.
nazire: örnek, karfl›l›k, misil, bir
fleye benzetilerek yap›lan fley.
nefh-i ruh: ruhun üflenmesi.
nefh-i Sur: Sur’un üflenmesi, ‹sra-
fil’in (a.s.) k›yamet gününde Sur
ad› verilen boruyu üflemesiyle
k›yametin kopmas›.
neflir: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
nevi: çeflit, tür.
nihayet: son derece.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
sandukça: küçük sand›k.
senevî: senelik, y›ll›k.
sureten: suret olarak, görünüfl iti-
bar›yla.
fluur: bilinç; bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
temayüz: kendini gösterme, seç-
kin hale gelme.
tevfik-› hareket: hareketin uy-
gunlu¤u; uygun davran›flta bu-
lunma.

ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
basiret: dikkat, tedbir, teyak-
kuz, ihtiyatl› hareket.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cihet: yön.
cilve-i azam: en büyük tecel-
li, en büyük Rabbanî cilve.
cins: boy, soy, kavim.
evamir-i tekviniye: yaratma
içeren emirler, varl›¤›n ya-
rat›l›fl›yla ilgili ifller.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.

Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah (c.c.).
günâfl›¤›: ayçiçe¤i, gündöndü.
hakikat-i kübra: en büyük
olan gerçek.
haflir: yeniden toplanma, bir
araya gelme.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ilim: bilgi, marifet.

imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
ism-i Hafîz: Cenab-› Hakk›n
muhafaza eden, koruyan ma-
nas›na gelen ismi.
‹srafilvari: ‹srafil (a.s.) gibi.
kabza: tutamak yeri, el.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.



ile hercai menekfle gibi çiçekler verdi. Bizler için süslen-
di. Yüzümüze gülüyorlar, kendilerini, bizlere sevdiriyor-
lar.

Daha buradaki bir k›s›m tohumcuklar, bu güzel mey-
veleri verdi. Ve sümbül ve a¤aç oldular. Güzel tat, koku
ve flekilleriyle ifltiham›z› aç›p, kendi nefislerine bizim ne-
fislerimizi davet ediyorlar. Ve kendilerini müflterilerine fe-
da ediyorlar; tâ nebatî hayat mertebesinden, hayvanî ha-
yat mertebesine terakki etsinler.

Ve hakeza, k›yas et. Öyle bir surette o tohumcuklar in-
kiflaf ettiler ki, o tek kabza, muhtelif a¤açlar ve mütenev-
vi çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. ‹çinde hiçbir

galat, kusur yok; 
1 mQƒo`£oa røpe …'ônJ rπng nô°nünÑ`rdG p™`pLrQÉna s›rr›n›

gösterir. Her bir tohum, ism-i Hafîz’in cilvesiyle ve ihsa-
n›yla, ona pederinin ve asl›n›n mal›ndan verdi¤i irsiyeti
iltibass›z, noksans›z muhafaza edip gösteriyor.

‹flte bu hadsiz harika muhafazay› yapan Zat-› Hafîz, k›-
yamet ve haflirde hafîziyetin tecelli-i ekberini gösterece-
¤ine kat’î bir iflarettir.

Evet, bu ehemmiyetsiz, zail, fânî tav›rlarda bu derece
kusursuz, galats›z hafîziyet cilvesi bir hüccet-i kàt›ad›r ki,
ebedî tesiri ve azîm ehemmiyeti bulunan, emanet-i küb-
ra hamelesi ve arz›n halifesi olan insanlar›n ef’al ve âsâr
ve akvalleri ve hasenat ve seyyiatlar›, kemal-i dikkatle
muhafaza edip, muhasebesi görülecek.

akval: sözler.
arz: yer, dünya.
âsâr: eserler.
azîm: büyük.
cilve: tecelli, görüntü.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ef’al: fiiller, ifller.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
emanet-i kübra: büyük emanet,
en büyük emanet.
fânî: ölümlü, geçici.
fedâ: u¤runa verme.
galat: yanl›fl, yan›lma, hata, bo-
zulma.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hafîziyet: Allah’›n her fleyi muha-
faza ve kaydedici s›fat›.
hakeza: böylece, bunun gibi.
halife: yeryüzünde baz› hususlar-
da Allah ad›na ve yine Allah’›n iz-
niyle hareket eden.
hamele: tafl›yanlar, kald›ranlar,
hamil olanlar, yüklenenler.
harika: ola¤anüstü.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere
ç›karmas›.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
hercai menekfle: parlak morum-
su menekfle.
hüccet-i kàt›a: kat’î ve kesin de-
lil, hiç bir flüpheye mahal b›rak-
mayan delil.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iltibas: birbirine benzeyen yerleri
flafl›r›p kar›flt›rma.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme.
irsiyet: soya çekim.
ism-i Hafîz: Cenab-› Hakk›n mu-
hafaza eden, koruyan manas›na
gelen ismi.
kabza: tutamak yeri, el

kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kemal-i dikkat: tam ve mü-
kemmel bir dikkat.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.
kusur: eksiklik, noksan, özür.

mertebe: derece, basamak.
muhafaza: koruma, saklama.
muhasebe: hesap ifllerinin
görüldü¤ü yer.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mütenevvi: ayn› cinsten ol-
mayan, nev’ nev’, çeflit çeflit.
nebatî: bitkisel.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
peder: baba.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar,

kötülükler.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
tecelli-i ekber: en büyük te-
celli, görünme, bilinme.
terakki: yükselme, ilerleme.
tesir: etki.
zail: sona eren, yok olan.
Zat-› Hafîz: her fleyin asl›n›
koruyan ve muhafaza eden
zât, Allah.

1. Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun? (Mülk Suresi: 3.)
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Âyâ, bu insan zanneder mi ki bafl›bofl kalacak? Hâflâ!
Belki insan ebede mebustur ve saadet-i ebediyeye ve fle-
kavet-i daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok, her
amelinden muhasebe görecek; ya taltif veya tokat yiye-
cek.

‹flte, hafîziyetin cilve-i kübras›na ve mezkûr ayetin ha-
kikatine flahitler had ve hesaba gelmez. Bu meseledeki
gösterdi¤imiz flahit, denizden bir katre, da¤dan bir zerre-
dir.
1 oº«/µn◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS

‚@è

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 285

mayan, sonsuz mutluluk.
flekavet-i daime: sürekli bed-
bahtl›k, sonsuz s›k›nt›.
taltif: iltifat etme, gönül okflama;
rütbe, niflan, para, mevki vb. fley-
lerle mükâfatland›rma.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

amel: fiil, ifl.
âyâ: tedavisi mümkün de¤il,
iyilefltirilemez.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
cilve-i kübra: en büyük cilve.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
had ve hesaba gelmeme:
say›s›z ve s›n›rs›z olma.

hafîziyet: Cenab-› Hakk›n her
mahlûkun bafl›na gelecek va-
ziyetleri ve bafl›ndan geçenle-
ri muhafaza etme s›fat›.
hakikat: gerçek, esas.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de-
¤il, Allah göstermesin.
katre: damla.
kusur: eksiklik, noksan, özür.

mebus: gönderilen, yollanan,
elçi.
mesele: önemli konu.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhasebe: hesaplaflma,
karfl›l›kl› hesap görme.
namzet: aday.
saadet-i ebediye: sonu ol-

1. Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederim. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim
hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her fleyi hikmetle yapars›n. (Bakara Sure-
si: 32.)



H‹DAYET-‹ KUR’AN‹YEN‹N
fiUAINDANZerre

1

W
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Cenab-› Hakka naz›r ve Ona vâs›l olan yollar, kap›lar
âlemin tabakalar›, sayfalar›, mürekkebat› nispetinde bir
yekûn teflkil etmektedir. Adî bir yol kapand›¤› zaman,
bütün yollar›n kapanm›fl oldu¤unu tevehhüm etmek, ce-
haletin en büyük bir flahididir. Bu adam›n meseli, gayet
büyük askerî bir karargâh› havi büyük bir flehirde, karar-
gâh›n bayra¤›n› görmedi¤inden, sultan›n ve askeriyeye
ait bütün fleylerin inkâr›na veya teviline bafllayan adam›n
meseli gibidir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Her fleyin bât›n› zahirinden daha âlî, daha kâmil, da-
ha lâtif, daha güzel, daha müzeyyen oldu¤u gibi, hayat-
ça daha kavi, fluurca daha tamd›r. Ve zahirde görünen
hayat, fluur, kemal vesaire ancak bât›ndan zahire süzülen
zay›f bir tereflfluhtur. Yoksa bât›n camit, meyyit olup da
ilim ve hayat› d›flar›ya vermifl oldu¤una zehaba ihtimal
yoktur.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
âlem: dünya, cihan.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
askerî: askere veya askerli¤e ait,
askere mahsus, askerle ilgili.
askeriye: askerlik, ordu.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cehalet: cahillik, ilimden yoksun
olma, ‹lâhî hakikatlerden haber-
siz olma.
gayet: son derece.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hidayet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
gösterdi¤i hak ve do¤ru yol; isti-
kametli Kur’ân yolu.
ihtimal: olabilirlik.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim bil ki!
ilim: bilme, bilgi.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
karargâh: askerî birlikte kurmay

heyetinin topland›¤› yer, mer-
kez.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
mesel: örnek.
meyyit: ölmüfl, ölü.
mürekkebat: mürekkep fley-
ler, bileflikler, kar›fl›mlar.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,

süslü.
naz›r: nazar eden, bakan.
nispet: oran, ölçü.
flua: ›fl›n; bir kaynaktan uza-
nan ›fl›k demeti.
fluur: bilinç.
tabaka: derece, kat.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-

sizli¤e ve korkuya düflme.
tevil: yorumlama, yorum.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
yekûn: toplam.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.
zerre: maddenin yap› tafl›
mahiyetindeki en küçük par-
ças›; atom.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
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Evet, karn›n (miden) evinden, cildin gömle¤inden ve
kuvve-i haf›zan senin kitab›ndan nak›fl ve intizamca da-
ha yüksek ve daha gariptir. Binaenaleyh, âlem-i melekût
âlem-i flahadetten, âlem-i gayp dünya ve ahiretten daha
âlî ve daha yüksektir. Maalesef, nefs-i emmare heva-i
nefsiyle bakt›¤› için, zahiri hayatl›, ünsiyetli bir perde gi-
bi, meyyit ve zulmetli ve vahfletli zannetti¤i bât›n üstüne
serilmifl oldu¤unu görüyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Senin yüzün, vechin, o kadar küçüklü¤ü ile beraber,

geçmifl ve gelecek bütün insanlar›n adedince, kendisini
onlardan ay›ran ve tarif eden niflan ve alâmetleri havi ol-
du¤u gibi; yüzünü teflkil eden esas ve erkân›nda da bü-
tün insanlar ittifaktad›r. Bütün insanlarda, biri tevafuk,
di¤eri tehalüf olmak üzere iki cihet vard›r. Tehalüf ciheti
Sâniin muhtar oldu¤una, tevafuk ciheti ise Sâniin Va-
hid-i Ehad oldu¤una delâlet ederler. Bu iki cihetin bir
Kàs›t’›n kast›yla, bir Muhtar’›n ihtiyar›yla, bir Mürîd’in
iradesiyle, bir Alîm’in ilmiyle olmad›¤›n› tevehhüm etmek,
muhalât›n en acibidir. Fesübhanallah, yüzün o küçük say-
fas›nda nas›l gayr-i mütenahi niflanlar derç edilmifltir ki,
göz ile okunur da nazar ile, yani ak›l ile görünmez!

‹nsan nev’inde flu tehalüf ile beraber, bu¤day, üzüm, ar›
kar›nca nevilerindeki tevafuk, kör tesadüfün ifli olmad›¤›
günefl gibi aflikârd›r. Madem ki kesretin böyle uzak, ince,
genifl ahval ve etvar›nda da tesadüfün müdahalesine im-
kân yoktur ve tesadüfün elinden mahfuzdur; ve ancak bir 
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havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
heva-i nefis: nefsin hevas›, nefsin
zararl› ve günah olan istekleri.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ittifak: birleflme, birlik.
kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
Kàs›t: her fley ancak onun kast›
ile meydana gelen ve her fleyin
maksad›n›n gerçek sahibi olan Al-
lah.
kesret: çokluk.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
madem: … den dolay›, böyle ise.
mahfuz: h›fz olunmufl, korun-
mufl.
meyyit: ölmüfl, ölü.
müdahale: kar›flma, araya girme,
sokulma.
muhalât: muhaller, olmas› müm-
kün olmayanlar.
Muhtar: hükmü elinde tutan, ha-
reketinde serbest olan, diledi¤ini
yapan Allah.
Mürîd: her fley ancak onun dile-
mesi ve buyru¤u ile olan gerçek
ve sonsuz irade sahibi Allah.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nazar: düflünme, fikir.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
nevi: çeflit, tür.
niflan: iz, belirti, alâmet.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tehalüf: birbirine uymama.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah.
vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley.
vecih: yüz, surat, çehre.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zulmet: karanl›k.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ahval: hâller, durumlar.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
âlem-i melekût: melekût
âlemi, ruhlar ve melekler âle-
mi.

âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz, flahit oldu¤umuz
âlem, kâinat.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
Alîm: sonsuz ve daimî bilgi
sahibi olan Allah.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
bât›n: görünmeyen taraf, iç
k›s›m.
Binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cihet: yön.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

derç: toplama, bir araya ge-
tirme.
erkân: rükünler, esaslar.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
fesübhanallah: Allah ne gü-
zel yaratm›fl; Allah bütün
noksanl›klardan münezzehtir,
her fley kendine tesbih eder
anlam›nda olup hayret ve ta-
accübü ifade için söylenir.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.



Hakîm’in kast› ve bir Muhtar’›n ihtiyar› ve Semî, Basîr
bir Mürîd’in iradesinin daire-i tasarrufundad›r; “tesadüf,
flirk ve tabiat”tan teflekkül eden fesat flebekesinin âlem-i
‹slâmdan nefiy ve ihrac›na, Risale-i Nur’ca verilen karar
infaz edilmifltir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

fieytan›n ilka etmekte oldu¤u vesveselerden biri:

“Yahu, flu koyun ve inek, e¤er Kadîr ve Alîm-i Eze-
lî’nin nakfl›, mülkü olmufl olsa idi, bu kadar miskin bîça-
re olmazlard›. E¤er bât›nlar›nda, içlerinde Alîm, Kadîr,
Mürîd bir Sâniin kalemi çal›flm›fl olsayd›, bu kadar cahil,
yetim, miskin olmazlard›” diyen ve cinnî fleytanlara üstat
olan, ey fleytan-› insî! Cenab-› Hak, her fleye lây›¤›n› ve-
riyor; ve maslahata göre veriyor. E¤er atâs›, in’am› bu
kaideden hariç olsa idi, senin efle¤inin kula¤› senden ve
senin üstatlar›ndan daha ak›ll›, daha âlim olmas› lâz›md›.
Ve senin parma¤›n içinde, senin fluur ve iktidar›ndan da-
ha çok bir fluur, bir iktidar yarat›rd›. Demek her fleyin bir
haddi var. O fley, o had ile mukayyettir.

Kader, her fleye bir miktar ve o miktara göre bir kal›p
vermifltir. Feyyaz-› Mutlak’tan ald›¤› feyze olan kabiliyeti,
o kal›ba göredir. Malûmdur ki, dâhilden harice süzülen
cüz-i ihtiyarî mizan›yla, ihtiyaç derecesiyle, kabiliyetin
müsaadesiyle hâkimiyet-i esman›n nizam ve tekabülüyle
feyiz al›nabilir. Maahaza, flemsin azametini bir kabarc›k-
ta aramak, ak›ll› olan›n ifli de¤ildir.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlim: çok okumufl, bilen, bilgili,
bilgin.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
Alîm-i Ezelî: bafllang›c› olmayan
ve sonsuz ilim sahibi olan Allah.
atâ: ba¤›fllama, bahflifl.
azamet: büyüklük.
Basîr: her fleyi görüp bilen, tam,
eksiksiz ve kusursuz gören Allah.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cahil: bilgisiz, bilmeyen, habersiz.
cinnî: cin taifesinden olan.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak tara-
f›ndan insana verilen arzu ser-
bestli¤i; diledi¤i gibi hareket ede-
bilme kuvveti; cüz’î irade.
dâhil: iç, içerisi.
daire-i tasarruf: tasarruf sahas›.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
feyiz: bolluk, bereket; ihsan, ba-
¤›fl.
Feyyaz-› Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta ba¤l› olmadan çok çok be-
reket ve bolluk veren Allah.
had: s›n›r.
Hakîm: her fleyi hikmetle yapan
sonsuz hikmet sahibi Allah.
hâkimiyet-i esma: Cenab-› Hak-
k›n isimlerinin hükmetmesi, her
yerde ve her fleyde görülebilme-
si.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
ihraç: d›flar› ç›karma, atma.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ilka: kand›rma, aldatma.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
infaz: bir hükmü yerine getirme,
bir emri gerçeklefltirme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
Kadîr: kudret, kuvvet sahibi ve
her fleye gücü yeten Allah.
kaide: kural, esas, düstur.
kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
malûm: bilinen, bilinir olan.
maslahat: fayda, maksat.
miskin: uyufluk, tembel, hareket-
siz, zavall›.
mizan: terazi, ölçü.
Muhtar: hükmü elinde tutan, ha-
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reketinde serbest olan, diledi-
¤ini yapan.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›,
ba¤l›.
Mürîd: her fley ancak onun
dilemesi ve buyru¤u ile olan
gerçek ve sonsuz irade sahibi
Allah.
müsaade: izin.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nefiy: sürgün etme.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak

yaratan Allah.
Semi: gizli ve aç›k her fleyi ifli-
ten Cenab-› Hak.
flems: günefl.
fleytan-› insî: insan suretin-
deki fleytan, fleytan gibi in-
san.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
fluur: bilinç.
tabiat: varl›klar›n yap›l›fl ve
yaflay›fl kanunlar›ndan ibaret
olan tabiat›n her fleyi yapt›¤›-

n› iddia eden görüfl; tabiatç›-
l›k.
tekabül: karfl›l›k olma, karfl›-
lama, yerini tutma.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi.
teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
yetim: tek, yaln›z, kimsesiz.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan, hikmet ile yap›lm›fl bir masnudur; ve Sâniin ga-

yet hakîm oldu¤una, yapt›¤› vuzuh-i delâlet ile, sanki mü-
cessem bir hikmet-i nakkafledir, tecessüt etmifl bir ilm-i
muhtard›r. ‹ncimat etmifl bir kudret-i basîre oldu¤u gibi;
öyle bir fiilin mahsulüdür ki, istidad› irade etti¤i fleyi ken-
disine veriyor; öyle bir in’am ve ihsan›n kesifidir ki, bü-
tün hacat›na vâk›ft›r; öyle bir kaderin tersim etti¤i bir su-
rettir ki, bünyesine lâz›m ve münasip fleyleri bilir. Bu ma-
lûmat ile, her fleyin maliki olan Malik’inden nas›l tegafül
eder ve bütün cinayetlerini bilen, hacat›n› gören, vavey-
lâlar›n› ifliten Semî, Basîr, Alîm, Mucîb olarak üstünde
bir Rakîb’in bulunmamas›n› nas›l tevehhüm edebilir?

Ey nefs-i emmare! Ne için kendini hariç tevehhüm
ediyorsun? E¤er, evamire imtisal dairesinden ç›karsan,
ya herkesin aya¤›n› öpercesine müraat ve ihtiram etme-
ye mecbur olursun; veya ehemmiyet vermeyerek, zalim-i
alelküll olacaks›n. Bu yük a¤›rd›r, tafl›yamayacaks›n. En
iyisi, ecnebi olan flirki terk ile, mülküllah›n dairesine gir
ki, rahat edesin. Ve illâ, sefineye binip yükünü arkas›na
alan ebleh adam gibi olacaks›n.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir insan› yaratan hâl›k›n, âlemi müfltemilât›yla beraber

yaratmas›nda bir bu’d, bir garabet yoktur. Zira, bir insan›n
yarat›l›fl›, içerisinde bulunan eflyan›n yarat›lmas›ndan iba-
ret oldu¤u gibi, âlemin de yarat›l›fl›, müfltemilât›n›n yara-
t›l›fl›ndan ibarettir. Ve keza, insan âleme bir enmuzeç ve 
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idare ve hükmedenin bilgisi.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
incimat: donma ve kat›laflma ile
bir cisim hâline gelme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret-i basîre: sonsuz sezgi ve
uzak görüfllülük gücü.
mahsul: ürün.
Malik: her fleyin gerçek sahibi
olan Allah.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
mecbur: zorunlu.
mücessem: tecessüm etmifl, ci-
simleflmifl.
Mucîb: isteyeni istedi¤ine kavufl-
turan, yaratt›klar›n›n dileklerine
cevap verebilen Allah.
mülkullah: Allah’›n mülkü, Al-
lah’a ait olan mülk.
münasip: uygun.
müraat: riayet etme, sayg› gös-
terme.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar, teferru-
at.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
Rakîb: görüp, gözeten, kendisin-
den bir fley kaybolmayan, koru-
yucu, yaratt›klar›ndan bir an bile
gafil olmayan Allah.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sefine: gemi.
Semî: gizli ve aç›k her fleyi ifliten
Cenab-› Hak.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
suret: biçim, görünüfl.
tecessüt: cesetleflme.
tegafül: gaflet gösterme.
tersim: resimleme, resmetme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vuzuh-i delâlet: delillerdeki aç›k-
l›k ve kesinlik.
zalim-i alelküll: bütün bütün za-
lim; tam olarak zalim.

âlem: dünya, cihan.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
Basîr: her fleyi görüp bilen,
tam, eksiksiz ve kusursuz gö-
ren Allah (c.c.).
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
cinayet: cana k›yma, katil ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, ap-
tal, bön, al›k, budala.
ecnebi: yabanc›.
ehemmiyet: önem, de¤er.
enmuzeç: numune, örnek.

evamir: emirler, buyruklar,
buyrultular, ifller.
fiil: ifl, hareket.
garabet: gariplik, tuhafl›k.
gayet: son derece.
hacat: hacetler, ihtiyaçlar.
Hakîm: yap›fl ve yarat›flta bir
amaç, ilim ve fayda gözeten
s›n›rs›z hikmet sahibi Allah
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hariç: d›fl, d›flar›s›, d›flta kalan.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek

bilgi, fayda.
hikmet-i nakkafle: iflleyici-
nin, süsleyicinin amaç ve ilmi.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihsan: ba¤›fllama, ikram, lü-
tuf.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
ilm-i muhtar: diledi¤i gibi



küçük bir fihristedir. Çünkü, kavunun hâl›k›, çekirde¤inin
hâl›k›ndan baflkas› olmas› mümtenidir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Senin iktidar›n k›sa, bekan az, hayat›n mahdut, ömrü-

nün günleri ma’dut ve her fleyin fânîdir. Öyle ise, flu k›-
sa, fânî ömrünü fânî fleylere sarf etme ki, fânî olmas›n;
bâkî fleylere sarf et ki, bâkî kals›n.

Evet, yaflad›¤›n ömürden dünyada görece¤in istifade,
ancak yüz sene olur. Bu yüz sene ömrünü, yüz tane hur-
ma çekirde¤i farz edelim. Bu çekirdekler, iska edilip mu-
hafaza edilirse, ilâmaflaallah, semere verecek yüz tane
a¤aç olur; aksi takdirde, atefle at›p yakmaktan baflka bir
istifadeyi temin etmez. Kezalik, senin o yüz senelik öm-
rün de fleriat suyu ile iska ve ahirete sarf edilirse, âlem-i
bekada ilelebet semerelerinden istifade edeceksin. Bina-
enaleyh, semeredar yüz tane hurma a¤ac›n› terk ve yüz
tane çekirdeklerine kanaat ile aldan›rsa, o adam, Huta-
me’ye (Cehenneme) hatab olmaya lây›kt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Evham, flübehat, dalâletin menfle ve mahzenlerinden

biri:
Nefis, kendisini kader ve s›fât-› ‹lâhiyenin tecelliyat da-

iresinden hariç addeder. Sonra, tecelliyata mazhar olan-
lardan birisinin mevkiinde kendisini farz eder, onda fenâ
olur. Sonra bafllar baz› teviller ile o fleyi de Allah’›n mül-
künden, tasarrufundan ç›kart›r, kendisinin girmifl oldu¤u
flirk-i hafîye girdirir ve flirk-i hafîden ald›¤› baz› hâlleri o
masuma da aksettirir.

addetmek: saymak, öyle kabul
etmek.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
akis: yans›ma.
aksi: ters, z›t.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fânî: ölümlü, geçici.
farz etmek: öyle kabul etmek.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
fenâ olmak: bir fleye kendini tam
verip içinde kaybolmak.
fihriste: katalog, liste.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hariç: d›flar›.
hatab: odun.
Hutame: Cehennemin beflinci ta-
bakas›.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
ilâmaflaallah: “Allah dilemifl ne
güzel yaratm›fl, Allah nazardan
saklas›n” denilecek kadar.
ilelebet: ebede kadar, sonsuza
de¤in.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iska: su verme, sulama, suvarma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
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k›n takdir ve tayin etmesi.
kanaat: elindeki ile yetin-
mek.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
ma’dut: say›l›, say›s› belli.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mahzen: kaynak, hazine ve
define deposu.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.

menfle: esas, kaynak.
mevki: yer, makam.
muhafaza: koruma.
mümteni: imkâns›z, olamaz.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
sarf: harcama.
semere: meyve, yemifl.
semeredar: yemifl veren, ye-
miflli.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-

nan hükümlerin hepsi.

s›fât-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatla-
r›.

flirk-i hafî: gizli flirk, gizli kü-
für.

flübehat: flüpheler.

tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.

tecelliyat: tecelliler, görüntü-
ler.

temin: sa¤lama.

tevil: yorumlama, yorum.



Hülâsa: Nefs-i emmare, devekuflu gibi aleyhine olan
fleyi lehine zanneder; veya Sofestaî gibi münakafla eden-
leridir ki, vekilleri birbirini reddeder; tearuzan, tesâkutan
kabîlinden, “Hiçbirisi de hak de¤ildir” diye hükmeder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Gafil nefis ahireti dünyan›n bitifli¤inde ve dünya ile

ba¤l› bir menzil zannediyor. Bu itibarla, nefsin elinde iki
silâh vard›r: Dünyan›n zeval ve fenâs›n›n eleminden kur-
tulmak için ahireti düflünmekle ümitvar olur; ahiret için
lâz›m olan a’mal külfetine gelince, gaflet veya tegafül ile
ondan da kendisini kurtar›r. Ölmüfl olanlar›n hayatta ol-
mad›klar›n› düflünmüyor; ancak, “Sefere gidenler gibi,
görünmüyorlarsa da, hayattad›rlar” diye zanneder ve
ölüme o kadar ehemmiyet vermiyor. Baz› dünyevî iflleri-
ni ebedîlefltirmek için, flöyle bir desisesi de vard›r ki:
“Matlûplar›m›n dünyada semereleri olmasa da, esaslar›
ahiret ile muttas›l ve ahirette faydalar› vard›r” diye müte-
selli oluyor. Meselâ, ilim gibi, “Dünyada menfaati olma-
sa bile, ahirette faydas› vard›r” diye iyi ciheti göstermek-
le, kötü ciheti —alt›nda— yutturur.

Hülâsa: Nefis, devekuflu gibidir; fleytan Sofestaî, heva
da Bektaflîdir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Halk-› eflya hakk›nda mucibe-i külliye sad›k olmad›¤›

takdirde, salibe-i külliye sad›k olur. Yani, ya bütün eflya-
n›n hâl›k› Allah’t›r; veya Allah hiçbir fleyin hâl›k› de¤ildir.
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na, birinin faydas› için yap›lan ha-
reket.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
menfaat: fayda.
menzil: yer, konak.
meselâ: örne¤in.
mucibe-i külliye: bir fleyin varl›-
¤›n› gerektiren ve ona kan›t olan
genel hüküm.
münakafla: tart›flma.
müteselli: teselli bulan, avunan.
muttas›l: bitiflik.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî olan.
salibe-i külliye: bir fleyin bütün
bütün olmad›¤›n› veya varl›klar-
dan hiç birisine hâkim ve etkili ol-
mad›¤›n› iddia edip ispat eden
hüküm.
semere: meyve, güzel netice.
Sofestaî: eski Yunan felsefesinde
hiçbir fleyin mutlak hakikatinin
olmad›¤›, her fleyin ölçüsünün in-
san›n bilgisine dayal› oldu¤u
inanc›n› savunarak de¤erleri ve
ahlâk› sorgulayarak tahrip etme-
ye çal›flan kimse.
tearuzan: birbiriyle çarp›fl›r flekil-
de, birbirine ayk›r› biçimde, birbi-
rinin z›dd›na.
tegafül: gaflet gösterme.
tesâkutan: birbirini ›skat edecek,
düflürecek flekilde; birbirinin iddi-
as›n› çürütecek tarzda.
ümitvar: ümitli, umutlu, uman,
ümidi olan.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
a’mal: ameller, ifller.
Bektaflî: kay›ts›z, rind.
cihet: yön.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
dünyevî: dünyaya ait.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
fenâ: yokluk, son bulma, ge-
çicilik.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hâl›k: yoktan yaratan, her fle-
yi yoktan var eden, yarat›c›;
Allah.

halk-› eflya: eflyan›n yarat›l›fl›.
heva: istek, arzu, nefse ait
olan fleylere düflkünlük, nef-
sin zararl› ve günah olan ar-
zular›.
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
ilim: bilme, bilgi.
kabîl: tür, gibi.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
leh: onun taraf›na, ondan ya-



Çünkü, eflyan›n aras›nda muntazam tesanüt ile halk ve
yaratmak, tecezziyi kabul etmez bir külldür, baz›yet yok-
tur. Ya mucibe-i külliye olacakt›r veya salibe-i külliye ola-
cakt›r, baflka ihtimal yok. Her fleyde illetin ademini te-
vehhüm eden vehmin vâhî hükmünde bir k›ymet yok.
Binaenaleyh, edna bir fleyde hâl›k›yet eseri göründü¤ü
zaman, bütün eflyada tahakkuk eder.

Ve keza, hâl›k ya birdir veya gayr-i mütenahidir, evsat
yoktur. Zira, sâni vahid-i hakikî olmazsa, kesîr-i hakikî
olacakt›r. Kesîr-i hakikî ise, gayr-i mütenahidir.

Maahaza, nuru neflredenin nursuz, icat edenin vücut-
suz, icap ettirenin vücupsuz olmas› muhaldir.

Ve keza, ilim s›fat›n› ihsan edenin ilimsiz, fluuru ihsan
edenin fluursuz, ihtiyar› verenin ihtiyars›z, iradeyi vere-
nin iradesiz, kâmil fleylerin sânii gayr-i kâmil oldu¤unu
telâkki etmek muhaldir.

Ve keza, ayn› tersim, basar› tasvir ve nazar› tenvir ede-
nin basars›z oldu¤unu düflünmek, ancak basar ve basiret-
ten mahrum olan adam›n iflidir.

Maahaza, masnudaki kemalât, tamamen sânideki ke-
malden akan bir feyizdir. Fakat, kufllardan yaln›z sine¤i
gören, tan›yan bir mikrop, kartal› gördü¤ü zaman, “Bu
kufl de¤ildir” der. Çünkü, sinekteki fleyler onda yoktur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Nefs-i nat›kan›n en yüksek matlûbu devam ve bekad›r.

Hatta, vehmî bir devam ile kendisini aldatmazsa, hiçbir 

adem: yokluk.
ayn: göz.
basar: görme.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
baz›yet: baz›lar›na ait olufl, her-
kese ait olmama, herkesle alâka-
l› olmama.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-
çük.
evsat: orta hâl, orta durum.
feyiz: bereket, ihsan, ba¤›fl.
gayr-i kâmil: kemal sahibi olma-
y›fl, olgun ve mükemmel olma-
ma.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
hâl›k›yet: yarat›c›l›k, yaratma hâl
ve s›fat›.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icap ettirme: gerektirme, lüzum-
lu k›lma.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
ihtiyars›z: bir ifli yapabilmek hu-
susunda iktidar ve gücün bulun-
mamas›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
illet: sebep.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kesîr-i hakikî: gerçek çokluk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küll: bütün.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mucibe-i külliye: bir fleyin varl›-
¤›n› gerektiren ve ona kan›t olan
genel hüküm.
muhal: imkâns›z.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
nazar: bak›fl.
nefs-i nat›ka: konuflan nefis; in-
san ruhu, insan›n canl›lar aras›n-
daki yerini belli eden cevher, in-
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sana has cevher, insan›n his-
setme ve anlama kabiliyeti.
neflir: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
salibe-i külliye: bir fleyin bü-
tün bütün olmad›¤›n› veya
varl›klardan hiç birisine hâ-
kim ve etkili olmad›¤›n› iddia
edip ispat eden hüküm.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
s›fat: vas›f, nitelik.
fluur: bilinç, anlay›fl.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.

tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tecezzi: parçalara ayr›lma,
bölünme, ufalanma, cüzlere
ayr›lma.
telâkki: anlama, kabul etme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tersim: resimleme, resmet-
me.
tesanüt: dayan›flma, birbirine

dayanma ve destek olma.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
vâhî: bofl, faydas›z, zarars›z,
ehemmiyetsiz fley.
vahid-i hakikî: gerçek teklik.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda
var olmad›¤› hâlde var sanma
ile ilgili.
vücup: vacip ve lüzumlu
olma, gereklilik.



lezzet alamaz. Öyle ise, ey devam› isteyen nefis, Daimî
Olan Bir Zat’›n zikrine devam eyle ki, devam bulas›n!
Ondan nur al ki sönmeyesin, Onun cevherine sadef ve
zarf ol ki k›ymetli olas›n, Onun nesim-i zikrine beden ol
ki hayattar olas›n. Esma-i ‹lâhiyeden birisinin hayt-› flua-
›yla temessük et ki, adem deryas›na düflmeyesin.

Ey nefis! Seni tutup düflmekten muhafaza eden Zat-›
Kayyum’a dayan. Senin mevcudiyetinden dokuz yüz
doksan dokuz parça, Onun uhdesindedir; senin elinde
yaln›z bir parça kal›r. En iyisi o parçay› da onun hazine-
sine at ki, rahat olas›n.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Sen kendi vücudunu yapmaya kàdir de¤ilsin ve elin
onu icat etmekten kàs›rd›r; baflkalar› dahi o iflten âciz ve
kàs›rd›rlar. ‹stersen tecrübe et bakal›m, flecere-i kelimat
denilen bir lisan› veya muhaberat ve ezvak santrali ola-
rak bir a¤z› yap. Elbette yapamayacaks›n. Öyle ise Al-

lah’a flirk yapma! 
1 lº«/¶nY lºr∏`o¶nd n∑rô°uûdG s¿ pG .
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

fiu görünen âlem, ‹lâhî bir dükkân ve mahzendir. ‹çe-
risinde envaen türlü türlü mensucat kumafllar, me’külât
yemekler, meflrubat flerbetler vard›r: Bir k›sm› kesif, bir
k›sm› lâtif, bir k›sm› zail, bir k›sm› daimî, bir k›sm› kat› 
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ler, dokumalar.
meflrubat: içilecek fleyler, içecek-
ler, fluruplar.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
muhaberat: muhabereler, haber-
leflmeler, haber al›p verme iflleri.
muhafaza: koruma.
nesim-i zikir: zikir esintisi; Allah’›
ve isimlerini anma halkas›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
sadef: sedef, inci kabu¤u.
flecere-i kelimat: kelimelerden
oluflan a¤aç.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
temessük: yap›flma, sar›lma, s›k›-
ca tutunma.
uhde: sorumluluk.
zail: sona eren, yok olan.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.
zat: kifli, flah›s.
Zat-› Kayyum: varl›¤› ve dirili¤i
her an için olup, her fleyin varl›¤›
onunla ayakta duran zat, Allah.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.

âciz: zay›f, eli yetmez, gücü
yetmez.
adem: yokluk.
âlem: dünya, cihan.
cevher: esas, maya, öz.
daimî: sürekli, devaml›.
derya: deniz.
envaen: çeflit olarak, cins ola-
rak.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
ezvak: zevkler.

hayattar: canl›, yaflayan.
hayt-› flua: ayd›nlat›c› nur ipi.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
kàdir: güç yetiren, güç ve
kuvvet sahibi olan.
kàs›r: k›sa olan, kusurlu, nok-
san.

kesif: kaba, yo¤un, fleffaf ol-
mayan.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel,
nazik, narin.
lisan: dil.
mahzen: kaynak, hazine ve
define deposu.
me’külât: yiyecekler.
mensucat: bez veya kumafl
gibi dokumak suretiyle yap›-
lan tezgâh veya fabrika mah-
sulü mallar, dokunmufl fley-

1. Muhakkak ki flirk büyük zulümdür. (Ayetten iktibas)



bir lüp, bir k›sm› mayi ve hakeza her çeflit bulunur. Lâ-
kin, bir k›sm› icadî bir nesçtir, bir k›sm› da tecelliyata bir
nak›flt›r. Felâsifenin dalâletince, icat ile nak›fl birdir ve o
dükkân sahibi de mucib-i bizzatt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Enaniyetten nefl’et eden flirk-i hafî kat›laflt›¤› zaman

esbap flirkine ink›lâp eder. Bu da devam ederse küfre ta-
havvül eder. Bu dahi devam ederse, ta’tîle, yani hâl›ks›z-
l›¤a incirar eder —eliyazübillâh!

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan›n hilkatinden maksat, mahfî hazine-i ‹lâhiyeyi

kesif ile göstermek ve Kadîr-i Ezelî’ye bir bürhan, bir de-
lil, bir ma’kes-i nuranî olmakla Cemal-i Ezelî’nin tecellisi
için fleffaf bir mir’at, bir âyine olmakt›r. Hakikaten, se-
mavat, arz ve cibalin hamlinden âciz kald›klar› emaneti,
insan hamletti¤i cihetle cilâlanm›fl, cilvelenmifl bir flekle
girmifltir. Çünkü, o emanetin mazmunlar›ndan biri de,
insan›n s›fât-› ‹lâhiyeyi fehmetmek için bir vahid-i k›yasî
vazifesini görmektir. ‹nsan›n hilkatinden maksat bu gibi
fleyler oldu¤u hâlde, k›sm-› ekserîsi perde olurlar, set
olurlar. Vazifesi, fetih ve açmak iken kapat›yor, ba¤l›yor;
ziya ve ›fl›¤› neflir iken, söndürüyor. Allah’› tevhid etmek
yerine, flirk yap›yor. Ve keza, nur-i imanla Allah’a bak›p,
mülkü ona teslim etmekle —itikaden— mükellef iken,
ene rasad›yla halka bakarak, Allah’›n mülkünü onlara

taksim ediyor. Hakikaten, 
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âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
arz: yer, dünya.
Cemal-i Ezelî: her fleyi en güzel
flekilde yaratan, sonsuz gerçek
güzelli¤in sahibi ve bafllang›c› ol-
mayan Allah.
cibal: da¤lar.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
delil: kan›t.
eliyazübillâh: Allah esirgesin, Al-
lah korusun.
enaniyet: kendini be¤enme, gu-
rur; bencillik, egoistlik.
ene: ben, benlik.
esbap: sebepler, vas›talar.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
felâsife: felsefe ile u¤raflanlar, fi-
lozoflar.
fetih: açma, aç›lma.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hâl›ks›zl›k: yoktan var edicinin
olmay›fl›; yarat›c›s›zl›k.
haml: yükleme, yüklenme.
hazine-i ‹lâhiye: ‹lâhî hazine, Al-
lah’›n hazinesi.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
icadî: var ediflle yarat›flla ilgili.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
incirar: bir neticeye do¤ru çekile-
rek sona erme, çekilip bir sona
erme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
itikaden: itikat aç›s›ndan, inanç
bak›m›ndan.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü ye-
ten, varl›¤›n›n evveli olmayan, Al-
lah.
kesif: kaba, yo¤un, kat›.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›sm-› ekserî: ço¤u k›sm›, büyük
ço¤unlu¤u.
küfür: inkarc›l›k, imans›zl›k.
lüp: iç, öz.
mahfî: gizli, sakl›.
ma’kes-i nuranî: ayd›nlat›c›, par-
lak ayna, yans›t›c›.
maksat: gaye.
mayi: su gibi akan, s›v›.
mazmun: içinde bulunan, içerik;
anlam, kavram.
mir’at: âyine, ayna.
mucib-i bizzat: felsefenin, her fle-
yi yapmaya bizzat mecbur olan,
serbest olmayan fleklindeki, Ce-
nab-› Hakk›n iradesini inkâr eden
görüflü.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nesç: örme, dokuma.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,

ç›kma.
neflir: yayma, saçma.
nur-i iman: iman nuru, Al-
lah’›n varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na
inanmadaki gönül, kalp ve fi-
kir ayd›nl›¤›.
rasat: gözetme, gözleme.
semavat: semalar, gökler.
set: mâni, perde, engel.
s›fât-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatla-

r›.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
flirk-i hafî: gizli flirk, gizli kü-
für.
tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, baflkalaflma.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
ta’tîl: Allah’›n s›fatlar› inkâr

eden felsefî ak›m.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecelliyat: tecelliler, görüntü-
ler.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas
olan fley, birim, ölçü birimi.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. ‹nsan, flüphesiz ki, çok zalim ve çok cahildir. (‹brahim Suresi: 34. ayette, “‹nsan ise, flüphe-
siz ki, çok zalim ve çok nankördür” fleklinde; Ahzab Suresi: 72. ayette ise farkl› ifadelerle
yukar›daki manada, yani “Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir” olarak geçer.)
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Ey nefis! E¤er takva ve amel-i salih ile Hâl›k’›n› raz› et-

tiysen, halk›n r›zas›n› tahsile lüzum yoktur; O kâfidir.
E¤er halk da Allah’›n hesab›na r›za ve muhabbet göste-
rirlerse, iyidir. fiayet onlar›nki dünya hesab›na olursa,
k›ymeti yoktur. Çünkü, onlar da senin gibi âciz kullard›r.
Maahaza, ikinci fl›kk› takip etmekte flirk-i hafî oldu¤u gi-
bi, tahsili de mümkün de¤ildir. Evet, bir maslahat için
sultana müracaat eden adam, sultan› irza etmiflse, o ifl
görülür; etmemifl ise, halk›n iltimas›yla çok zahmet olur.
Mamafih, yine sultan›n izni lâz›md›r. ‹zni de r›zas›na mü-
tevakk›ft›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Vacibü’l-Vücud, zat›nda, mahiyetinde mümkine ben-

zemedi¤i gibi, ef’alinde de benzemiyor. Çünkü, Vacibü’l-
Vücud’un kudretine nispeten yak›n uzak, az çok küçük
büyük, fert nevi, cüz küll aralar›nda fark yoktur. Ve keza,
Onun fiilinde bizzat mübafleret yoktur. Fakat, mümkinin
kudreti bu derece de¤ildir. Bunun için, nefis Vacibü’l-Vü-
cud’un ef’alini fiillerine benzetemiyor; hakikatini fehmet-
mekte ak›l mütehayyir kal›yor, fiili failsiz zannediyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Aslan gibi hayvanlar›n difl ve pençelerine bak›l›rsa, if-

tiras ve parçalamak için yarat›lm›fl olduklar› anlafl›l›r. Ve
kavunun, meselâ letafetine dikkat edilirse, yemek için
yarat›lm›fl oldu¤u hissedilir. Kezalik, insan›n da istidad›na 
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mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, temas.
muhabbet: sevgi, sevme.
mümkin: mümkün, olabilir olan-
lar, yarat›lanlar, varl›klar.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l› olan,
ancak onunla olabilen.
nevi: çeflit, tür.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
raz›: r›za gösteren, kabul eden.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
flirk-i hafî: gizli flirk, gizli küfür.
tahsil: alma, kazanma.
tahsil: alma, kazanma.
takva: Allah korkusuyla dinin ya-
sak etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›ndan
korunma.
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.
zahmet: zor, güç.
zat: as›l, öz, cevher.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
amel-i salih: Allah r›zas›na
uygun hay›rl› ifl, dine uygun
hareket, davran›fl.
bizzat: kendisi, flahsen.
cüz: k›s›m, parça.
ef’al: fiiller, ifller.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
fehim: anlama, anlay›fl, kav-
ray›fl.
fiil: ifl, hareket.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her

fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
iftiras: y›rt›c› hayvan avlama,
avlay›p parçalama.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
iltimas: yap›lmas›n› isteme,
rica.
irza: raz› etme, gönlünü yap-
ma, hoflnut etme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâfi: yeter, elverir.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: buna benzer flekilde,

aynen böyle, bunun gibi.
k›ymet: de¤er.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küll: bütün.
letafet: lâtiflik, hoflluk, ince-
lik.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
mamafih: bununla beraber,
böyle iken.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
meselâ: örne¤in.



bak›l›rsa, vazife-i f›triyesinin ubudiyet oldu¤u anlafl›ld›¤›
gibi; ruhanî ulviyetine ve ebediyete olan derece-i ifltiyak›-
na da dikkat edilirse, en evvel, insan bu âlemden daha
lâtif bir âlemde ruhen yarat›lm›fl da teçhizat almak üzere
muvakkaten bu âleme gönderilmifl oldu¤u anlafl›l›r.

Ve keza, insan hilkat semeresi oldu¤undan anlafl›l›r ki:
‹nsanlardan bir çekirdek var ki, Cenab-› Hak flecere-i hil-
kati o çekirdekten inbat etmifltir. O çekirdek de, ancak
ve ancak bütün ehl-i kemalin ve belki nev-i beflerin n›sf›-
n›n ittifak›yla efdalü’l-halk, seyyidü’l-enâm Hazret-i Mu-
hammed Aleyhissalâtü Vesselâmd›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Siyah ve beyaz nak›fllarla nak›fll› bir imame ile küre-i

arz›n kafas›n› saran semavat ve arz›n nâz›m ve hâl›k›
olan Allah’›n ulûhiyetine lây›k m›d›r ki, âlemin baz› safa-
hat›n› miskin bir mümkine tevdi ve tefviz etsin? Arfl›n Sa-
hibi’nden maada, arfl›n alt›ndaki fleylere bizzat tasarruf
eden, imkân dairesinde kimse var m›d›r? Kellâ! Çünkü, o
kudret k›sa ve kàs›r olmay›p, muhit bir kudret oldu¤undan,
aç›k bir yer, bir delik kalm›yor ki, gayr müdahale etsin.

Maahaza, ceberutiyet ve istiklâliyetin izzeti ve kendini
sevdirmek ve tan›tt›rmak muhabbeti, gayre müsaade
etmiyor ki, arada ibadullah›n enzar›n› kendine celp eden
ismî bir vas›ta bulunsun.

Maahaza, küll ile cüzde, nevi ile fertte yap›lan tasar-
rufat birbirinin içinde mütedâhil ve yekdi¤erine mütesa-
nit oldu¤undan, o tasarruflar› ayr› ayr› faillere vermek 

âlem: dünya, cihan.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arz: yer, dünya.
bizzat: kendisi, flahsen.
ceberutiyet: büyüklük, haflmet-
lik, yücelik.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cüz: parça.
derece-i ifltiyak: arzu etme dere-
cesi.
ebediyet: sonsuzluk.
efdalü’l-halk: yarat›lm›fllar›n en
faziletlisi, en üstünü.
ehl-i kemal: olgun ve de¤erli ki-
fliler, kemal sahibi olanlar.
enzar: bak›fllar, bakmalar, nazar
etmeler.
evvel: önce.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
gayr: baflka, di¤er.
hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
ibadullah: Allah’›n kullar›, Allah’a
ibadet ve kulluk edenler.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
imame: bafll›k, sar›k.
imkân dairesi: var olma veya
yok olma ihtimalinin eflit oldu¤u
ve ancak var edenin bilgisinde
var olanlar dairesi.
inbat etme: bitirme, bitkiyi ç›kar-
ma, bitmesini sa¤lama.
ismî: gerçek etkisi olmayan, sa-
dece isimden ibaret olan.
istiklâliyet: hiç bir fleyde ve iflte
hiç bir fleye ba¤›ml› ve muhtaç
olmama, sadece kendi bafl›na
buyruk olma.
ittifak: birleflme, birlik.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kàs›r: noksan.
kellâ: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen, kesinlikle.
keza: bunun gibi, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küll: bütün.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin; cisma-
nî olmayan, ruhanî.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
miskin: uyufluk, tembel, hareket-
siz, zavall›.
müdahale: kar›flma.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mümkin: yarat›c›n›n ilmindeki
varl›ktan maddî bir vücut giyerek
varl›k âlemine gelen, yarat›lan;

296 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE

yarat›lm›fl, yarat›k.
müsaade: izin.
mütedâhil: tedahül eden, bir-
biri içine geçen.
mütesanit: tesanüt eden, bir-
birine dayan›p kuvvet alan.
muvakkaten: geçici olarak.
nak›fl: iflleme, süsleme.
naz›m: düzenleyen, tanzim
eden, düzene koyan.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nevi: çeflit, tür.
n›s›f: yar›m, yar›.

ruhanî: ruha ait, ruh ile ilgili.
ruhen: ruh ile.
safahat: safhalar, devreler.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
semavat: semalar, gökler.
semere: meyve, güzel netice.
seyyidü’l-enâm: bütün mah-
lûkat›n efendisi .
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.
tasarrufat: tasarruflar, idare
etmeler.

teçhizat: teçhizler, donatma-
lar, cihazland›rmalar.
tefviz: da¤›t›m.
tevdi: emanet etme.
ubudiyet: kulluk.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yük-
seklik.
vas›ta: arac›.
vazife-i f›triye: f›trî vazife,
yarat›l›fla ait vazife.



mümkün de¤ildir. Meselâ âlemin nizam, intizam ve ta-
sarrufunda arz›n tedbiri dâhildir. Arz›n tedbirinde insan›n
da tedbiri dâhildir. Ve ayn› zamanda, bu tasarrufat yap›-
l›rken baflka nevilerin de fluunat›na bak›l›r. Ve hüceyrat-›
bedeniye ile zerrat dahi yarat›l›yor. Ve hakeza, bütün bu
tasarrufat, bütün safahata ayn› kudretle yap›l›r. Nas›l ki,
flemsin nurundan, katre ve kabarc›klara var›ncaya kadar
hiçbir fley hariç kalm›yor, bütün eflya o nur ile tenevvür
ediyor; kezalik, bütün tasarrufat kudret-i ezeliyeye aittir,
baflka bir fleyin müdahalesi yoktur, küreden zerreye va-
r›ncaya kadar o kudretin tasarrufundan hariç de¤ildir.

Hülâsa: Ar›n›n dima¤›n›, mikrobun gözünü tanzim
eden Zat, senin ef’al ve a’malini mühmel, bafl›bofl, he-
saps›z, kitaps›z b›rakmayarak, ‹mam-› Mübin’de yazar.
Ona göre muhaseben olacakt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Her bir masnuda, her bir zerrede görünen tasarruf-i

mutlak, kudret-i muhita ve hikmet-i basîrenin delâlet ve
flahadetleriyle sabittir ki, bütün eflyan›n Sânii vahittir,
fleriki yoktur; ne kudretinde ink›sam var, ne iktidar ve ih-
tiyar›nda tecezzi vard›r. Binaenaleyh, Sâni ancak vaci-
bü’l-vücut olacakt›r ki, kaderin mizan›yla yürüyen kudre-
tine bir nihayet yoktur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Sinek, örümcek, pire gibi küçük hayvanlar, fil, camus,

deve gibi büyük hayvanlardan daha zeki, hilkatçe daha 
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kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i ezelî: ezelî kudret, Ce-
nab-› Hakk›n zaman ve mekânla
kay›tl› olmayan kudreti.
kudret-i muhita: her fleyi ihata
eden, kuflatan kudret ve kuvvet.
küre: dünya, yeryüzü.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
meselâ: örne¤in.
mizan: terazi, ölçü.
müdahale: kar›flma.
muhasebe: hesaplar›n görme;
davran›fl ve yap›lanlar›n hesab›n›
verme.
mühmel: ihmal edilmifl, b›rak›l-
m›fl; önemsiz.
nevi: çeflit, tür.
nihayet: son, s›n›r.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
safahat: safhalar, devreler.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
flems: günefl.
flerik: ortak.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler.
tasarruf-i mutlak: tam, mükem-
mel, sonsuz ve diledi¤i gibi kul-
lanma.
tecezzi: parçalara ayr›lma, bölün-
me, ufalanma, cüzlere ayr›lma.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tenevvür: nurlanma, parlama,
ayd›nlanma.
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.
vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne olan.
zat: kifli, flah›s.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

âlem: dünya, cihan.
a’mal: ameller, ifller.
arz: yer, dünya.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
camus: manda, su s›¤›r›.
dâhil: girme, içinde olma.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
dima¤: ak›l, fluur.
ef’al: fiiller, ifller.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.

hikmet-i basîre: sezilen, his-
sedilen ve anlafl›lan mükem-
mel fayda ve amaçlar.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hüceyrat-› bedeniye: bede-
ne ait hücreler.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz

kardeflim, bil ki!
‹mam-› Mübin: kader defteri;
geçmifl ve gelecekte eflyan›n
alacaklar› sanatl› ve düzenli
hâllerin yaz›ld›¤›, programlan-
d›¤› ilim defteri.
ink›sam: bölünme, parçalan-
ma.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-›
Hakk›n takdir ve tayin etme-
si.
katre: damla.



güzel, sanatça daha tam olduklar› hâlde, bunlar›n ömrü k›-
sa, onlar›nki uzun, bunlar›n zahiren menfaatleri yok, onla-
r›nki var. ‹flte bu hâl, hilkat-i eflyada Sâniin külfeti olmad›-

¤›na ve her fleyin vücuda gelmesi ancak
1 røoc emriyle ol-

du¤una bâhir bir bürhand›r. 
3 ƒogs’pG n¬'dpG nB’ 2@ oABÉ°nûnjÉne *G oπn©rØnj

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
4 l§«/ëoe rºp¡pFBGnQnh røpe *Gnh
Evet, Allah ilmi, iradesi, kudreti ve sair s›fât›yla muhit-

tir, daire-i ihatas›ndan hariç bir fley yoktur. Fakat, insan
cüz’î ve k›sa zihniyle Allah’›n azametine ve flemsin etra-
f›nda seyyarat› tedvir etti¤ine bakarken, meselâ ar› gibi
küçük hayvanlarla ifltigal etmesini uzak görüyor. Çünkü,
Vacibü’l-Vücud’u mümkine k›yas ediyor. Hâlbuki, bu k›-
yasa göre küçük hayvanlara büyük bir zulüm olur. Çün-

kü, onlar da, 
5 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh kaziyesince,

hâl›klar›n› tesbih etmekle, Allah’tan maada kimseyi Rab
tan›m›yorlar. Binaenaleyh, büyü¤ün küçü¤e tekebbür et-
meye hakk› yoktur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Umumî olan bir in’am ile inayet-i flahsiye aras›nda

münafat yok. Meselâ, bir ziyafete yap›lan umumî bir da-
vet alt›nda flah›slar da davet edilmifl olur. Yani, bu ziyafet
umumî oldu¤undan, davet umumiyette kal›r. “fiah›slar
nazara al›nm›yor” denilemez.

azamet: büyüklük.
bâhir: apaç›k, aflikâr.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cüz’î: küçük, az.
daire-i ihata: kuflatan daire, kap-
sama, kuflatma alan›.
hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hilkat-i eflya: eflyan›n yarat›l›fl›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
in’am: nimet verme, ba¤›fl ver-
me, iyilik yapma.
inayet-i flahsiye: bireye yap›lan
yard›m, iyilik, ba¤›fl; bire bir yap›-
lan iyilik, ba¤›fl ve yard›m.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
kaziye: önerme, teklif, hüküm.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mümkin: mümkün, olabilir olan-
lar, yarat›lanlar.
münafat: birbirine z›t olma, birbi-
rine uymama, ayk›r›l›k, z›tl›k.
nazar: bak›fl, dikkat.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.

flems: günefl.
seyyarat: gezegenler.
tedvir: çevirme, döndürme.
tekebbür: kibirlenme, bü-
yüklük satma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-

ma, Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.
umumî: genel.
umumî: herkesle ilgili, genel.
umumiyet: herkese ait olma,
genellik.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî

ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.

zahiren: görünüflte.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

1. Ol! (Yâsin Suresi: 82.)
2. Allah diledi¤ini yapar. (‹brahim Suresi: 27.)
3. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 163.)
4. Hâlbuki Allah onlar› arkalar›ndan kuflat›c›d›r. (Büruc Suresi: 20.)
5. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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Binaenaleyh, Allah’›n nimetleri vak›f mal› veya nehir
suyu gibi umumî olup, in’am›nda flah›slar kastedilmemifl
de¤ildir. Ancak, o umumiyette hususiyet de maksuttur.
Binaenaleyh, eflhas o umumî in’amda kastedilmedikle-
rinden, o nimetlere karfl› flükretmeye mükellef olmad›k-
lar›na zehap etmek hatad›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Yar›n seni zillet ve rezaletlere maruz b›rakmakla terk

edecek olan dünyan›n sefahatini, bugün kemal-i izzet ve
flerefle terk edersen, pek aziz ve yüksek olursun. Çünkü,
o seni terk etmeden evvel, sen onu terk edersen, hayr›-
n› al›r, flerrinden kurtulursun. Fakat, vaziyet makuse
olursa, kaziye de makuse olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

F›sk çamuruyla mülevves olan medeniyet, insanlar› da
o çamur ile telvis ediyor. Ezcümle, riyay› flan ve fleref ile
iltibas etmifl; insanlar› da o pis ahlâka sevk ediyor. Haki-
katen insanlar o riyaya öyle al›flm›fllar ki, flah›slara yap-
t›klar› gibi, milletlere, hatta unsurlara bile yap›yorlar. Ga-
zeteleri o riyaya dellâl, tarihleri de alk›flç› yapm›fllard›r.
Bu yüzden, flahsî hayatlar, “hamiyet-i cahiliye” ünvan› al-
t›nda unsurî hayatlara feda edilmektedir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Nübüvvet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ispat eden delillerden

biri de tevhiddir. Evet, meratibiyle tevhid bayra¤›n› 
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medeniyet: ilim, teknik, sanayi
ve ticaretin nimetlerinden gerçek
anlamda yararlanarak, bolluk, gü-
venlik ve rahatl›k içinde yaflay›fl.
meratip: mertebeler, basamak-
lar.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan, bir fleyi yapmaya mecbur
olan, vazifeli.
mülevves: kirletilmifl, pislenmifl.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nübüvvet-i Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
rezalet: rezillik, alçakl›k.
riya: özü sözü bir olmamak, inan-
d›¤› gibi hareket etmeyifl, iki yüz-
lülük.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flan: flöhret, ün.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
fler: kötülük.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur, haysiyet.
sevk: yöneltme, gönderme.
telvis: bulaflt›rma, kirletme, pis-
letme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
umumî: genel.
umumiyet: herkese ait olma, ge-
nellik.
unsurî: ›rkî, ›rkla alâkal›.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vaziyet: durum.
zehap: bir fikre veya zanna kap›l-
ma.
zillet: hor ve hakir görülme, alçal-
ma.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
dellâl: ilan eden, bir haberi
duyurmak için yüksek sesle
ba¤›rarak dolaflan kimse.
eflhas: flah›slar, kimseler.
evvel: önce.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
feda: u¤runa verme.

f›sk: hak yoldan veya hak yo-
lundan ç›kma, Allah’a karfl› is-
yan etme.
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
hamiyet-i cahiliye: cahiliye
hamiyeti, cahillikten gelen
›rkç›l›k gibi baz› kötü hâlleri
koruma gayreti.
hususiyet: hususîlik, ay›r›c›
özellik.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
iltibas: kar›flt›rmak.

in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kaziye: önerme, teklif, hü-
küm.
kemal-i izzet: izzet ve haysi-
yetinden taviz vermeme, tam
izzet.
maksut: kastedilmifl, kastedi-
len.
makuse: ters, z›t, aksi.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.



kâinat›n en üst tepesi üstünde dikmifl olan ve enzar-› âle-
me karfl› makamlar›yla beraber tevhide dellâll›k eden ve
enbiyan›n mücmel b›rakt›klar› hakaik› tafsilât›yla beyan
eden ve aç›klayan, ancak ve ancak Hazret-i Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâmd›r. Binaenaleyh, tevhidin haki-
kat ve kuvveti nispetinde, nübüvvet-i Ahmediye (a.s.m.)
hak ve hakikattir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Sath-› âlemde kurulan flu sergi-yi ‹lâhîde teflhir edilen

tezyinata, kemalâta, güzel manzaralara ve rububiyetin
haflmetiyle ulûhiyetin azametine bir müflahit, bir müte-
nezzih, bir mütehayyir, bir mütefekkir lâz›md›r ki, o gü-
zellikleri görsün, o manzaralar aras›nda tenezzüh etsin,
o harika nak›fllara, ziynetlere tefekkür ile hayran olsun.
Sonra, o sergiden Sâniinin celâline, Malik’inin iktidar ve
kemalât›na intikal ile, Onun azametine secde-i hayret et-
sin. Bu vazifeyi ifa edecek, insand›r. Çünkü, insan gerçi
cahil, zulmetli bir fleydir, amma öyle bir istidad› vard›r ki,
âleme bir enmuzeç ve bir numune olmaya liyakati vard›r.
Hem, o insanda öyle bir emanet vedia b›rak›lm›flt›r ki,
onunla gizli defineyi bulur, açar. Hem, o insandaki kuv-
vetler tahdit edilmeyerek mutlak b›rak›lm›flt›r. Buna bina-
en küllî bir nevi fluur sahibi olur ki, Sultan-› Ezel’in aza-
met ve haflmetinin flaflaas›n› idrak ediyor.

Evet, mâflukun hüsnü, âfl›¤›n nazar›n› istilzam etti¤i gi-
bi; Nakkafl-› Ezelî’nin rububiyeti de insan›n nazar›n› ikti-
za eder ki, hayret ve tefekkürle takdir ve tahsinlerde bu-
lunsun.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
azamet: büyüklük.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaen: -den dolay›.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cahil: Allah’› tan›mayan, ‹lâhî ha-
kikatlerden habersiz, hak bilgisin-
den yoksun.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
define:, hazine.
dellâl: ilân eden, bir haberi du-
yurmak için yüksek sesle ba¤›ra-
rak dolaflan kimse.
enbiya: nebîler, peygamberler.
enmuzeç: numune, örnek.
enzar-› âlem: âlemin dikkati, na-
zar›.
hakaik: do¤rular, gerçekler.
haflmet: ihtiflam, büyüklük.
hüsün: güzellik.
idrak: ak›l erdirme, anlama.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
iktiza: gerektirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istilzam: gerektirme.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
liyakat: lây›k olma, ehliyet.
Malik: her fleyin gerçek sahibi
olan Allah.
mâfluk: afl›k olunan sevilen.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl, k›-
sa ve az sözle ifade edilmifl, öz,
özet.
müflahit: gözlemci.
mütefekkir: düflünen, düflünür.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran.
mütenezzih: tenezzüh eden, ge-
zintiye ç›kan, gezip e¤lenen.
mutlak: herhangi bir kayda ba¤l›
olmayan, kay›ts›z, flarts›z.
nak›fl: iflleme, süsleme.
Nakkafl-› Ezelî: ezelî nakkafl; her
fleyi zat›na has olarak nak›fl nak›fl
iflleyen, evveli olmayan Allah.
nazar: bak›fl, dikkat.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
nübüvvet-i Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
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Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
flaflaa: gösterifl, debdebe.
sath-› âlem: kâinat yüzü,
tüm kâinatta.
secde-i hayret: hayret sec-
desi; flaflmaktan dolay› Al-
lah’a flükür için yap›lan secde.
sergi-yi ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n
kurdu¤u teflhir yeri.
Sultan-› Ezel: kudret kuvvet
ve iktidar› zamanla kay›tl› ol-
mayan, saltanat›n›n bafllang›-
c› olmayan sultan.

fluur: bilinç, anlay›fl.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.

tenezzüh: gezinti.
teflhir: sergileme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezyinat: süsler, süslemeler.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
vedia: emanet, saklan›lmak
ve korunmak üzere b›rak›lan
fley.
ziynet: süs.
zulmet: karanl›k.



Evet, gül ve çiçeklerin yüzlerini güzellefltiren zat, nas›l
o güzel yüzlere ar›lardan, bülbüllerden istihsan âfl›klar›
icat etmesin? Ve güzellerin güzel yüzlerinde güzelli¤i ya-
ratan, elbette o güzelli¤e müfltaklar› da yarat›r.

Kezalik, bu âlemi flu kadar ziynetlerle, nak›fllarla tez-
yin eden Malikü’l-Mülk, elbette ve elbette o harika, anti-
ka, mu’cize manzaralar›, ziynetleri, seyircilerden, müfla-
hitlerden, âfl›k ve müfltaklardan arif dellâllardan hâlî b›-
rakmayacakt›r. ‹flte, camiiyeti dolay›s›yla insan-› kâmil,
halk-› eflâke ille-i gaiye oldu¤u gibi, halk-› kâinata da se-
mere ve netice olmufltur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Eflya aras›ndaki tevafuk, Sâniin Vahid, Ehad oldu¤una

delâlet etti¤i gibi, aralar›nda bulunan muntazam tehalüf
de Sâniin Muhtar ve Hakîm oldu¤una flahadet eder.
Meselâ hayvanlar›n, bilhassa, insanlar›n, esas azalar›n-
daki tevafuk, bilhassa çift azalardaki temasül Hâl›k’›n
vahdetine bürhan oldu¤u gibi, keyfiyetler ve flekillerdeki
tehalüf de, Hâl›k’›n ihtiyar ve hikmetine delâlet eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Mahlûkat›n en zalimi insand›r. ‹nsan, kendi nefsine
olan fliddet-i muhabbetten dolay›, kendisine hizmeti ve
menfaati olan fleyleri hem sever, hem k›ymet verir, se-
meresinden istifade gördü¤ü fleylere abd ve köle olur;
aksi hâlde, ne sever ve ne k›ymet verir. Ve keza, hayat›n
icad›nda ille-i gaiyenin yaln›z hayat oldu¤unu bilir.
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gun insan, ideal insan, dünyaya
gönderilifl maksad›n› anlam›fl, Ce-
nab-› Hakk›n emirlerine göre ve
Onun r›zas› dairesinde hareket
eden güzel ahlâk sahibi kimse.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
nitelik.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ymet: de¤er.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
Muhtar: hükmü elinde tutan, ha-
reketinde serbest olan, diledi¤ini
yapan.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müflahit: gözlemci.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semere: meyve, güzel netice.
semere: meyve, güzel netice.
fliddet-i muhabbet: fliddetli sev-
gi.
tehalüf: birbirine uymama.
temasül: benzeme, benzeyifl.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
vahdet: birlik ve teklik.
Vahid: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne olan.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
ziynet: süs.

abd: kul.
aksi: ters, z›t.
âlem: dünya, cihan.
antika: de¤erli ve mükem-
mel sanat eseri.
arif: bilen, bilgide ileri olan, ir-
fan sahibi.
aza: organlar, uzuvlar.
bilhassa: özellikle.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
dellâl: ilân eden, bir haberi

duyurmak için yüksek sesle
ba¤›rarak dolaflan kimse.
Ehad: zat› tek olan Allah.
Hakîm: yap›fl ve yarat›flta bir
amaç, ilim ve fayda gözeten
s›n›rs›z hikmet sahibi olan Al-
lah.
hâlî: bofl, bir fleyden uzak,
müstesna.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
halk-› eflâk: feleklerin, gökle-
rin yarat›l›fl›.

halk-› kâinat: kâinat›n, evre-
nin yarat›l›fl›.
harika: ola¤anüstü.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ihtiyar: irade, tercih.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz
kardeflim, bil ki!
ille-i gaiye: gerçeklefltirilme-
si, meydana gelmesi için çaba
harcanan fley, amaç, ideal.
insan-› kâmil: kâmil insan, ol-



Cenab-› Hakk›n icat etti¤i “hayy”larda hedef ittihaz etti-
¤i binlerce hikmetlerinden haberi yok. Acaba, imkân ve
ihtimalden hariç midir ki, âlemde görünen flu eflya-i hari-
ka daha garip, daha harika ve daha mu’cize melekûtî,
berzahî, misalî fleylere baz› numune ve baz› esaslar olma-
s›n?

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hak, kâinat› teflkil eden zerrat› fleriat-› f›triye-

sine musahhar ve mutî ve evamir-i tekviniyesine de mün-
kad ve mümessil k›lm›flt›r. Bir ar›, “Kün!” emrine imtisa-
len matlûp bir flekle girdi¤i gibi; herhangi bir hayvan da
ayn› emre imtisalen irade edilen vaziyetlere girer.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
fiems, kamer, y›ld›z, arz gibi ecram› kabzas›nda tutan

kudret, o ecram› öyle bir sühuletle tanzim etmifltir ki,
da¤›lan tesbih tanelerini ipe dizen adam gibi, ne bir acz
görmüfltür ve ne baflkas›n›n yard›m›na ihtiyaç olmufltur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir katre su, bir deniz suyu ile müttehittir. Çünkü, iki-

si de sudur. Nehir suyu ile de müttehittir. Çünkü, ikisinin
de menfleleri semad›r. Ve keza, bir küçük bal›k, balina
bal›¤› ile müttehittir. Çünkü, ünvanlar› birdir. Kezalik,
esma-i ‹lâhiyeden bir hüceyreye veya bir mikroba tecelli
eden bir isim, kâinat› ihata eden isim ile müttehittir.
Çünkü, müsemmalar› birdir. Meselâ, bütün kâinata 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
berzahî: .
ecram: gezegenler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
eflya-i harika: ola¤anüstü eflya.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
garip: tuhaf, hayret verici.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
harika: ola¤anüstü.
hayy: diri, sa¤, canl›.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hüceyre: hücrecik, küçük hücre.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtimal: olabilirlik.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
imtisalen: imtisal ederek, uyarak,
tâbi olarak.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ittihaz: edinme, alma, kabul et-
me.
kabza: tutamak yeri, el.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kamer: ay.
katre: damla.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kün: ‘ol’ manas›nda Allah’›n var-
l›klar› yarat›rken verdi¤i emir.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
melekûtî: ruhlar ve melekler âle-
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mine mensup olan, bu âlem-
le ilgili, melekûta ait, gayp
âlemiyle ilgili.
menfle: esas, kaynak.
meselâ: örne¤in.
misalî: .
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mümessil: temsil eden, tem-
silci.
münkad: ink›yad eden, bo-
yun e¤en, itaat eden.
musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren, istenilen hâle ko-

nulmufl.
müsemma: isimlendirilmifl,
ad verilmifl.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
müttehit: ittihat eden, birle-
flen, birleflmifl.
numune: örnek.
sema: gökyüzü, gök.
flems: günefl.
fleriat-› f›triye: kâinatta dü-
zeni ve ahengi sa¤layan, bü-
tün varl›klar›n uymak zorun-
da oldu¤u kanun ve kuralla-
r›n tamam›.

sühulet: kolayl›k.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na la-
y›k ifadelerle anma.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
ünvan: ad, isim.
vaziyet: durum.
zerrat: zerreler, atomlar.



taallûk ve tecelli eden Alîm ismiyle bir zerreye taallûk
eden Hâl›k ismi, müsemmada müttehittirler. Hurma
a¤ac›na taallûk eden Musavvir ismiyle de, semeresine ta-
allûk ve tecelli eden Münflî ismi, müsemmada müttehit-
tirler. Zaten, en büyük fleye tecelli eden isim ile, en kü-
çük bir fleye de tecelli etmemesi muhaldir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Mümkin ünvan› alt›ndaki eflyan›n vücudunda tagayyür
var; yani keyfiyetleri, hâlleri de¤iflir. Binaenaleyh, müm-
kin olan bir fleyin daima bir hâlde tevakkuf ve sükût et-
mekle atalette kalmas›, o fleyin ahval ve keyfiyetleri için
bir nevi ademdir. Çünkü, o fleyin istikbal hâlleri ademde
kal›r, yol bulup vücuda gelemez. Adem ise, büyük bir
elem ve bir flerr-i mahzd›r.

Binaenaleyh, faaliyette lezzet oldu¤u gibi, ahval ve flu-
unatta da bir tebeddül olup, bu tahavvül ve tebeddülden
nefl’et eden teessürat, teellümat, bir cihetten çirkin ise
de, birkaç cihetten de güzeldir.

Evet, bir fleyin flekillerinde vukua gelen devir ve teslim
s›ras›nda gidenler müteessir, gelenler de memnun olur-
lar. Ve bu sayede hayat tasaffi eder, temizlenir; vücut da
teceddüt eder.

ì@Õ
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sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme; susma.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tasaffi: saflaflma, durulaflma, te-
mizlenme.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
teellümat: teellümler, elem, ke-
der, ac› duymalar, tasalanmalar.
teessürat: teessürler, kederler,
elemler, ac›lar.
tevakkuf: duraklama, durma.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vücut: beden, varl›k.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

adem: yokluk.
ahval: haller, durumlar.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
atalet: tembellik, hareketsiz-
lik, çal›flmama.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cihet: yön.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
istikbal: gelecek.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, nitelik.
muhal: imkâns›z.
mümkin: mümkün, olabilir
olanlar, yarat›lanlar.
Münflî: infla suretinde de ger-
çek yarat›c› olan Allah.
Musavvir: yaratt›klar›n› iste-
di¤i s›fat ve seçti¤i-maddî,
manevî-surette yaratan; Al-
lah.

müsemma: isimlendirilmifl,
ad verilmifl.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
müttehit: ittihat eden, birle-
flen, birlik olmufl.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nevi: çeflit, tür.
semere: meyve, yemifl.
flerr-i mahz: tamamen kötü-
lük, iyi taraf› hiç olmayan; za-
rar›, fenal›¤› yüzde yüz olan
fler ve musibet.



H‹DAYET-‹ KUR’AN‹YEN‹N
NES‹M‹NDEN

fiemme
w

póu«°nS pándÉn°SpôpH nÚ/ªndÉn©rdG n¤nY /¬pànªrMnQ '¤nY nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG
1 nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G '¤nYnh p¬r«n∏nY *G s¤n°U mósªnëoe nÚ/∏n°SrôoŸrG

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

fiu âlem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve

enva›yla 
2 nƒog s’pG n¬'dpG n=’ diye tevhidi ilân ediyor. Çünkü, ara-

lar›ndaki tesanüt böyle iktiza ediyor. Ve o tabakatla en-

va, bütün erkân›yla 
3 nƒog s’pG sÜnQ n’ diye ilân-› flahadet edi-

yor. Çünkü, aralar›ndaki müflabehet böyle istiyor. Ve o

erkân, bütün azas›yla 
4 nƒog s’pG n∂pdÉne n’ diye flahadetlerini

ilân ediyorlar. Çünkü, aralar›ndaki temasül böyle iktiza

eder. Ve o aza, bütün eczas›yla 
5 nƒog s’pG nôuHnóoe n’ diye

flahadet eder. Çünkü, aralar›nda teavün ve tedahül var-

d›r. Ve o ecza, bütün cüz’iyat›yla 
6 nƒog s’pG n»uHnôoe n’ diye olan 

âlem: dünya, cihan.
Ashap: Sahabeler, Hz. Peygambe-
ri (a.s.m.) görmüfl ve onunla ko-
nuflmufl olan Müslüman kimseler.
aza: organlar, uzuvlar.
cüz’iyat: parçaya ait olan fleyler.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
enva: çeflitler, türler, neviler.
erkân: rükünler, esaslar.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hidayet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
yol göstericili¤i; Kur’ân’›n hak ve
hakikatleri göstermesi.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ve
tap›n›lan fley.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ilân-› flahadet: flahitli¤i herkese
duyurma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
merhamet: ac›mak, flef-
kat göstermek, korumak,
esirgemek.
müflabehet: benzeme, benzeyifl.
nesim: hafif lâtif rüzgâr, hofla gi-
den esinti, esinti.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lâhî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bî.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flemme: az›c›k koklama; çok az
miktardaki koku, rayiha.

tabakat: tabakalar.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.
tedahül: iç içe olma, birbiri

içine girme.
temasül: benzeme, benzeyifl.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Peygamberlerin efendisi Muhammed’i -Allah ona, bütün Âl ve Ashab›na rahmet eylesin-
göndermesiyle âlemlere merhamet etmesinden dolay›, âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd
olsun.

2. Ondan baflka ilâh yoktur.
3. Ondan baflka rab yoktur.
4. Ondan baflka mülk sahibi yoktur.
5. Ondan baflka idare edici yoktur.
6. Ondan baflka terbiye edici yoktur.
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flahadetini ilân eder. Çünkü, aralar›ndaki tevafuk kale-
min bir oldu¤una delâlet ediyor. O cüz’iyat, bütün hü-

ceyrat›yla 
1 nƒog s’pG pán≤«/≤n◊rG p‘ n±uönünàoe n’ diye flahadet eder.

Ve o hüceyrat, bütün zerrat›yla 
2 nƒog s’pG nºpXÉnf n’ diye ilân-›

flahadet eder. Çünkü, cevahir-i fert aras›ndaki hayt›n bir
oldu¤u böyle iktiza eder. Ve o zerrat, bütün esîriyle 
3 nƒog s’pG n¬'dpG n=’ cevheresiyle ilân-› tevhid eder. Çünkü, esîrin

besateti, sükûnu, intizamla emr-i Hâl›k’a sür’at-i imtisali
böyle iktiza eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hiçbir insan›n Cenab-› Hakka karfl› hakk-› itiraz› yok-

tur ve flekva ve flikâyette de haddi yoktur. Çünkü, flikâ-
yet eden ferdin hilâf-› hevesini iktiza eden nizam-› âlem-
de binlerce hikmet vard›r. O ferdi irza etmekte o bin hik-
metin i¤dab› vard›r. Bir ferdi raz› etmek için bin hikmet
feda edilemez.

4 ¢oVrQn’rGnh oäGnƒ'ª°sùdG pänó°nùnØnd rºog nABGnƒrgnG t≥n◊rG n™nÑsJG pƒndnh
E¤er her ferdin keyfine göre hareket edilirse, dünya-

n›n nizam ve intizam› fesada gider.

Ey müteflekki! Sen nesin? Neye binaen itiraz ediyor-
sun? Cüz’î hevesini külliyat-› kâinata mühendis mi yap›-
yorsun? Kokmufl olan zevkini nimetlerin derecelerine
mikyas ve mizan mi yap›yorsun? Ne biliyorsun ki, zan-
netti¤in nimet nikmet olmas›n? Senin ne k›ymetin var ki, 
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hakikat: gerçek, esas.
hakk-› itiraz: itiraz etme hakk›.
hayt: ip, iki fleyi birbirine ba¤la-
yan ba¤.
heves: gelip geçici istek.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hilâf-› heves: iste¤in, arzunun
z›dd›, aksi.
hüceyrat: hücrecikler.
i¤dap: gadapland›rma, k›zd›rma,
öfkelendirme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ve
tap›n›lan fley.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ilân-› flahadet: flahitli¤i herkese
duyurma.
ilân-› tevhid: Allah’›n birli¤ini ilân
etme, herkese bildirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irza: bir kimseyi raz› etme, gönlü-
nü yapma, hoflnut etme.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
k›ymet: de¤er.
külliyat-› kâinat: kâinat›n tama-
m›, evrenin bütünü.
mikyas: ölçü aleti, ölçek.
mizan: ölçü.
müteflekki: flikâyette bulunan,
flikâyet eden.
nikmet: fliddetli ceza, eza vere-
rek cezaland›rma, öç alma.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret.
flekva: flikâyet.
sükûn: sakinlik, durgunluk, hare-
ketsizlik.
sür’at-i imtisal: çok çabuk uyma,
h›zla boyun e¤me, h›zla yerine
getirme.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
zerrat: zerreler, atomlar.

1. Hakikatte Ondan baflka tasarruf edici yoktur.
2. Ondan baflka düzenleyici yoktur.
3. Ondan baflka ilâh yoktur.
4. E¤er hak onlar›n keyiflerine tâbi olsayd›, gökler ve yer hep fesada u¤rard›. (Mü’minun Su-

resi: 71.)

besatet: basitlik, sadelik.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cevahir-i fert: atomlar, zerre-
ler.
cevhere: bir, tek cevher.
cüz’î: küçük, az.

cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.

delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.

emr-i Hâl›k: her fleyi yoktan
yaratan Allah’›n emri.

esîr: kâinattaki boflluklar› dol-

duran, havadan hafif olup ›s›
ve ›fl›¤› nakleden cevher.
feda: u¤runa verme.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
had: yetki ve de¤er.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.



sine¤in kanad›na muvazi olmayan hevesini tatmin ve
teskin için felek çarklar›yla hareketten teskin edilsin?

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cesedin bir uzvundaki bir hüceyrede yap›lan tasarruf,

en evvel cesedi tasavvur etmeye mütevakk›ft›r. Çünkü,
küllün nak›fllar›yla, ahvaliyle cüz’ün çok alâka ve müna-
sebetleri vard›r. Öyle ise, cüzde tasarruf Hâl›k-› Küllün
emri alt›ndad›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hevam, bal›k gibi küçük hayvanlar›n yumurtalar›n›,

haflerat ve nebatat›n tohumlar›n› pek büyük bir rahmet-
le, bir lütuf ile, bir hikmetle h›fzeden Sâni-i Hakîm’in ha-
fîziyetine lây›k m›d›r ki, ahirette semere veren a¤açlara
çekirdek olacak a’malinizi h›fzetmesin, ihmal etsin? Hâl-
buki, sen hamil-i emanet, halife-i arzs›n.

Evet, her bir zîhayatta bulunan h›fzü’l-hayat hissi, vü-
cudun ebedî bir bekaya ism-i Hayy, Hafîz, Bâkî’nin te-
cellisiyle incirar edece¤ine delâlet eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir incir tohumunu tav›rdan tav›ra h›fzeden, devir-

den devire himaye eden, inhilâlden vikaye eden ve o
tohumda incir a¤ac›n›n teflkilât›na lâz›m olan esaslar›
kemal-i ihtimam ile muhafaza eden, elbette ve elbette
halife-i arz ünvan›n› alan nev-i beflerin a’malini ihmal et-
mez, h›fzeder.

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
ahval: hâller, durumlar.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
a’mal: ameller, ifller.
Bâkî: varl›¤›n›n sonu olmayan
Allah.
beka: bakîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
ceset: vücut, beden.
cüz: parça.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
evvel: önce.
felek: gökyüzü, gök, sema.
Hafîz: her fleyin sonsuza kadar
koruyan, muhafaza eden, sakla-
yan Allah.
hafîziyet: Cenab-› Hakk›n her
mahlûkun bafl›na gelecek vazi-
yetleri ve bafl›ndan geçenleri mu-
hafaza etme s›fat›.
halife-i arz: arz›n halifesi, yeryü-
zünde baz› hususlarda Allah ad›-
na hareket eden.
Hâl›k-› Küll: her fleyin yarat›c›s›,
hâl›k› olan Allah.
hamil-i emanet: emaneti yükle-
nip tafl›yan.
haflerat: haflereler, küçük böcek-
ler, zararl› küçük hayvanc›klar.
hevam: böcekler, haflereler.
heves: gelip geçici istek.
h›fz: saklama, koruma, muhafaza
etme.
h›fzü’l-hayat: hayat› korumak.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hüceyre: hücrecik, küçük hücre.
ihmal: bofllama, önemsememe.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
incirar: bir neticeye do¤ru çekile-
rek sona erme, çekilip bir sona
erme.
inhilâl: da¤›lma, çözülme, parça-
lanma, bozulma.
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ism-i Hayy: Cenab-› Hakk›n
hayat› veren, dirilten anla-
m›nda ismi.
kemal-i ihtimam: son derece
dikkat ve ihtimam, dikkat ve
özenin son derecesi.
küll: bütün.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
muhafaza: koruma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l›
olan, ancak onunla olabilen.
muvazi: paralel, birbirine

denk.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nebatat: bitkiler.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
semere: meyve, güzel netice.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
tasavvur: bir fleyi zihinde dü-

flünme, tasarlama.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n›
karfl›lama.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
teflkilât: yap›fllar, kurulufllar.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
ünvan: flöhret, ad, isim.
uzuv: bir canl›y› meydana ge-
tiren parçac›klardan her biri,
organ.
vikaye: koruma, sahip ç›kma.
zîhayat: hayat sahibi.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Lâf›zlar›n tebeddülüyle mana tebeddül etmez, bâkî ka-
l›r. Kabuk parçalan›r, lüp bâkî ve sa¤lam kal›r. Libas› y›r-
t›l›r, cesedi sa¤lam, bâkî kal›r. Ceset ölüp da¤›l›rsa da,
ruh bâkî kal›r. Cisim ihtiyarlan›rsa, enaniyet genç kal›r.
Çokluk, cemaat da¤›l›r, amma vahid-i fert bâkî kal›r. Kes-
ret bozulur, vahdet bâkîdir. Madde k›r›l›r, nur bâkîdir.

Binaenaleyh, ömrün bidayetinden sonuna kadar de-
vam eden mana, çok cesetleri tebeddül ve tav›rdan tav›-
ra intikal ve devirden devire yuvarland›¤› hâlde, vahdeti-
ni, bekas›n› muhafaza etti¤i gibi, ölüm hende¤ini de at-
layarak, salimen ebed yoluna devam edecektir. Maahaza
her vakit “Fenâya haz›r ol!” emrini intizar eden zail ve
bekas›z maddiyatta, flu h›fz ve muhafaza düsturu, beka
ile çok münasebettar olan ruh ve manada da caridir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Ulûhiyetin azameti, izzeti, istiklâliyeti, her fleyin —kü-
çük olsun büyük olsun, yüksek olsun alçak olsun— taht-›
tasarrufunda bulundu¤unu istiyor. Senin h›ssetin veya
hakaretin Onun tasarrufundan hariç kalmas›na sebep
olamaz. Çünkü senin Ondan bu’dun varsa da, Onun sen-
den bu’du yoktur. Veya senin bir s›fat›n›n hakareti, vücu-
dunun hakaretini istilzam etmez. Veya mülk cihetinin
mülevves olmas›, melekût cihetinin de mülevves olmas›-
n› iktiza etmez.
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kesret: çokluk.
lâf›z: söz, kelime.
libas: elbise.
lüp: iç, öz.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
melekût: bir fleyin iç yüzü, haki-
kati, asl›.
muhafaza: koruma.
mülevves: kirli, pis, murdar.
mülk: d›fl k›s›m, d›fl yüzey.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
salimen: emniyetle, güvenle.
s›fat: vas›f, nitelik.
taht-› tasarruf: idare alt›nda.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
vahdet: birlik ve teklik.
vahid-i fert: tek birey, tek bir ki-
fli.
zail: sona eren, yok olan.

amma: ama, lâkin, ancak.
azamet: büyüklük.
bâkî: daimî.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
bidayet: bafllang›ç.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
cari: cereyan eden, akan, iflle-
yen.
cemaat: topluluk.
ceset: vücut, beden.
cihet: yön.

düstur: kaide, esas, prensip.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.
hakaret: afla¤›l›k, alçakl›k; kü-
çüklük, horluk; alçak görme,
afla¤›lama, horlama.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
h›fz: saklama, koruma, mu-
hafaza etme.
h›sset: alçakl›k.

iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
intikal: bir yerden baflka bir
yere geçme, yer de¤ifltirme.
intizar: bekleme, gözleme.
istiklâliyet: istiklâl üzere bu-
lunma, hür ve müstakil olma,
bafll› bafl›na buyruk olma, ba-
¤›ms›zl›k.
istilzam: gerektirme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet,
kudret, üstünlük.



Ve keza, Hâl›k’›n azameti, çirkin fleylerin tasarrufun-
dan ç›kmas›n› istilzam etmez. Bilakis, azamet-i hakikiye,
icat hususunda infirad›, tasarruf cihetiyle de ihatay› ikti-
za eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Maddî olan bir fley, kesafeti ne kadar fazla olursa, o
nispette ince ve gizli fleyleri göremez ve onlar› idrakten
kàs›rd›r. Fakat nur ve nuranî fleyler, ne kadar nuraniyet-
te terakki ederse, o nispette ince ve gizli fleylere nüfuzu
tam ve keskin olur. Ve keza, ne kadar lâtif olursa, o de-
recede maddiyat›n içlerini keflfeder —röntgen flua› gibi.
Mümkinatta mesele bu merkezde ise, vacip, vahit olan

Nurü’l-Envar ne derece 
1 nQGnôr°Sn’rÉpH lºpdÉnY ÉnjÉnØn◊r G oòpaÉnf olaca¤›

bir derece anlafl›ld›. Öyle ise, azameti, tam manas›yla
ihata; nüfuz, flümulü iktiza ve istilzam eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Ekseriyet-i mutlakay› teflkil eden avam-› nâs›n fehim-
leri Kur’ânca o kadar müraat edilmifltir ki, birkaç derece-
yi, birkaç ciheti ihtiva eden bir meselede, avam›n fehim-
lerine en me’nus, en karip ciheti ve nazarlar›na en vaz›h,
en zahir dereceyi söylüyor. Çünkü, öyle olmasa, delilin
neticeden hafî olmas› lâz›m gelir. Kur’ân’›n kâinattan
yapt›¤› bahis, Hâl›k’›n s›fatlar›n› ispat ve izah içindir.
Binaenaleyh, ne kadar cumhurun fehmine yak›n olursa,
irflada daha lây›k ve daha muvaf›k olur.

avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
avam-› nâs: insanlar›n ilmî, irfan›
k›t, okuma yazmas› az, fikren za-
y›f olanlar›.
azamet: büyüklük.
azamet-i hakikî: gerçek büyük-
lük.
bahis: konu.
bilakis: aksine, tersine.
Binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cihet: yön.
cumhur: kalabal›k, ekseriyet, ço-
¤unluk.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
ekseriyet-i mutlaka: mutlak ço-
¤unluk; kesin ve büyük ço¤unluk.
fehim: anlay›fl.
hafî: gizli.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtiva: içine alma, kapsama.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
infirat: teklik, bir olufl, yaln›zl›k
hâli.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istilzam: gerektirme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
karip: yak›n.
kàs›r: k›sa olan.
kesafet: kal›nl›k, yo¤unluk, kesif-
lik, koyuluk, s›kl›k.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin; cisma-
nî olmayan, ruhanî.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
me’nus: al›fl›lm›fl, al›fl›k, ünsiyet
edilmifl.
mesele: konu.

mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dâhi-
lindekiler, olabilir fleyler.
müraat: gözetme, riayet et-
me.
muvaf›k: uygun, münasip.
nazar: bak›fl, dikkat.
nispet: oran, ölçü.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.

nuraniyet: nurluluk, parlak-
l›k, ayd›nl›k.
Nurü’l-Envar: nurlar›n nuru,
tüm nurlar›n ›fl›klar›n kayna¤›
olan Allah.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
s›fat: vas›f, nitelik.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme.
tasarruf: idare etme, kullan-

ma.
terakki: yükselme, ilerleme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
vacip: varl›¤› zorunlu olan ve
baflkas›n›n varl›¤›na ba¤l› ol-
mayan.
vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda
tek ve yegane olan.
vaz›h: aç›k, aflikâr; kolay an-
lafl›l›r.
zahir: aç›k, aflikâr.

1. ‹nce ve gizli fleylere nüfuz eden ve s›rlar› bilen.
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Meselâ, Hâl›k’›n tasarrufat›na delâlet eden ayetlerden
en zahir, en aflikâr olan tabakay› 
1 rºoµpfGnƒrdnGnh rºoµpànæ°pùrdnG o±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG o≥r∏nN /¬pJÉn`j'G røpenh
ayetiyle zikretmifltir. Hâlbuki, bu tabakan›n arkas›nda vü-
cuhun taayyünat, teflahhusat tabakas› vard›r. Evvelki ta-
bakan›n fehmi, ikinci tabakan›n fehminden daha yak›n-
d›r.

Ve keza, en aflikâr dereceyi 
2 pQÉn¡sædGnh pπr«sdG p±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG p≥r∏nN ≈/a s¿pG

ayetiyle zikretmifltir. Bu derecenin arkas›nda, arz›n flems
etraf›nda emir ve irade-i ‹lâhî kanunuyla tahrik ve tedvi-
ri derecesi de vard›r. Lâkin, bu derece, evvelki dereceden
bir derece mahfî oldu¤undan terk edilmifltir.

Ve keza, 
3 GkOÉn`JrhnG n∫ÉnÑp÷r Gnh cümlesiyle en okunakl› sayfa-

y› göstermifltir. Hâlbuki bu sayfan›n arkas›nda, “Direk ve
kaz›klar ile tehlikeden muhafaza edilen bir sefine gibi,
arz da, içerisinde vukua gelen hercümerçten dolay› par-
çalanmak tehlikesinden korumak için, da¤lar ile kaz›k-
lanm›flt›r” sayfas› da vard›r. Fakat, bu sayfa, avam-› nâs-
ça o kadar okunakl› olmad›¤›ndan terk edilmifltir. Ve bu
sayfan›n alt›nda da flöyle bir hafliye vard›r:

Hayat› besleyip sa¤lamak üzere, da¤lar arza direk ya-
p›lm›flt›r. Çünkü, da¤lar sular›n mahzenidir; havan›n ta-
ra¤›d›r, tasfiye ediyor; topra¤›n hamisidir, denizin istilâ-
s›ndan vikaye ediyor. Zaten hayat›n direkleri bu unsurlar-
d›r. Bu s›rra binaendir ki, fleriatça hilâlin tulû ve gurubu 
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hafliye: dipnot; ek, ilâve.
hercümerç: karmakar›fl›k olma,
alt üst olma.
hilâl: yeni ay.
irade-i ‹lâhî: Allah’›n iradesi, Ce-
nab-› Hakk›n diledi¤ini yapabilme
gücü, kudreti.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
kanun: kaide, kural.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahfî: Gizli, sakl›.
mahzen: kaynak, hazine ve defi-
ne deposu.
meselâ: örne¤in.
muhafaza: koruma.
sefine: gemi.
flems: günefl.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi; din.
s›r: gizli hakikat; bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
sima: yüz, çehre.
taayyünat: meydana ç›kmalar,
belli olmalar.
tabaka: derece, katman.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler.
tasfiye: saflaflt›rma, ar›tma, te-
mizleme.
tedvir: çevirme, döndürme.
teflahhusat: teflahhuslar, flah›s
hâline girmeler, cisimlenmeler.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
unsur: eleman, yap› tafl›, birim.
vikaye: koruma, sahip ç›kma.
vücuh: çehreler, yüzler.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zahir: aç›k, aflikâr.
zikretmek: anmak, bildirmek.

arz: yer, dünya.

aflikâr: aç›k, belli, meydanda.

avam-› nâs: insanlar›n ilmî, ir-
fan› k›t, okuma yazmas› az,
fikren zay›f olanlar›.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
evvel: önce.
evvelki: birincisi.

fehim: anlay›fl.

gurup: batma, bat›fl.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.

hamî: himaye eden, koruyan,
gözeten.

1. Göklerin ve yerin yarat›l›fl› ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalar›n›z›n fark-
l›l›¤› da yine Onun ayetlerindendir. (Rum Suresi: 22.)

2. Muhakkak ki göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda ve gece ile gündüzün de¤iflmesinde... (Âl-i ‹m-
ran Suresi: 190.)

3. Da¤lar› birer kaz›k yapmad›k m›? (Nebe Suresi: 7.)



nazara al›nm›flt›r. Çünkü, bu ise, aylar›, günleri hesap et-
mekten, avamca daha kolayd›r. Ve yine o s›rra binaen-
dir ki, ezhan-› avamda tespit ve takrir için, Kur’ân’da
tekrarlar vukua gelmifltir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Ayetlerin bahsettikleri hakikatler, fliirlerin bahsettikleri

hayalâttan pek vâsi ve pek yüksektir. Bu itibarla, fliirden
addedilmemifltir.

Hem de, ayetler sahibinin fluunat ve ef’alinden bahse-
der. fiiir ise, fuzulî olarak, gayrdan bahseder.

Hem de, filcümle adî fleylerden bahsi harikulâdedir.
fiiirin harikulâdelerden bahsi, alelekser adîdir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hâl›k’›n vahdetini gösteren âyineler ve delillerini oku-

tan sayfalar›n pek çok çeflitleri oldu¤u gibi, merkezleri
bir ve birbirinin içine dâhil olmufllard›r. Binaenaleyh, bir
âyinede göründü veya bir sayfada okundu mu, hepsinde
de görünür ve okunur. Fakat, birisinde görünmemesi,
hepsinde görünmemesini istilzam etmez.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir kelimeyi yazan harfini yazan›n gayrisi, bir sayfay›

yazan sat›r› yazan›n gayrisi, kitab› yazan sayfay› yazan›n
gayrisi olmas› mümkün olmad›¤› gibi; kar›ncay› halk
eden cins-i hayvan› halk edenin gayrisi, hayvan› yaratan 

add: saymak, öyle kabul etmek.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
alelekser: ekseriya, ço¤unlukla,
çok kez, çok vakit.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahis: konu.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cins-i hayvan: hayvan cinsi.
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dâhil: girme, içinde olma.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
ef’al: fiiller, ifller.
ezhan-› avam: kültürlü olma-
yan cahil halk tabakas›n›n zi-
hinleri.
filcümle: hepsi, bütünü.
fuzulî: bofluna, yersiz, gerek-
siz, lüzumsuz.
gayr: baflka, di¤er.
hakikat: gerçek, do¤ru.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
harikulâde: ola¤anüstü.
hayalât: hayaller, hülyalar.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
istilzam: gerektirme.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e

indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.

nazar: bak›fl, dikkat.

s›r: gizli hakikat.

fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.

takrir: sa¤lamlaflt›rma.

vahdet: birlik ve teklik.

vâsi: genifl, engin, bol.

vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.



arz› yaratan›n gayrisi, arz› halk eden Rabbülâlemîn’in
gayrisi olmas› muhaldir.

Rububiyet-i ammenin iflaretlerindendir ki, kâinat kita-
b›nda öyle büyük harfler vard›r ki, o harflerin bir k›sm›n-
da bir kelime yaz›l›d›r, bir k›sm›nda bir kelâm, bir k›sm›n-
da bir kitap yaz›l›d›r. Meselâ, o kitapta bahir, flecer, arz
birer harf makam›ndad›rlar. Birinci harfte semek kelime-
si, ikincisinde flecer kelâm›, üçüncüsünde hayvan kitab›
yaz›lm›flt›r. Hatta, “yâ sin” suretinde tam Yâsin Suresi
yaz›ld›¤› gibi, baz› masnuatta, bir kelime olan isminde,
çekirde¤inde o masnuun suresi ve kitab› yaz›lm›flt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Y›ld›zlar, flemsler aras›nda mümaselet oldu¤u gibi, fil-
cümle müsavat da vard›r. Binaenaleyh, onlardan biri öte-
kilere Rab olamaz. Ve onlardan birine Rab olan, hepsi-
ne de Rab olur; ve keza, her fleye de Rab olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan›n bir ferdinde bir cemaat-i mükellefîn bulunur.
Evet, her bir uzuv, bir fley için yarat›lm›flt›r; o uzvu, o fley-
de kullanmakla mükelleftir. Meselâ, her bir hasse için bir
ibadet vard›r; onun hilâf›nda kullan›lmas› dalâlettir. Mese-
lâ, bafl ile yap›lan secde Allah için olursa ibadettir, gayri-
si dalâlettir. Kezalik, fluaran›n hayalen yapt›klar› hayret ve
muhabbet secdeleri dalâlettir. Hayal, onunla fas›k olur.
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muhabbet: aflk, ilgi, alâka.
muhal: imkâns›z.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
mümaselet: benzeme, benzeyifl.
müsavat: müsavilik, eflitlik, her
bak›mdan ayn› derecede olma.
Rab: efendi, sahip, her fleyin ma-
liki, malik.
Rabbülâlemîn: âlemlerin Rabbi,
bütün âlemleri idare ve terbiye
eden Allah.
rububiyet-i amme: Cenab-› Al-
lah’›n her fleyi içine alan terbiye
edicili¤i.
secde: bafl e¤me, bafl› yere koy-
ma.
secde: namazda, al›nla beraber
burnu yere koyma fleklindeki
ibadet vaziyeti.
flecer: a¤aç.
semek: bal›k.
flems: günefl.
fluara: flairler.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: flekil, resim, foto¤raf.
uzuv: bir canl›y› meydana getiren
parçac›klardan her biri, organ.

arz: yer, dünya.
bahir: deniz.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cemaat-i mükellefîn: mükel-
lef, yani dinen sorumlu olan-
lar toplulu¤u, cemaati.
dalâlet: hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket edip fesat ç›ka-

ran, kötülü¤ü ve günah iflle-
meyi âdet haline getiren.
filcümle: hepsi, bütünü.
gayr: baflka, di¤er.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hasse: duyu.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan

fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kelâm: söz, lâf›z; cümle.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
makam: yer.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
meselâ: örne¤in.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsanlar› fikren dalâlete atan sebeplerden biri, ülfeti

ilim telâkki etmeleridir. Yani, me’lûflar› olan fleyleri ken-
dilerince malûm bilirler. Hatta, ülfet dolay›s›yla adiyata
teemmül edip ehemmiyet vermezler. Hâlbuki, ülfetlerin-
den dolay› malûm zannettikleri o adî fleyler, birer harika
ve birer mu’cize-i kudret olduklar› hâlde, ülfet saikas›yla
onlar› teemmüle, dikkate alm›yorlar; tâ onlar›n fevkinde
olan tecelliyat-› seyyaleye im’an-› nazar edebilsinler.
Bunlar›n meseli, deniz kenar›nda durup, denizin içerisin-
deki hayvanata ve sair garip hâlât›na bakmayarak, yaln›z
rüzgâr ile husule gelen dalgalara ve flemsin fluaat›ndan
peyda olan p›r›lt›s›na dikkat etmekle, malikü’l-bihar olan
Allah’›n azametine delil getiren adam›n meseli gibidir. 

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsanlar›n arza ait malûmat ve müsellemat-› bedihiyat-

lar› ülfete mebnidir. Ülfet ise, cehl-i mürekkep üstüne
serilmifl bir perdedir. Hakikate bak›l›rsa, zannettikleri
ilim, cehildir. Bu s›rra binaendir ki, Kur’ân, ayetleriyle in-
sanlar›n nazar›n› me’lûfatlar› olan fleylere çeviriyor.
Ayetler, necimler gibi, ülfet perdesini deler atar, insan›n
kula¤›ndan tutar bafl›n› e¤dirir, o ülfetin alt›ndaki havari-
ku’l-âdât mu’cizeleri o adiyat içerisinde gösterir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Aralar›nda münasebet, muamele, hatta mükâleme bu-

lunan iki fleyin birbirine müflabih veya müsavi olmas›n› 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
adiyat: her zaman olagelen, al›-
fl›lm›fl, s›radan fleyler, basit ifller.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet: büyüklük.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
cehl-i mürekkep: bilmemekle
beraber, bilmedi¤ini de bilme-
mek, katmerli cahillik, kara cahil-
lik.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
fevkinde: üstünde.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâlât: hâller, durumlar, vaziyet-
ler.
harika: ola¤anüstü.
havariku’l-âdât: ola¤anüstü fley-
ler.
hayvanat: hayvanlar.
husul: olma, meydana gelme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
ilim: bilgi, marifet.
im’an-› nazar: bir ifli dikkatli dü-
flünme, inceden inceye tetkik et-
me.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
malikü’l-bihar: denizlerin sahibi.
malûm: bilinen, bilinir olan.
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malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
mebni: bir fleye dayanan, isti-
nat eden.
me’lûfat: al›fl›lm›fl, ülfet edil-
mifl fleyler.
mesel: örnek.
muamele: davran›fl, birbiri ile
ifl görme.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mu’cize-i kudret: Cenab-›
Hakk›n kudretinin mu’cizesi.

mükâleme: konuflma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik bulunan
fleylerden her biri.
müsavi: eflit.
müsellemat-› bedihiyat:
apaç›k olufllar› sebebiyle iti-
razs›z ve zorlanmadan kabul
edilen fleyler.
nazar: bak›fl, dikkat.
necim: y›ld›z.
peyda: meydana gelme, aç›-
¤a ç›kma.

saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.
sair: di¤er, baflka, öteki.
flems: günefl.
s›r: gizli hakikat.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar.
tecelliyat-› seyyale: ak›p gi-
den görüntüler; gelip geçen
tecelliler.
teemmül: inceden inceye, et-
rafl›ca düflünme.
telâkki: anlama, kabul etme.
ülfet: al›flkanl›k hâline getir-
me, huy edinme.



istilzam etmez. Meselâ, ya¤murun bir katresi veya seme-
renin bir çiçe¤inin, küçüklü¤üyle beraber, flems ile mü-
nasebeti ve muamelesi vard›r. Binaenaleyh, ey insan, se-
nin hakaretin seni Hallâk-› Âlem’in nazar-› inayetinden
setredecek bir sebep olamaz.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Denizlerde vukua gelen med ve cezir gibi, evliya

aras›nda da bast-› zaman, (HAfi‹YE) tayy-› mekân meselesi
flöhret bulmufltur. Ezcümle, Kitab-› Yevakit’in rivayetine
göre, ‹mam-› fia’ranî bir günde iki buçuk defa kocaman
Fütuhat-› Mekkiye nam›ndaki büyük mecmuay› mütalâa
etmifltir. Bu gibi vukuat, isti¤rap ile inkâr edilmesin. Zi-
ra, bu gibi garip meseleleri tasdike yaklaflt›ran misaller 
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i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ispat: kan›tlama.
isti¤rap: garip bulmak, garipse-
mek, tuhaf bulmak.
istilzam: gerektirme.
katre: damla.
Kitab-› Yevakit: 1492-1565 y›lla-
r›nda yaflam›fl olan ‹mam-› fia’ra-
nî’nin akait kitab›. Eserin tam ad›,
el-Yevakit ve’l-Cevahir fî Beyani
Akaidi’l-Ekber’dir.
mecmu: toplam, tüm.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
med: ay çekimi tesiriyle denizin
kabarmas›, kabarma.
mesele: önemli konu.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed Efendimizin (a.s.m.), Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
muamele: davran›fl, birbiri ile ifl
görme.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
müddet: süre, zaman.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
nam: ad.
nazar-› inayet: yard›m ve koru-
ma alt›nda.
rivayet: bir haber, söz veya olay›
nakletme.
semere: meyve, yemifl.
flems: günefl.
setr: örtme, kapama, gizleme.
s›r: gizli hakikat.
flöhret: herkesçe bilinme, tan›n-
ma durumu, ün.
tasdik: onaylama.
tayy-› mekân: mekân› ortadan
kald›rma, bir flahs›n bir anda
muhtelif yerlerde görülmesi, me-
kân› atlarcas›na geçme.
tayy-› zaman: çok uzun zaman›
pek k›sa bir zamanda görme ve
yaflama.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
telif: eser yazma.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
vukuat: hâdiseler, olaylar.
vüs’at: genifllik.
zaman-› Miraç: Peygamberimizin
(a.s.m.) Miraç hâdisesinin gerçek-
leflme müddeti.
zarf›nda: süresince.

bast-› zaman: az bir zaman-
da çok uzun bir zaman yafla-
m›fl, geçirmifl olmak.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
binaenaleyh: bundan dolay›,

bunun üzerine.
cezir: ay›n tesiriyle yükselmifl
olan deniz suyunun eski sevi-
yesine inmesi.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakaret: küçüklük, horluk.
hakikat: gerçek, as›l, esas.

Hallâk-› Âlem: âlemi yoktan
ve en güzel bir surette yara-
tan Allah.
hafliye: ek, ilâve; dipnot.
hatme-i Kur’âniye: Kur’ân-›
Kerîm’i bafltan sona okuyup
bitirme.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihata: kuflatma, içine alma.

1. ‹çlerinde söze bafllayanlardan biri, “Bu hâlde ne kadar kald›k?” diye sordu. “Bir gün, yahut
daha da az” dediler. (Kehf Suresi: 19.)

2. Lâkin, Rabbinin kat›nda bir gün sizin hesab›n›za göre bin y›l gibidir. (Hac Suresi: 47.)

HAfi‹YE: Bast-› zaman s›rr›yla, çok seneler hükmünde olan birkaç dakika-
l›k zaman-› Miraç, bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bilfiil vukuunu gös-
teriyor. Mirac›n birkaç saat müddeti, binler seneler hükmünde vüs’ati ve
ihatas› ve uzunlu¤u vard›r. Çünkü, Miraç yoluyla beka âlemine girdi. Beka
âleminin birkaç dakikas› bu dünyan›n binler senesini tazammun etmifltir.

Hem, bu hakikate binaen, baz› evliya bir dakikada bir günlük ifli gör-
müfl, baz›lar› bir saatte bir senelik vazifesini yapm›fl, baz›lar› bir dakikada
bir hatme-i Kur’âniyeyi okumufl olduklar› gibi; Risale-i Nur’un telifinde de
bu bast-› zaman hakikati çok defa vukua gelmifl.

Ezcümle: On Dokuzuncu Mektup yüz elli sayfad›r. Üç yüzden fazla mu’ci-
zat› kitaplara müracaat edilmeden, ezber olarak, da¤ ba¤ köflelerinde, dört
gün zarf›nda, her gün üçer saat meflgul olmakla, mecmuu on iki saatte te-
lif edilmesi; Ramazan Risalesi k›rk dakikada telif edilmesi; Yirmi Sekizinci
Söz yirmi dakikada telif edilmesi bast-› zaman›n vukuunu ispat etmifltir.

1 mΩrƒnj ¢n†r©nH rhnG Ékerƒnj Énæ r̀ãpÑnd GƒodÉnb rºoà`rãpÑnd rºnc rºo¡ræpe lπpFBÉnb n∫Énb ayeti tayy-› zaman› gös-

terdi¤i gibi, 
2 n¿htóo©nJ Ésªpe mánæ°nS p∞rdnÉnc n∂uHnQ nóræpY Ékerƒnj s¿pGnh ayeti de bast-› zaman›

gösterir.



pek çoktur. Meselâ, rüyada bir saat zarf›nda bir senenin
geçti¤ini ve pek çok ifller görüldü¤ünü görüyorsun. E¤er
o saatte o ifllere bedel Kur’ân okumufl olsa idin, birkaç
hatim okumufl olurdun. Bu hâlet, evliya için hâlet-i yaka-
zada inkiflaf eder. Zaman inbisat eder, mesele ruhun da-
iresine yaklafl›r. Ruh zaten zaman ile mukayyet de¤ildir.
Ruhu cismaniyetine galip olan evliyan›n iflleri, fiilleri,
sür’at-i ruh mizan›yla cereyan eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir bürhan ile elde edilen netice-i tevhidi, baz› insan-

lar isti’zam ile dar zihinlerine s›¤›flt›ramazlar; veya bozuk
hayalleri tahammül edemez. Bu hâle karfl›, o kat’î, sahih
bürhan› reddetmek üzere, “Bu neticeyi, bu kadar azame-
tiyle flu bürhan (onu) intaç edemez” diye bahanelerle ka-
bul etmez. O miskin bilmez mi ki, neticenin kayyumu
imand›r; bürhan, ancak onu görmek için bir menfezdir
veya bir süpürge gibi, o neticeye konan vehimleri süpü-
rür. Maahaza, bürhan bir de¤ildir, bin de¤ildir, zerrat-›
âlem adedince bürhanlar vard›r.

Fesübhanallah, mülk ile melekût aras›ndaki hicap ne
kadar incedir, aralar›ndaki mesafe ne kadar büyüktür;
dünya ile ahiret aras›ndaki yol ne kadar k›sa ve ne kadar
uzundur; ilim ile cehil aras›ndaki hicap ne kadar lâtif ve
ne kadar kal›nd›r; iman ile küfür aras›ndaki berzah ne
kadar fleffaf ve ne kadar kesiftir; ibadetle masiyet aras›n-
daki mesafe ne kadar k›sad›r. Hâlbuki, aralar› Cennet ile
Nâr›n aralar› kadard›r. Hayat ne kadar k›sa, emel ne 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
azamet: büyüklük.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
bedel: karfl›l›k.
berzah: iki fley aras›ndaki yer.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
cereyan: olma, meydana gelme.
cismaniyet: cismanî olufl, cisimle
ilgili olma, maddiyat.
emel: fliddet arzu, ümit.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
fesübhanallah: Allah’› her türlü
kusur, ay›p ve eksiklerden tenzih
ederim” manas›ndad›r. fiaflk›nl›¤›
anlatmak için kullan›l›r.
hâlet: hâl, durum.
hâlet-i yakaza: uyan›kl›k hâli,
uyan›kken.
hicap: perde, örtü.
ibadet: kulluk görevi.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
inbisat: yay›lma, geniflleme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
isti’zam: çok çok büyük bir fley
olarak görme, imkâns›z olacak gi-
bi büyük kabul etme.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kayyum: her fleyin varl›¤› onunla
ayakta duran ve devam eden.
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kesif: kaba, yo¤un, fleffaf ol-
mayan.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin;
cismanî olmayan, ruhanî.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
masiyet: asilik, itaatsizlik. is-
yan.
melekût: iç, iç k›s›m.

menfez: delik, aral›k.
mesafe: uzakl›k, ara.
meselâ: örne¤in.
mesele: önemli konu.
miskin: uyufluk, tembel, ha-
reketsiz, zavall›.
mizan: terazi, ölçü.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›,
ba¤l›.
mülk: d›fl, d›fl k›s›m; bir fleyin
görünen k›sm›. 
nâr: atefl; Cehennem.
netice-i tevhid: yarat›c›n›n
bir tek oluflu sonucu.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sahih: do¤ru, kusursuz, tam,
sa¤lam.
fleffaf: saydam.
sür’at-i ruh: ruhun h›z›.
tahammül: yüklenme, yüke
katlanma; kald›rabilme.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zarf›nda: süresince.
zerrat-› âlem: âlemdeki zer-
reler, atomlar.



kadar uzundur. Evet, hâl ile mazi aras›nda öyle ince bir
perde vard›r ki, ruhun mazi cihetine geçmesine mâni de-
¤ildir, cesede nispeten bitmez bir mesafedir.

Kezalik, mülk ile melekût, dünya ile ahiret aras›nda,
ehl-i kalp için fleffaf, ehl-i heva için kesif ince bir perde
vard›r. 

Kezalik, gece ile gündüz aras›nda lâtif bir perde var ki,
gözün kapanmas›yla gece olup, aç›lmas›yla gündüz oldu-
¤u gibi; nefsin âlem-i maneviyata gözü kapan›rsa, ebedî
bir gece içinde kal›r, gözü maneviyata aç›l›rsa nehar› in-
kiflaf eder.

Kezalik, Allah’›n hesab›na kâinata bakan adam, her
ne müflahede ederse ilimdir; e¤er gafletle esbap hesab›-
na bakarsa, ilim zannetti¤i fley de cehil olur.

Kezalik, iman ve tevhid ile bakan, âlemi nurlu görür;
ve illâ âlemi zulümat içerisinde görecektir.

Kezalik, ef’al-i befler için iki cihet vard›r: E¤er niyet ile
Allah’›n hesab›na olursa, tecelliyata ma’kes, fleffaf, par-
lak olur. E¤er Allah hesab›na olmasa, zulmetli bir man-
zaray› göstermifl olur.

Kezalik, hayat›n da iki vechi vard›r: Biri siyah dünya-
ya bakar, di¤eri fleffaf ahirete naz›rd›r. Nefis, siyah vec-
hin alt›na girer, fleffaf veche terettüp eden saadet-i ebe-
diyeyi ister.
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ma’kes: akseden yer, yans›ma
yeri.
maneviyat: mana âlemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler.
mâni: engel.
mazi: geçmifl zaman.
melekût: iç, iç k›s›m.
mesafe: uzakl›k, ara.
mülk: d›fl, d›fl k›s›m; bir fleyin gö-
rünen k›sm›. 
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
naz›r: nazar eden, bakan.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
nehar: gündüz.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
niyet: bir ifli yapmay› önceden
düflünme.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
fleffaf: saydam.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
terettüp: ait olma, icap etme, ge-
rekme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vecih: cihet, yön.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve küfür.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i maneviyat: manalar
ve ruhlar âlemi.
cehil: bilgisizlik, cehalet, ca-
hillik.
ceset: vücut, beden.
cihet: yön.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ef’al-i befler: insan›n fiilleri.
ehl-i heva: heva ve hevesine

düflkün olanlar, nefsinin gay-
rimeflru isteklerine uyanlar.
ehl-i kalp: maneviyata çok
k›ymet veren, kalben Cenab-›
Hakka çok yak›nl›k hissedip
çok hikmetlerden anlayan
zat.
esbap: sebepler, vas›talar.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hâl: bulunulan an, flimdiki za-
man.
ilim: bilgi, marifet.

illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
iman: inanç, itikat.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfo-
lunma; geliflme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf ol-
mayan.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin;
cismanî olmayan, ruhanî.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kâinat›n miftah›, anahtar› insan›n elindedir. Âlemin
kap›lar› aç›k ise de, manen kapal›d›r. Cenab-› Hak bütün
o kap›lar› ve kenz-i mahfîyi açan ene nam›nda bir mifta-
h› insan›n eline vermifltir. Fakat, ene de kap›s› kapal› bir
bilmecedir; bunun kap›s› aç›l›yorsa, kâinat›n da kap›lar›
aç›l›yor.

Evet, Cenab-› Hak insana bir benlik, bir nevi hürriyet
vermifltir ki; Cenab-› Hakk›n rububiyetine ait evsaf› bil-
mek için, mevhum farazî bir vahid-i k›yasî yaps›n.

Mahiyet-i beflerde pek ince bir ip, insan›n vücudunda
fluurlu bir k›l, flahs›n kitab›nda bir elif k›ymetinde ve mik-
tar›nda olan enenin iki vechi vard›r: Biri, hayra bakar.
Bu vecihle yaln›z kabil-i feyizdir, fail de¤ildir. Di¤er vechi
ise, flerre bakar. Bu vecihle kendisini fail bilir.

Enenin mahiyeti mevhumedir, rububiyeti hayalîdir, vü-
cudu bir fleye hamil olamaz. Ancak, mizanü’l-hararet gi-
bi, Vacibü’l-Vücud’un rububiyetine ait s›fât-› mutlaka-i
muhitay› bilmek için bir mizan vazifesini görüyor.

E¤er insan, benli¤ine mizan nazar›yla bakarsa, kâinat-
tan zihnine ak›p gelen afakî malûmat› kendi malûmat›yla,
tasarrufat ve s›fât-› ‹lâhiyeyi de kendi s›fât›yla tasdik eder;

yine merciine iade eder ve bu sayede 
1 Én¡«scnR røne nín∏ranG rónb

’daki 
2 røne flümulüne dâhil olarak, bihakk›n emaneti 

afakî: d›fla dönük.
âlem: dünya, cihan.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›yla.
dâhil: içine alma, sokma.
ene: ben, benlik.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özellik-
ler.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
farazî: farz, takdir ve tahmin usu-
lüne dayanan, varsay›l›.
hamil: yüklenici, omuzlay›c›.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek olma-
yan.
hüsran: zarar, ziyan, kay›p.
iade: geri verme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
kabil-i feyiz: bilgi, ilim irfan kabi-
liyeti, yetene¤i.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kenz-i mahfî: gizli hazine.
k›ymet: de¤er.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahiyet-i befler: insan›n yarat›l›fl
gayesi, maksad›; insan›n özelli¤i.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
merci: merkez, kaynak.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
mevhume: vehim, kuruntu ve
hayal türünden olan fley.
miftah: açan alet, anahtar.
mizan: terazi.
mizanü’l-hararet: s›cakl›kölçer,
termometre.
nam: ad.

1. Nefsini günahlardan ar›nd›ran kurtulufla ermifltir. (fiems Suresi: 9.)
2. O kimse ki...
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nazar: bak›fl, dikkat.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nevi: çeflit, tür.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.

fler: kötülük.
s›fât-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatla-
r›.
s›fât-› mutlaka-i muhita: her
fleyi kuflatan sonsuz mükem-
mel s›fatlar, vas›flar.
flümul: içine alma, kapsam.
fluur: bilinç.
tasarrufat: tasarruflar, idare
etmeler.
tasdik: bir fleyin veya kimse-

nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas
olan fley, birim, ölçü birimi.
vazife: görev.
vecih: cihet, yön.



ifa etmifl olur. Fakat kendisine müstakil nazar›yla bak-

makla, kendisini malik itikat ederse, 
1 Én¡«s°SnO røne nÜÉnN rónbnh

’n›n flümulüne dâhil olmakla, emanette h›yanet etmifl
olur. Zira, semavat ve arz›n hamlinden korkarak imtina
ettikleri cihet, enenin bu cihetidir. Çünkü, dalâletler, flirk-
ler, flerler bu cihetten do¤arlar. E¤er, vaktiyle o enenin
fliddetli bir terbiye ile bafl› k›r›lmaz ise büyür, insan›n vü-
cudunu yutar. E¤er, milletin de enaniyeti inzimam eder-
se, Sâniin emrine karfl› mübarezeye ç›kar, tam manas›y-
la bir fleytan olur. Sonra, halk› da kendisine k›yas eder,
esbab› da o k›yasa dâhil eder, büyük bir flirke düfler—eli-
yazübillâh.

Mühim Bir Mesele
Ene’nin iki vechi vard›r. Bir vechini nübüvvet alm›flt›r,

bir vechini de felsefe alm›flt›r.

• Birinci vecih, ubudiyet-i mahzaya menfledir. Mahiye-
ti harfiye olup, müstakil de¤ildir; vücudu tebeî olup, aslî
de¤ildir; malikiyeti vehmî olup, hakikî de¤ildir. Vazifesi,
Hâl›k’›n s›fât›n› fehmetmek için bir mizan ve bir mikyas
olmakt›r.

Enbiya aleyhimüsselâm, enaniyetin bu vechine bak-
makla, mülkü tamamen Allah’a teslim ederek, ne mül-
künde, ne rububiyetinde, ne ulûhiyetinde fleriki olmad›-
¤›na hükmetmifllerdir.
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imtina: bir fiili yapmaktan kaç›n-
ma, yapmama, çekinme, geri
durma, içtinap.
inzimam: birbirine ilâve olunma,
kat›lma, eklenme.
itikat: kesin inanma, iman.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malik: sahip.
malikiyet: maliklik, malik ve sa-
hip olma.
menfle: esas, kaynak.
mesele: önemli konu.
mikyas: ölçü aleti, ölçek.
mizan: terazi, ölçü.
mübareze: çat›flma, kavga.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müstakil: ba¤›ms›z, baflkas›na tâ-
bi olmayan.
nazar: bak›fl, dikkat.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurmas›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semavat: semalar, gökler.
fler: kötülük.
flerik: ortak.
s›fât: vas›f, nitelik.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
flümul: içine alma, kapsam.
tebeî: kastî olmayan, ikincil ola-
rak baflkas›n›n vücudu ile devam
eden.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme, e¤itme.
ubudiyet-i mahza: tam, eksiksiz
ve kusursuz kulluk vazifesi.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allahl›k.
vazife: görev.
vecih: cihet, yön.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda var
olmad›¤› hâlde varm›fl gibi görü-
len her hangi bir fleye ait.

aleyhimüsselâm: Allah’›n se-
lâm› onlar›n üzerine olsun.
arz: yer, dünya.
aslî: bir fleyin kendisiyle ilgili
olan, katma olmayan.
cihet: yön.
dâhil: girme, içinde olma.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
eliyazübillâh: Allah esirgesin,
Allah korusun.

enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
ene: ben, benlik.
esbap: sebepler, vas›talar.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
hakikî: gerçek.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
haml: yükleme, yüklenme.
harfiye: tek bafl›na bir anlam›
olmayan fley.
h›yanet: hainlik, kendine
olan güveni kötüye kullanma.
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.

1. Nefsini günaha dald›ran da hüsrana düflmüfltür. (fiems Suresi: 10.)



Enenin bu vechinden, Cenab-› Hak, flecere-i tuba-i
ubudiyeti inbat edip; dal ve budaklar›, kâinat bahçesinde
enbiya, evliya, s›dd›kîn gibi mübarek semereleri vermifltir.

• ‹kinci vechi alan felsefe, enenin vücudunu aslî ve
kendisini müstakil ve malik-i hakikî oldu¤unu zu’m et-
mifllerdir. Vazifesi de, yaln›z hubb-i zat›yla tekemmül-i
hayatt›r.

Enenin bu siyah yüzünden, envaen flirkler, dalâletler
ç›km›flt›r. Ezcümle, kuvve-i behimiye dal›nda sanemler
do¤mufllard›r. Kuvve-i gadabiye gusnundan firavunlar,
nemrutlar ç›km›flt›r. Kuvve-i akliyeden dehriyyun, maddiy-
yun felâsife ç›km›fllard›r ki, Vacibü’l-Vücud’a bir mahlûk-i
vahidi verir, bakî kalan mülkünü gayre taksim ederler.

Hülâsa: Ene, haddizat›nda bir hava, bir buhar gibi
iken, verilen ehemmiyete göre mayi hâline gelir, sonra
ülfetle kal›nlafl›r, sonra gaflet ve isyan ile öyle kal›nlafl›r
ki, sahibini yutar. Halk›, esbab› da kendisine k›yas ede-
rek, Hâl›k’›n evamirine mübarezeye bafllar. Küçük âlem-
de —yani insanda— ene, büyük insanda —yani kâinat-
ta— tabiata benziyor. ‹kisi de ta¤utlardand›r.

‹ ’lem eyühe’l-aziz!

Hayrat ve hasenat›n hayat› niyet iledir, fesad› da ucub,
riya ve gösterifl iledir. Ve f›trî olarak vicdanda fluurla biz-
zat hissedilen vicdaniyat›n esas›, ikinci bir fluur ve niyet
ile ink›ta bulur.

aslî: bir fleyin kendisiyle ilgili
olan, katma olmayan.
bâkî: geri kalan.
bizzat: kendisi, flahsen.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dehriyyun: bu âlemin ezelî ve
ebedî oldu¤unu kabul edip ahire-
te inanmayan imans›z kifliler;
Dehriye f›rkas› mensuplar›.
ehemmiyet: önem, de¤er.
enbiya: nebîler, peygamberler.
ene: ben, benlik.
envaen: cins olarak, çeflit çeflit.
esbap: sebepler, vas›talar.
evamir: emirler, buyruklar, buy-
rultular, ifller.
ezcümle: bu cümleden olarak.
felâsife: felsefe ile u¤raflanlar, fi-
lozoflar.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
firavun: zalim, imans›z; kibirli, gu-
rurlu ve inatç›.
f›trî: tabiî, do¤al.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
gayr: baflka, di¤er.
gusun: a¤aç dal›, budak.
hadd-i zat›nda: esasen, asl›nda.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hayrat: hay›rlar, sevap kazanmak
amac›yla Allah r›zas› için yap›lan
iyilikler.
hubb-i zat: kendini sevme.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
inbat: bitirme, bitki büyütme,
bitmesini sa¤lama.
ink›ta: kesilme, devam etmeme,
sona erme.
k›yas: karfl›laflt›rma.
kuvve-i akliye: ak›l duygusu, ak›l
hasleti.
kuvve-i behimiye: hayvanî his-
ler, hayvanca duygular.
kuvve-i gadabiye: hiddet, öfke
duygusu.
maddiyyun: maddeciler, mater-
yalistler.
mahlûk-i vahit: tek bir varl›k.
malik-i hakikî: her fleyin hakikî
sahibi ve maliki.
mayi: su gibi akan, s›v›.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mübareze: çat›flma, kavga.
müstakil: ba¤›ms›z.
nemrut: yüzü gülmez, kat› yü-
rekli, inatç›, zalim kimse.
riya: iki yüzlülük, yalandan gös-
terifl, samimiyetsizlik.
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sanem: put, Allah’tan baflka
tap›n›lan fley.
flecere-i tuba-i ubudiyet:
kullu¤un tuba a¤ac›; kullu¤un
nuranî silsilesi.
semere: meyve, güzel netice.
s›dd›kîn: s›dd›klar, do¤ru söz-
lü olanlar, samimiyetle iman
etmifl olan ve bunun gere¤i-
ne tam olarak uyanlar.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
fluur: bilinç.

tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n
tümü.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl›
isyana sevk eden , isyankâr;
her bat›l ma’bud, fleytan.
tekemmül-i hayat: hayat›n›
gelifltirme, olgunlaflt›rma.
ucub: kendini be¤enme, kibir,
gurur.
ülfet: al›flkanl›k hâline getir-
me, huy edinme.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n

varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vecih: cihet, yön.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.
vicdaniyat: vicdana ait husu-
siyetler, vicdanla ilgili hâller,
vicdana ait nitelikler.
zu’m: bat›l inanç, yanl›fl kana-
at.



Nas›l ki amellerin hayat› niyet iledir; onun gibi, niyet
bir cihetle f›trî ahvalin ölümüdür. Meselâ, tevazua niyet,
onu ifsat eder; tekebbüre niyet onu izale eder; feraha ni-
yet, onu uçurur; gam ve kedere niyet, onu tahfif eder ve
hakeza, k›yas et.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kâinat bir fleceredir, anas›r onun dallar›d›r, nebatat
yapraklar›d›r, hayvanat onun çiçekleridir, insanlar onun
semereleridir. Bu semerelerden en ziyadar, nurlu, ahsen,
ekrem, eflref, eltaf, Seyyidü’l-Enbiya ve’l-Mürselîn, ‹ma-
mü’l-Müttakîn, Habib-i Rabbülâlemîn Hazret-i Muham-
med’dir.

1 oäGnƒ'ªs°ùdGnh ¢oVrQn’rG pâneGnOÉne päGnƒn∏°südG oπ°n†ranG p¬r«n∏nY
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k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
meselâ: örne¤in.
nebatat: bitkiler.
niyet: kalbin bir fleye karar ver-
mesi, bir iflin ne için yap›laca¤›n›
bilmesi.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
flecere: a¤aç.
semere: meyve, güzel netice.
semere: meyve, güzel netice.
seyyidü’l-enbiya ve’l-mürselîn:
gönderilen bütün peygamberle-
rin ve Allah elçilerinin efendisi
olan Hz. Muhammed (a.s.m).
tahfif: hafifletme, yükünü azalt-
ma.
tekebbür: kibirlenme, büyüklük
satma.
tevazu: alçak gönüllülük, bir kim-
senin baflkalar›n› kendinden kü-
çük görmemesi.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak, ay-
d›nl›k.

ahsen: en güzel.
ahval: haller, durumlar.
amel: fiil, ifl.
anas›r: unsurlar, esaslar.
cihet: yön.
ekrem: daha (en, pek) kerîm;
çok fleref sahibi, pek cömert,
eli aç›k.
eltaf: daha lâtif, en lâtif, pek
güzel, hofl (olan).
eflref: en flerefli, daha flerefli,
en iyi, en güzel.

ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
f›trî: tabiî, do¤al.
gam: keder, üzüntü.
Habib-i Rabbülâlemîn:
Âlemlerin Rabbi olan Allah’›n
en sevdi¤i kulu Hz. Muham-
med (a.s.m.).
hakeza: böylece, bunun gibi.
hayvanat: hayvanlar.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
imamü’l- müttakîn: kendisi-
ni günahlardan ve kötülükler-
den koruyanlar›n imam›, en
önde geleni.
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
keder: kayg›, ac›, hüzün.

1. Yer ve gökler devam etti¤i sürece, rahmetlerin en güzeli onun üzerine olsun.



ò„
oIsóp°Tnh @»/æràn∏érNnGÀ=/UÉn©nŸrG oInôrã`ncnh @»/æràn°SnôrNnG oÜƒoftòdnG @»/¡'dpG
pÜÉnH ≈/a …/OÉnfoGnh @ n∂pànªrMnQ nÜÉnH t¥oOnÉna @ ≈/Jrƒ°nU rânànØrNnG pán∏rØn̈ rdG
/ÊnÓr«nµrdG pQpOÉn≤rdG pórÑnY pïr«°sûdG …pónæ°nSnh …/óu«°nS pärƒn°üpH n∂pJnôpØr¨ne
o¬oànªrMnQ rân©p°Snh røne Én«pH @ pÜGsƒnÑrdG nóræpY p¢SƒofrÉnŸrG p∫ƒoÑr≤nŸrG p¬pFBGnópfnh

o√tôo°†nj n’ røne Énjnh @ mArÀnT uπnc oäƒoµn∏ne /√pón«pH røne Énjnh @ mArÀnT uπoc
lArÀnT o¬rænY oÜoõr©nj n’nh @ lArÀnT o¬oÑp∏r¨nj ’nh @ lArÀnT o¬o©nØrænj n’nh @ lArÀnT
rønY lArÀnT o¬o∏p¨°rûoj n’nh @ mArÀnûpH oÚ/©nà°rùnj n’nh @ lArÀnT o√oOoDƒnj n’nh @
mArÀT sπoc /‹rôpØrZpG @ lArÀnT o√oõpér©oj n’nh @ lArÀnT o¬o¡pÑ°rûoj n’nh @ mArÀnT
@ mArÀnT uπoc pán«°pUÉnæpH lòpN'G nƒog røne Énj @ mArÀnT røpe »/æn∏nÄ°rùnJ n’ »sà`nM
oôpN'’rGnh @ mArÀnT uπoc nπrÑnb o∫shn’rG nƒog røne Énjnh @ mArÀnT sπ`oc oó«/dÉn≤ne /√pón«pHnh
@ mArÀnT sπoc n¿hoO oøpWÉnÑrdGnh @ mArÀnT uπoc n¥rƒna oôpgÉs¶dGnh @ mArÀT uπoc nór©nH
@ lôj/ónb mArÀnT sπoc '¤nY n∂sfpG mArÀnT sπoc /‹rôpØrZpG @ mArÀnT sπoc n¥rƒna oôpgÉn≤rdGnh
@ mArÀT uπoµpH GkÒ°/ünHnh @ mArÀT uπoµpH Ék£«/ëoenh @ mArÀnT uπoµpH Ékª«/∏nY Énjnh
@mArÀnT uπoµpH ÉkØ«/£ndnh@mArÀnT uπoc '¤nY ÉkÑ«/bnQnh@mArÀnT uπoc '¤nY Gkó«/¡°nT Énjnh
päÉnÄ«/£nÿrGnh pÜƒoftòdG nøpe mArÀnT sπoc p‹rôpØrZpG @ mArÀnT uπoµpH GkÒ/ÑnNnh

1 lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY n∂sfpG mAr»n°T rønY »/æn∏nÄ°rùnJ n’ »sà`nM

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
bat›n: bütün varl›klar›n içini yara-
tan ve dâhiline hükmeden Allah.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
haberdar: haberli, bilgili.
hükümran: hâkim, hükümdar.
hüküm ve saltanat süren. hü-
kümferma.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›nan
emre göre hareket etme.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
ma¤firet: Allah’›n, kullar›n›n gü-
nahlar›n› ba¤›fllamas›, örtmesi, af-
fetmesi; ‹lâhî merhamet, gufran.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
makbul: kabul edilmifl, geçerli,
reddedilmeyen.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
zahir: aç›k, aflikâr.

fayda sa¤lamayan, kendisini hiçbir fley ma¤lûp edemeyen, kendisinden hiçbir fley gizli kal-
mayan, kendisine hiçbir fley a¤›r gelmeyen, hiçbir fleyden yard›m beklemeyen, hiçbir fley
kendisini baflka bir fleyle meflgul olmaktan al›koymayan, hiçbir fley kendisine benzeme-
yen, hiçbir fley kendisini âciz b›rakamayan Allah’›m! Benim her fleyimi ba¤›flla. Öyle ki, be-
ni hesaba çekece¤in hiçbir fley kalmas›n.

“Ey her fleyin dizgini elinde, her fleyin anahtar› yan›nda olan, ey hiçbir fley yokken var olan,
ey her fleyden sonra da varl›¤› devam eden, ey her fleyin üstünde varl›¤› zahir olan, ey her
fleyden baflka ve Bât›n olan, ey her fleyi emri alt›nda bulunduran Allah’›m! Benim bütün
günahlar›m› ba¤›flla. fiüphesiz senin her fleye gücün yeter.

“Ey her fleyi bilen, her fleyi kuflatan, her fleyi gören, her fleye flahit olan, her fleyi gözetip
kontrol eden,her fleye lütufta bulunan, her fleyden haberdar olan Allah’›m! Bütün günah
ve hatalar›m› ba¤›flla! Öyle ki, beni hesaba çekece¤in hiçbir fley kalmas›n. fiüphesiz senin
her fleye gücün yeter.

1. Allah’›m!
Günahlar dilimi tuttu, emrine
itaatsizli¤im utanc›mdan ne
diyece¤imi bilemez hâle getir-
di. fiiddetli gaflet sesimi k›st›.
Rahmet kap›n› çal›yor ve efen-
dim, dayana¤›m olan fieyh Ab-
dülkadir Geylânî'nin sence
makbul ve kap›c›n yan›nda ta-
n›nan sesiyle ma¤firet kap›nda
durarak flöyle sesleniyorum:
“Ey rahmeti her fleyi kaplayan!
Ey her fleyin iç yüzü ve hü-
kümranl›¤› elinde olan! Ey
kendisine hiçbir fley zarar ver-
meyen, kendisine hiçbir fley
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n∂pfÉn£r∏o°S pInQróo≤pHnh n∂pJsõpY p∫nÓnépHnh n∂pdnÓnL pIsõp©pH oPƒoYnG uÊpG sºo¡s∏dnG
nQÉnLÉnj @ pás`juOsôdG pABGnƒrgn’rGnh pán©«/£n≤rdG nøpe n∂pJnQróob p¿Én£r∏°oùpHnh
päGnQhoPÉn≤rdG nøpe /Êrôu¡nWnh pás«pfÉn£r«°sûdG päGnƒn¡°sûdG nøpe /ÊrôpLnG nøj/Ò/énà°rùoŸrG
pásÑ`nëoŸrÉpH nºs∏°nSnh p¬r«p∏nY *G s¤n°U mósªnfio n∂u« p̀Ñnf uÖoëpH »/æuØ°nUnh pásjpönûnÑrdG
≈n≤rÑnjnh oás«pfÉnfn’rG»'ærØnJ» sàn`M pπr¡n÷rG pΩÉngrhnGnh pán∏rØn¨rdG pABGnó°nU røpe pás«p≤j/qó°uüdG
$G pásæpe pôrënH ≈pa $G pánªr©pæpH ÉkbrônZ $G nøpenh $G n‹pGnh $ÉpHnh ! tπoµrdG
$G pánjÉnªpëpH nÚpXƒoØrëne $G pánjÉnæp©pH nÚ/Xƒo¶rëne $G p∞r«n°ùpH nøj/Qƒ°oüræne
pQGnôr°Sn’rG nºpdÉnY Énjnh @ pQGnƒrfn’rG nQƒof Én«na $G pønY oπp̈ °rûoj mπpZÉn°T uπoc rønY
@ oQÉs¡nb Énj @ oõj/õnYÉnj @ o∂p∏ne Énj @ pQÉn¡sædGnh pπr«sdG nôuHnóoe Énjnh @
nÖu∏`n≤oe Énj @ pÜƒo«o¨rdG nΩsÓnY Énj @ oQÉsØnZ Énj @ oOhoOnh Énj @ oº«/MnQ Énj
@ pÜƒoftòdG nQÉsØnZ Énj @ pÜƒo«o©rdG nQÉs«°nS Énj @ pQÉn°ürHn’rGnh pÜƒo∏o≤rdG
rân≤ù ∏o`Znh oÜÉnÑ°rSn’rG p¬r«n∏nY rânbÉ°nV røne rºnMrQGnh @ »/HƒofoR /‹rôpØrZpG
rânenönürfGnh pÜGnƒ°südG pπrgnG p≥j/ônW o∑ƒo∏o°S p¬r«n∏nY nôs°ùn©nJnh ÜGnƒrHn’rG o¬nfhoO
pÜÉn°ùpà`rc p’rG u»pfnOnh pás«°pür©nŸrGnh pán∏rØn̈ rdG pøj/OÉn«ne ≈/a lán©pJGnQ o¬o°ùrØnfnh o¬oeÉs`jnG
Énj oË/ônc Énjnh @ pÜÉn°ùp◊r G n™j/ôn°S Énjnh nÜÉnLnG n»pYoO GnPpG røne Én«na @
n…pƒnbnh o¬oàn∏«/M rânØo©n°Vnh o¬ò FBÉnØ°pT sõnYnh o¬o°Vnône nºo¶nY røne rºnMrQpG oÜÉsgnh

1 o¬ò FBÉnLnQnh o¬oÄnér∏ne nârfnGnh o¬ò FnBÓnH
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amel: fiil, ifl.
Aziz: izzetli, çok izzetli, kuvvet ve
kudret sahibi, ma¤lûp edilmesi
mümkün olmayan ve daima ga-
lip olan Allah.
beflerî: insanla ilgili, insana ait.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
dergâh: s›¤›n›lacak yer; büyük bir
huzura girilecek kap›.
derya: deniz.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evham: kuruntular.
Gaffar: kullar›n günahlar›n› çok
affeden, örten, ba¤›fllayan, ba¤›fl-
lamas› bol olan Allah.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve âlemler.
himaye: koruma, muhafaza.
ihsan: ba¤›fl, ikram etme, lütuf.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
Kahhar: kahreden, kudret ve
kuvvet sahibi, Allah.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
Melik: her fleyin sahibi olan Allah.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
musibet: felaket, bela.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lâhî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, merhamet.
fleytanî: fleytanca.
Vedûd: çok flefkatli olan ve çok
sevgi beslenen, seven ve sevilen
Allah.1. “Allah’›m! Senden ayr› yaflamaktan ve baya¤› arzular›mdan, senin celâlinin izzetine, izze-

tinin celâline, saltanat›n›n kudretine, kudretinin saltanat›na s›¤›n›r›m.
“Ey dergâh›na s›¤›nanlar› koruyan Allah'›m! Beni fleytanî arzulardan koru, beflerî kirlerden
temizle, peygamberin olan Hz. Muhammed’in (a.s.m.) candan sevgisini nasip ederek gaflet
pas›ndan, cehaletten gelen evhamlardan uzaklaflt›r. Öyle ki, benlik ve enaniyet tamamen
yok olup, her fleyim Allah taraf›ndan olsun. Böylece Allah’›n nimeti sayesinde ihsan derya-
s›na dals›n, Allah’›n k›l›çlar›yla yard›ma mazhar olsun, Allah’›n inayetiyle memnun olsun,
Allah’tan al›koyan her fleyden Allah’›n himayesiyle korunmufl olsun.
“Ey nurlar›n nuru, ey s›rlar› bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey her fleyi elinde bulun-
duran Melik, ey izzet sahibi Aziz, ey düflmanlar›na galip gelen Kahhar, ey sonsuz merha-
met sahibi Rahîm, ey sonsuz flefkat sahibi Vedûd, ey günahlar› affeden Gaffar, ey gaypla-
r› çok iyi bilen, kalp ve gözleri hâlden hâle çeviren, ey kusurlar› örten, ey günahlar› ba¤›fl-
layan! Günahlar›m› ba¤›flla, çareleri daralan, yüzüne karfl› kap›lar kapanan, do¤ru yolda
olanlar›n izinde yürümek kendisine güçleflen, ömür günleri tükendi¤i hâlde nefsi gaflet,

günah ve faydas›z amel saha-
lar›nda bafl›bofl yaflamaya de-
vam eden kuluna merhamet
et.

“Ey dua edildi¤inde cevap ve-
ren ve ey hesab› çabuk gören!
Ey keremi bol ve kullar›na ba-
¤›fl› çok olan! Hastal›¤› artan,
flifas› güçleflen, çaresiz kalan,
musibeti fazlalaflan ve senden
baflka s›¤›nak ve ümidi olma-
yan kuluna merhamet et.



@ »/ànjÉnµp°Tnh /ÊrõoMnh » uãnH o™narQnG n∂r«ndpG »/¡dpG
@ »pàn∏«pM o É́n£p≤rfGnh »pànbÉna p»JsóoYnh »pànLÉnM »pàséoM »/¡'dpG

»/æ«/ØrµnJ n∑pƒrØnY pQÉs«nJ røpe lIsQnPnh»/æ«/ær¨oJ n∑pOƒoL pQÉnëpH røpe lInôr£nb »/¡'dpG
oó«/©oe Énj oÇpórÑoe Énj oó«pénŸrG p¢Trôn©rdG GnP Énj oOhoOnh Énj oOhoOnh Énj oOhoOnh Énj
n∂p°TrônY n¿ÉncrQnG nCÓne …/òsdG n∂p¡rLnh pQƒoæpH n∂o∏nÄr°SnG @ oój/ôoj nÉpŸ k’És©na Énj
n∂pànªrMnôpHnh n∂p≤r∏nN p™«/ªnL '¤nY Én¡pH närQnónb »/àsdG n∂pJnQróo≤pH n∂o∏nÄ°rSnGnh
n™«/ªnL rôpØrZGnh Énæ`rã`pZnG oå«/ öe Énj nârfnG sB’pG n¬'dpG nB’ mArÀnT sπoc rân©p°Snh »/àsdG
nºnMrQnG BÉnj n∂pànªrMnôpH …/ôrªoY p™«/ªnL ≈/a /ÊÉn°ùpd päÉn£n≤n°Snh »/HƒofoP

1 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªn◊rGnh nÚ/e'G @ nÚ/ªpMGsôdG

„@ò

arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arz: sunma, bildirme.
delil: k›lavuz, do¤ru yolu göste-
ren, yol gösteren.
derya: deniz.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hürmet: fleref; sayg›.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ve
tap›n›lan fley.
imdat: yard›m.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
rükün: bir fleyi meydana getiren
unsurlardan her biri, esas.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
Vedûd: çok flefkatli olan ve çok
sevgi beslenen, seven ve sevilen
Allah.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.

“Allah’›m, kederimi, üzüntümü ve flikâyetimi sadece sana arz ediyorum.
“Allah’›m, tek delilim muhtaç oluflum, haz›rl›¤›m elimin bofl olmas› ve çaremin tükenmifl-
li¤idir.
“Allah’›m, senin cömertlik deryalar›ndan bir damla benim bütün ihtiyaçlar›m› karfl›lar, se-
nin af dalgalar›ndan bir zerre bana yeter.
“Ey yaratt›klar›na karfl› çok flefkatli olan Vedûd, ey yaratt›klar›n› çok seven Vedûd, ey yü-
ce Arfl›n Sahibi, ey mahlûkat› yoktan yaratan ve onlar› öldükten sonra yeniden dirilten, ey
diledi¤ini yapan! Arfl›n›n rükünlerini dolduran zat›n›n nuru hürmetine, bütün yaratt›klar›-
na galip geldi¤in kudretin ve her fleyi kuflatan rahmetin hakk› için istiyorum. Senden bafl-
ka ilâh yok, ey kullar›n imdad›na koflan Allah’›m! Bize imdat et. Ömrüm boyunca iflledi¤im
bütün günahlar›m› ve dilimin sürçmelerini ba¤›flla. Bunu rahmetinle yap, ey merhamet
edenlerin en merhametlisi. Duam›z› kabul eyle. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.”
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Onuncu Risale
W

1 pÚ/WÉn«s°û∏pd ÉkeƒoLoQ ÉngÉnær∏n©nLnh
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
fiu ayet-i kerîmenin yüksek semas›na ç›k›p s›rr›n› feh-

metmek için yedi basamakl› bir merdiven kuruyoruz.

B‹R‹NC‹ BASAMAK: Semavat›n melâike ile tesmiye
edilen münasip sakinleri vard›r. Çünkü, küre-i arz›n se-
maya nispeten küçüklü¤ü ve hakaretiyle beraber zevi’l-
hayat ile dolu olmas›, semavat›n o müzeyyen burçlar› ze-
vi’l-idrak ile dolu olmas›n› tasrih ediyor. Ve keza, sema-
vat›n bu kadar ziynetlerle tezyin edilmesi, behemehâl ze-
vi’l-idrakin takdir ve istihsan ile nazar-› hayretlerini celp
etmek içindir. Çünkü, hüsn-i ziynet, âfl›klar›n celbi için-
dir; yemek ve taam da aç olanlara yap›l›r. Maahaza, ins
ve cin o vazifeyi ifaya kâfi de¤illerdir. Ancak gayr-i mah-
dut oraya münasip melâike ve ruhanîler o vazifeyi ifa
edebilir.

‹K‹NC‹ BASAMAK: Arz›n semavatla alâkas›, muame-
lesi olup, aralar›nda çok büyük irtibat vard›r. Evet, arza
gelen ziya, hararet, bereket vesaire, semavattan geliyor;
arzdan da semaya dualar, ibadetler, ruhlar gidiyor.
Demek, aralar›nda cereyan eden ticarî muameleden 
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tirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
ins: insan, befler, âdemo¤lu.
irtibat: ilgi, ilgili olma, bir fleye
ba¤l› olama.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kâfi: yeter, elverir.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küre-i arz: yer küre, dünya.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
melâike: melekler.
muamele: ifllem.
münasip: uygun.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
nazar-› hayret: hayretle bakmak,
hayretli bak›fl.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan, elle tutulamayan var-
l›klar.
sakin: bir yerde oturan.
sema: bir fleyin en yüksek yeri;
dam, çat›.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
taam: yemek, yiyecek.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
tesmiye: isimlendirme, ad ver-
me.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
ticarî: ticaretle ilgili, ticarete ait.
vazife: görev.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.
zevi’l-idrak: idrak sahipleri, anla-
y›fl ve kavray›fl› olanlar.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziynet: süs.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
arz: yer, dünya.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
behemehâl: mutlaka, elbet-
te, ne yap›p edip.
bereket: mübareklik, bolluk,
saadet.

burç: y›ld›z kümesi.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cereyan etme: olma, meyda-
na gelme.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
fehmetmek: anlamak, kavra-

mak, idrak etmek.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
hakaret: küçüklük, horluk.
hararet: s›cakl›k.
hüsn-i ziynet: süsleme gü-
zelli¤i, güzel bezeme.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-

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

fieytanlar için o kandilleri birer tafl yapt›k. (Mülk Suresi: 5.)



anlafl›l›yor ki, arz›n sakinleri için semaya ç›kmaya bir
yol vard›r ki, enbiya, evliya, ervah, cesetlerinden tecer-
rüt ile semavata uruç ederler.

ÜÇÜNCÜ BASAMAK: Semavatta devam ile cereyan
eden sükûn, sükût, nizam, intizam, ›tt›rattan hissedildi¤i-
ne nazaran, semavat ehli arz sakinleri gibi de¤ildirler.
Evet, arzda bulunan nifak, flikak, ihtilâf, ezdad›n içtima›,
hay›r ve flerrin ihtilât› gibi fleyler, semavatta yoktur. Bu
sayede semavatta nizam ve intizam› bozacak bir hâl yok-
tur. Sakinleri, verilen emirlere kemal-i itaatle imtisal edi-
yorlar.

DÖRDÜNCÜ BASAMAK: Cenab-› Hakk›n, iktizalar›,
hükümleri mütegayir baz› esmalar› vard›r. Meselâ, Bedir
gibi baz› gazâlarda, Ashab-› Kirama yard›m etmek üze-
re, küffar ile muharebe etmek için melâikenin semadan
inzalini iktiza eden ismi, melâike ile fleyatin,—yani sema-
vî olan ahyar ile arzî eflrar— aras›nda muharebenin vu-
kuunu istib’at de¤il, iktiza eder. Evet, Cenab-› Hak melâ-
ikeye bildirmeksizin fleytanlar› def veya ihlâk edebilir. Fa-
kat, satvet ve haflmetinin iktizas› üzerine, bu kabîl müca-
zat›n müstahaklar›na ilân ve teflhiri, azametine lây›kt›r.

BEfi‹NC‹ BASAMAK: Ruhanîlerin ahyar› semada bu-
lunduklar›ndan, eflrar› da letafetlerine güvenerek onlar›
takliden iltihak etmek istediklerinde, ehl-i sema onlar›
fleraretleri için kabul etmeyerek, defediyorlar. Maahaza,
bu gibi manevî mübarezeleri âlem-i flahadete, bilhassa
vazifesi flahadet ve müflahede olan insana ilân ve teflhiri-
ne recm-i nücum alâmet ve niflan k›l›nm›flt›r.

ahyar: hay›rl› kimseler, iyiler, iyi
ve faziletli olanlar.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
arz: yer, dünya.
arzî: dünyaya ait, dünya ile ilgili.
Ashab-› Kiram: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) Ashab›, Sahabeleri,
arkadafllar›.
azamet: büyüklük.
bilhassa: özellikle.
cereyan: olma, meydana gelme.
ceset: vücut, beden.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
ehl-i sema: sema ehli, melekler
ve ruhanîler.
enbiya: nebîler, peygamberler.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
esma: adlar, isimler.
eflrar: flerliler, kötüler, hay›rs›z
kimseler.
ezdat: z›tlar, tezatlar.
gazâ: ‹slâmiyet u¤runa yap›lan ve
kazan›lan savafl.
haflmet: ihtiflam, heybet, büyük-
lük.
hüküm: emir, buyruk.
›tt›rat: düzgün tarzda olma.
içtima: toplanma.
ihlâk: yok etme, helâk etme, öl-
dürme.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
ihtilât: kar›flma.
iktiza: gerek, lüzum, ihtiyaç.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
imtisal etme: uyma, gerekeni
yapma, boyun e¤me.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
inzal: indirme, indirilme.
istib’at: ak›ldan uzak görme, yak-
laflt›ramama.
kabil: tür, gibi.
kemal-i itaat: itaatin kusursuzlu-
¤u, tam ve mükemmel itaat.
küffar: kâfirler, hak dini, ‹slâmi-
yeti inkâr edenler.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
melâike: melekler.
muamele: davran›fl, birbiri ile ifl
görme.
mübareze: çat›flma, kavga.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza.
muharebe: savaflma, savafl.
müflahede: ‹lâhî güzellikleri ve
s›rlar› görme, seyretme.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
mütegayir: baflka, de¤iflik; birbi-
rine z›t olan, karfl›t.
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nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
niflan: iz, belirti, alâmet.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
recm-i nücum: y›ld›zlarla tafl-
lama.
ruh: varl›klara canl›l›k özelli¤i
kazand›ran öz.
ruhanî: gözle görülmeyen,
cismi olmayan, elle tutulama-
yan varl›klar.
flahadet: flahit olma, flahitlik,

tan›kl›k.
sakin: bir yerde oturan.
satvet: fliddetli tesir eden,
ezici kuvvet, güç.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
semavî: semaya ait, gökten
gelen.
fler: kötülük.
fleraret: flerlik, fler iflleyicilik,
fenal›k, kötülük.
fleyatin: fleytanlar.
flikak: uyuflmazl›k, anlaflmaz-
l›k, bozuflma.

sükûn: sakinlik, durgunluk,
hareketsizlik.
sükût: sessizlik.
takliden: taklit ederek, taklit
olarak, benzerini yaparak.
tecerrüt: soyunma, soyutlan-
ma, uzak olma.
teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma; sergileme.
ticarî: ticaretle ilgili, ticarete
ait.
uruç: yukar› ç›kma, yüksel-
me.
vuku: olma, meydana gelme.



ALTINCI BASAMAK: Kur’ân-› Mu’cizülbeyan nev-i be-
fleri itaate irflat, isyandan zecir ve menetmek üzere kul-
land›¤› üslûb-i âlîsine bak:

pQÉn£rbnG røpe GhoòoØrænJ r¿nG rºoàr©n£nàr°SG p¿pG p¢ùrfp’rGnh uøp÷rG nôn°ûr©ne Énj
1 m¿Én£r∏o°ùpH s’pG n¿hoòoØrænJ n’ GhoòoØrfÉna p¢VrQn’rGnh päGnƒªs°ùdG

Yani: “Ey ins ve cin cemaati! Mülkümden hariç bir
memlekete ç›k›p kurtulmak için semavat ve arz›n aktâ-
r›ndan ç›kmaya kuvvetiniz varsa, ç›k›n›z. Amma, ancak
bir sultanla ç›kars›n›z.”

Kur’ân-› Kerîm bu ayetle, pek genifl saltanat-› rububi-
yete karfl› ins ve cinnin aczlerini ilân z›mn›nda, nida edi-
yor: “Ey insan-› hakir, sa¤ir, âciz! Ne suretle fleytanlar›
recmeden melâike ile necimlerin, flemslerin, kamerlerin
itaat ettikleri Sultan-› Ezel’e isyan ediyorsun? Nas›l koca-
man y›ld›zlar› mermi, kurflun yerinde kullanabilen bir as-
kere sahip olan bir Sultana karfl› isyan etmeye cesaret
ediyorsun?

YED‹NC‹ BASAMAK: Y›ld›zlar›n pek küçük efrad› oldu-
¤u gibi, pek büyükleri de vard›r. Seman›n vechini, yüzü-
nü ziyaland›ran her fley y›ld›zd›r. Bu neviden bir k›sm› se-
maya ziynet olmufltur, bir k›sm› da fleytanlar› recmetmek
için semavî manc›n›klard›r. Semada yap›lan bu recim,
sema gibi en vâsi dairelerde bile vukua gelen mübareze
hâdisesini insanlara göstermekle, insanlar›n mutîlerini
asilerle mübarezeye teflvikle al›flt›rmakt›r.
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Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’ân.
melâike: melekler.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
mübareze: çat›flma, kavga.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
necim: y›ld›z.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nevi: çeflit, tür.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
recim: tafla tutma, tafl ile vurma,
tafllama.
sa¤ir: küçük, ufak.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah’›n
saltanat›.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len.
flems: günefl.
Sultan-› Ezel: kudret kuvvet ve
iktidar› zamanla kay›tl› olmayan,
saltanat›n›n bafllang›c› olmayan
sultan; Allah.
suret: biçim, flekil, tarz.
teflvik: isteklendirme, arzu du-
yurma.
üslûb-i âlî: üstün ifade tarz›; ifa-
denin yüksek ve nezih olan›.
vâsi: genifl, engin, bol.
vecih: yüz, surat, çehre.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zecir: önleme, yasak etme, ya-
saklama.
z›m›n: iç taraf, iç.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziynet: süs.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
aktâr: taraflar, yanlar, her ta-
raf, her yer.
amma: ama, lâkin, ancak.
arz: yer, dünya.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
cemaat: topluluk.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.

efrat: fertler.
hâdise: olay.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
ins: insan, befler, âdemo¤lu.
insan-› hakir, sa¤ir, âciz: de-
¤ersiz, küçük, güçsüz insan.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
isyan: Allah’›n emirlerini yeri-

ne getirmeme ve yasaklar›n-
dan kaç›nmama, dinin emir-
lerine karfl› gelme ve günah
iflleme.
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-
lik, emre karfl› gelme.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›-
nan emre göre hareket etme.
kamer: ay.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.

1. Rahman Suresi: 33.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan› hayvandan ay›ran fleylerden biri, mazi ve müs-

takbel ile alâkadar olmas›d›r. Hayvan bu iki zaman› bi-
hakk›n düflünecek bir idrake malik de¤ildir. ‹kincisi, ge-
rek enfüsî, gerek afakî, yani dâhilî ve haricî fleylere taal-
lûk eden idraki küllî ve umumîdir. Üçüncüsü, inflaata lâ-
z›m olan mukaddemeleri keflif ve tertip etmektir —me-
selâ, bir evin yap›lmas› için lâz›m olan tafl, a¤aç, çimen-
to misillü lüzumlu mukaddemeleri ihzar ve tertip etmek
gibi.

Binaenaleyh, insan›n en evvel ve en büyük vazifesi,
tesbih ve tahmittir. Evvelâ mazi, hâl ve istikbal zamanla-
r›nda görmüfl veya görecek nimetler lisan›yla, sonra nef-
sinde veya haricinde görmekte oldu¤u in’amlar lisan›yla,
sonra mahlûkat›n yapmakta olduklar› tesbihat› flahadet
ve müflahede lisan›yla Sânii hamdüsena etmektir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakk›n atâ, kaza ve kader nam›nda üç kanu-

nu vard›r. Atâ kaza kanununu, kaza da kaderi bozar. Me-
selâ, bir fley hakk›nda verilen karar kader demektir. O
karar›n infaz› kaza demektir. O karar›n iptaliyle hükmü
kazadan affetmek atâ demektir. Evet, yumuflak bir otun
damarlar› kat› tafl› deldi¤i gibi, atâ da kaza kanununun
kat’iyetini deler. Kaza da ok gibi kader kararlar›n› deler.
Demek atân›n kazaya nispeti, kazan›n kadere nispeti gi-
bidir. Atâ, kaza kanununun flümulünden ihraçt›r; kaza da 

afakî: kifliye de¤il, genele ait nite-
lik.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
atâ: ba¤›fl, ihsan, lütuf, ikram.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›yla.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
enfüsî: öznel, sübjektif.
evvel: önce.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
hâl: flimdiki zaman.
hamdüsena: flükür ve övgü.
hariç: d›flar›.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile ilgili.
hüküm: emir, buyruk.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ihraç: d›flar› ç›karma, atma.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
infaz: bir hükmü yerine getirme,
bir emri gerçeklefltirme.
istikbal: gelecek zaman.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kanun: yasa.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kaza: olaca¤› Cenab-› Hak taraf›n-
dan bilinen ve takdir olunan fley-
leri zaman› gelince yaratmas›.
keflif: bulma, meydana ç›karma.
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küllî: umumî, genel, bütün
olan.
lisan: dil.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
malik: sahip.
mazi: geçmifl zaman.
meselâ: örne¤in.
misillü: gibi, benzeri.
mukaddeme: bafllang›ç, ön-
de gelen.
müflahede: ‹lâhî güzellikleri
ve s›rlar› görme, seyretme.
müstakbel: gelecek zaman.

nam: ad.
nefis: kendi, flah›s.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
flümul: içine alma, kapsam.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
tahmit: elhamdülillâh deme,
bütün övgünün ve hamdin
yaln›z Allah’a ait oldu¤unu

söyleme.
tertip: dizme, s›ralama, düze-
ne koyma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
umumî: genel.
vazife: görev.



kader kanununun külliyetinden ihraçt›r. Bu hakikate vâ-
k›f olan arif, “Yâ ‹lâhî! Hasenat›m Senin atândand›r, sey-
yiat›m da Senin kazandand›r. E¤er atân olmasa idi, he-
lâk olurdum” der.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Esma-i Hüsnay› tazammun eden baz› fezlekelerle

ayetlere hatime verilmekte ne gibi bir s›r vard›r?

Evet, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, bazen âyât-› kudreti
ayetlerde bast eder, sonra içerisinden esmay› ç›kar›r. Ba-
zen mensucat toplar gibi açar, da¤›t›r, sonra toplar, es-
mada tayyeder. Bazen de, ef’alini tafsil ettikten sonra,
isimler ile icmal eder. Bazen de, halk›n a’malini tehdidâ-
ne söyler, sonra rahmete iflaret eden isimlerle teselli
eder. Bazen de, baz› makas›d-› cüz’iyeyi zikrettikten son-
ra, o makas›d› takdir ve ispat için, bürhan olarak kavaid-
i külliye hükmünde olan isimleri zikrediyor. Bazen de,
maddî cüz’iyat› zikreder, sonra esma-i külliye ile icmal
eder ve hakeza...

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Acz de aflk gibi Allah’a isal eden yollardan biridir. Am-

ma acz yolu aflktan daha k›sa ve daha selâmettir.

Ehl-i sülûk, tarik-› hafâda letaif-i aflere üzerine, tarik-›
cehirde nüfus-i seb’a üzerine sülûk etmifllerdir. Bu fakir,
âciz ise, dört hatveden ibaret hem k›sa, hem sehil bir ta-
rik› Kur’ân’›n feyzinden istifade etmifltir.
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icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ihraç: d›flar› ç›karma, atma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
ispat: kan›tlama.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kanun: yasa.
kavaid-i külliye: genel kaideler,
herkesi ilgilendiren, herkesin
uyaca¤› kaideler.
kaza: olaca¤› Cenab-› Hak taraf›n-
dan bilinen ve takdir olunan fley-
lerin zaman› gelince yaratmas›.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
letaif-i aflere: on lâtif duygu, on
âdet lâtifeler.
makas›d: maksatlar, gayeler.
makas›d-› cüz’iye: küçük mak-
satlar, gayeler; daha az ve küçük
fleylerle ilgili, bir bütünün parça-
lar›n› ilgilendiren maksatlar, ga-
yeler.
mensucat: dokunmufl fleyler, do-
kumalar.
nüfus-i seb’a: yedi nefis; nefs-i
emmare, nefs-i levvame, nefs-i
safiye, nefs-i marziye, nefs-i razi-
ye, nefs-i mutmainne, nefs-i mül-
hime.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
sehil: kolay.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
sülûk: bir tarikate ba¤lan›p, ma-
nevî terakki mertebelerine de-
vam etme.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tarik: yol.
tarik-› cehir: aç›k olarak ve yük-
sek sesle yap›lan zikir yolu, mes-
le¤i.
tarik-› hafâ: sessiz ve içten oku-
narak yap›lan zikir yolu, mesle¤i.
tayyetmek: açmak.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tehdidâne: tehdit edercesine,
korkuturcas›na, göz da¤› verirce-
sine.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
yâ ‹lâhî: ey Allah’›m!
zikretmek: anmak, bildirmek.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
a’mal: ameller, ifller.
amma: ama, lakin, ancak.
arif: bilen, bilgide ileri olan, ir-
fan sahibi.
atâ: ba¤›fl, ihsan, lütuf, ikram.
âyât-› kudret: kudret delille-
ri; kudret anlat›mlar›, ifadele-
ri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bast: yayma, yay›lma, açma,
serme, döfleme.

bürhan: delil, ispat, hüccet.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
ef’al: fiiller, ifller.
ehl-i sülûk: tarikat mesle¤ini
seçenler, tarikat yolunu takip
edenler.
esma: adlar, isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
esma-i külliye: her fleyi içine
alan isimler.
feyiz: bolluk, bereket; ihsan,

ba¤›fl.
fezleke: özet, netice.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakikat: gerçek, esas.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hatime: son, nihayet.
hatve: ad›m.
helâk: y›k›lma, bitme, mah-
volma, harap olma.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.



Birinci hatveyi
1 rºoµ°nùoØrfnG GƒtcnõoJ nÓna ayetinden, ikinci hat-

veyi
2 rºo¡°nùoØrfnG rºo¡«°'ùrfnÉna %G Gƒo°ùnf nøj/òsdÉnc Gƒofƒoµ`nJ n’nh ayetinden,

üçüncü hatveyi
3 n∂p°ùrØnf røpªna mánÄu«n°S røpe n∂nHÉn°UnG BÉnenh$G nøpªna mánæn°ùnMrøpe n∂nHÉn°UnG BÉne

ayetinden, dördüncü hatveyi
4 o¬n¡rLnh s’pG l∂pdÉng mArÀnT tπoc aye-

tinden ahzetmifltir. Bunlar›n izah›:

Birinci Hatve: ‹nsan, yarat›l›fl›nda kendi nefsine

muhip olarak yarat›lm›flt›r. Hatta, bizzat nefsi kadar, bir
fleye sevgisi yoktur. Kendisini ancak ma’buda lây›k sena-
lar ile methediyor. Nefsini bütün ay›plardan, kusurlardan
tenzih etmekle, hakl› olsun haks›z olsun, kemal-i fliddet-
le müdafaa ediyor. Hatta, Cenab-› Hakk› hamdüsena için
kendisinde yarat›lan cihazat›, kendi nefsine hamd ve sena

için sarf ediyor ve
5 o¬j'ƒng o¬n¡'dpG nònîsJG pøne ’deki 

6 røne flümulü-

ne dâhil oluyor. Bu mertebede nefsin tezkiyesi, ancak
adem-i tezkiyesiyle olur.

‹kinci Hatve: Nefis, hizmet zaman›nda geri kaçar,

ücret vaktinde ileri safa hücum ediyor. Bu mertebede
onun tezkiyesi, yapt›¤› fiili aksetmekle olur. Yani ifle, hiz-
mete ileriye sevk edilmeli, ücret tevziinde geriye b›rak›l-
mal›d›r.

Üçüncü Hatve: Kendi nefsinde, torbas›nda kusur,

naks, acz, fakrdan maada bir fleyi b›rakmamal›d›r. Bütün 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adem-i tezkiye: nefsi temize ç›-
karmama, nefsi ay›p ve kötülük-
lerden uzak bilmeme.
ahz: alma, al›nma.
aksetmek: ters çevirmek, z›dd›n›
yapmak.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bizzat: kendisi, flahsen.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, organ-
lar.
dâhil: girme, içinde olma.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
fiil: ifl, hareket.
hamd: methetme, övme, yücelt-
me.
hamdüsena: medil, flükür ve öv-
gü.
hatve: ad›m.
hücum: sald›rma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kemal-i fliddet: son derece s›k›
flekilde, oldukça fazla.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen.
medih: övme.
mertebe: derece, basamak.
müdafaa: savunma, koruma.
muhip: seven, sevgi besleyen,
muhabbetli.
naks: noksan, eksiklik.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de

kötülü¤e de meyli olan duy-
gu.
sarf: harcama.
sena: methetme, övme.

sevk: yöneltme, gönderme.
flümul: içine alma, kapsam.
tenzih: kusur kondurmama,
kabahat ve kusuru yok etme.

tevzi: da¤›tma, herkese pay›-
n› verme.
tezkiye: nefsi temizleme, kö-
tülüklerden ar›nd›rma.

1. Nefislerinizi temize ç›karmay›n. (Necm Suresi: 32.)
2. Allah’› unutanlar gibi olmay›n ki, Allah da onlara kendi ak›betlerini unutturmufltur. (Haflir

Suresi: 19.)
3. Sana her ne iyilik eriflirse, Allah’tand›r. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurunun

sebebiyledir. (Nisâ Suresi: 79.)
4. Her fley helâk olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. (Kasas Suresi: 88.)
5. Nefsinin arzusunu kendisine mabud edinip, onun her emrine uyan (kimseyi gördün mü?)

(Furkan Suresi: 43.)
6. O kimse ki...
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mehasin, iyilikler, Fât›r-› Hakîm taraf›ndan in’am edilen
nimetler olup, hamdi iktiza eder; fahri istilzam etmedik-
lerini itikat ve telâkki edilmelidir. Bu mertebede onun
tezkiyesi, kemalinin adem-i kemalinde, kudretinin aczin-
de, g›nâs›n›n fakr›nda oldu¤unu bilmekten ibarettir.

Dördüncü Hatve: Kendisi istiklâliyet hâlinde fânî,

hâdis, madum oldu¤unu; ve esma-i ‹lâhiyeye âyinedarl›k
etti¤i hâlinde flahit, meflhut, mevcut oldu¤unu bilmekten
ibarettir. Bu mertebede onun tezkiyesi, vücudunda ade-

mini, ademinde vücudunu bilmekle
1 oórªn``r◊G o¬ndnh o∂r∏ò `ŸrG o¬nd

’yü kendisine virt ittihaz etmektir.

Ve keza, Vahdetülvücut Ehli kâinat› nefyetmekle idam
ediyorlar; Vahdetüflfluhut Halk› ise, bütün mevcudat›, kü-
rek cezal›lar› gibi, nisyan zindan›nda ebedî hapse mah-
kûm ediyorlar.

Kur’ân’›n ifham etti¤i tarik, kâinat›, mevcudat› hem
idamdan, hem hapisten kurtar›r. Esma-i Hüsnaya maz-
hariyetle âyinedarl›k etmek gibi vazifelerde istihdam edi-
yor, fakat kâinat› istiklâliyetten ve kendi hesab›na çal›fl-
maktan azlediyor.

Ve keza, insan›n vücudunda birkaç daire vard›r. Çün-
kü, hem nebatîdir, hem hayvanîdir, hem insanîdir, hem
imanî. Tezkiye muamelesi, bazen tabaka-i imaniyede
olur, sonra tabaka-i nebatiyeye iner. Bazen de, yirmi
dört saat zarf›nda, her dört tabakada muamele vaki olur.
‹nsan› hata ve galata atan, bu dört tabakadaki fark› 
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ifhâm: anlatma, bildirme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
insanî: insana ait, insanla alâkal›.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
istiklâliyet: istiklâl üzere bulun-
ma, hür ve müstakil olma, bafll›
bafl›na buyruk olma, ba¤›ms›zl›k.
istilzam: gerektirme.
itikat: inanç, iman.
ittihaz: edinme, alma, kabul et-
me.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
madum: yok olan, mevcut olma-
yan, bulunmayan.
mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü; mecbur, çaresiz.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mertebe: derece, basamak.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
mevcudat: varl›klar.
muamele: ifllem.
nebatî: bitkisel.
nefyetmek: inkâr etmek, yok
saymak.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nisyan: unutma, unutufl.
tabaka: derece, kat.
tabaka-i imaniye: iman ve inanç
sahas›, seviyesi.
tabaka-i nebatiye: bitkisel saha,
bitki seviyesi.
tarik: yol.
telâkki: anlama, kabul etme.
tezkiye: nefsi temizleme, kötü-
lüklerden ar›nd›rma.
vahdetülvücut: vücudun birli¤i,
varl›¤›n bir ve tek oldu¤u düflün-
cesi, varl›klar› bir bilme düflünce-
si; varl›¤›n tek oldu¤unu, her fle-
yin bir olan Allah’›n de¤iflik görü-
nüflleri oldu¤una inanma temeli-
ne dayanan tasavvufî görüfl.
vahdetüflfluhut: kulun her fleyi
bir olarak görmesi, görülen fleyle-
rin tek varl›k hâlinde görülmesi,
‹lâhî tecellilerin belirmesi an›nda
Allah’tan baflka bir fleyin görül-
memesi hâli.
vaki: vuku bulan, olan, meydana
gelen.
vazife: görev.
virt: zikir; belli zamanlarda, belli
say›da, belli dualar›n zikir olarak
belli biçimde ve düzenli flekilde
okunmas›.
zarf›nda: süresince.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adem: yokluk.
adem-i kemal: olgun ve mü-
kemmel bilmeme, mükem-
mel görmeme.
âyinedarl›k: aynal›k yapma,
gösterme.
azil: birisini iflinden veya ma-
kam›ndan ay›rma, iflinden ç›-
karma, yol verme.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.

Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
fahir: övünme, böbürlenme.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.
fânî: ölümlü, geçici.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan

Allah.
galat: yan›lma, yanl›fla düfl-
me.
g›nâ: zenginlik, bolluk.
hadis: hudus eden, sonradan
meydana gelen fley.
hatve: ad›m.
hayvanî: hayvanla ilgili, hay-
vana ait.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
idam: yok etme.

1. Her fleyin mülkü Onundur, her türlü övgü de Ona mahsustur (Tegabün Suresi: 1.)



riayet etmemektir.
1 Ék©«/ªnL ¢pVrQn’rG p‘ Éne Énænd n≥n∏nN ’ya istina-

den, insaniyetin mide-i hayvaniye ve nebatiyeye münha-
s›r oldu¤unun zann›yla galat ediyor, sonra bütün gayele-
rin nefsine ait oldu¤unun hasr›yla galat ediyor, sonra her
fleyin k›ymeti menfaati nispetinde oldu¤unun takdiriyle
galat ediyor. Hatta Zühre Y›ld›z›n›, kokulu bir zühreye
mukabil almaz; çünkü, kendisine menfaati dokunmuyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Ubudiyet, sebkat eden nimetin neticesi ve onun fiyat›-
d›r, gelecek bir nimetin mükâfat mukaddemesi ve vesile-
si de¤ildir. Meselâ, insan›n en güzel bir surette yarat›l›fl›,
ubudiyeti iktiza eden sab›k bir nimet oldu¤u; ve sonra da
iman›n itâs›yla kendisini sana tarif etmesi, ubudiyeti ikti-
za eden sab›k nimetlerdir. Evet, nas›l ki midenin itâs›yla
bütün mat’umat itâ edilmifl gibi telâkki ediliyor; hayat›n
itâs›yla da âlem-i flahadet müfltemil bulundu¤u nimetlerle
beraber itâ edilmifl gibi telâkki ediliyor. Ve keza, nefs-i in-
sanînin itâs›yla, bu mide için mülk ve melekût âlemleri
nimetler sofras› gibi k›l›nm›flt›r. Kezalik, iman›n itâs›yla,
mezkûr sofralar ile beraber, Esma-i Hüsnada iddihar edi-
len defineleri de sofra olarak verilmifl oluyor. Bu gibi üc-
retleri peflin ald›ktan sonra, devam ile hizmete mülâz›m
olmak lâz›md›r. Hizmet ve amelden sonra verilen nimet-
ler, mahza Onun fazl›ndand›r.

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
amel: fiil, ifl.
define: k›ymet ve de¤eri yüksek
olan fley, hazine.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cömertlik.
galat: yan›lma, yanl›fla düflme.
gaye: maksat, hedef.
hasr: yaln›z bir fleye veya kifliye
mahsus k›lma.
iddihar: saklama.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
iman: inanç, itikat.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
itâ: bahfledilme, verilme, ihsan
edilme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ymet: de¤er.
mahza: saf, halis, kat›ks›z; s›rf, ta
kendisi.
mat’umat: yemekler, yiyecekler,
taamlar.
melekût: iç; görünmeyen.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mide-i hayvaniye ve nebatiye:

hayvan ve bitki gibi yiyip içip
yatmak.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
mülâz›m: bir yere veya kim-
seye tutunup kalan, sar›l›p
ayr›lmayan.
mülk: d›fl; görünen.

münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
müfltemil: flümulüne alan,
içine alan.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nefs-i insanî: insan›n nefsi.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nispet: oran, ölçü.
riayet: uyma, gözetme.
sab›k: geçen, önceki.

sebkat: geçme, ilerleme.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
takdir: k›ymet verme, de¤er
biçme.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
telâkki: kabul etme, alma.
ubudiyet: kulluk.
vesile: arac›, vas›ta.
Zühre: Çoban Y›ld›z›, sabah
y›ld›z›; bir çiçek.

1. Yeryüzünde ne varsa bizim için yaratt›. (Yeryüzünde ne varsa, sizin için O yaratt›” mealin-
deki Bakara Suresi, 29. ayetin tefsirî meali)
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Enva›n efrad›nda, bilhassa haflerat ve hevam k›sm›nda
görünen fevkalâde çoklukta müflahede edilen harikulâde
gayr-i mütenahi bir cûd ü sahavet vard›r. Kemal-i ittikan
ve intizam ile bütün envada bulunan flu kesret-i efrat, te-
celliyat-› ‹lâhiyenin gayr-i mütenahi oldu¤una ve Cenab-›
Hakk›n mahiyeti her fleye mübayin oldu¤una ve bütün
eflya Onun kudretine nispeten mütesavi oldu¤una sara-
haten delâlet eder. Evet, bu cûd-i icat Sâniin vücubun-
dand›r; nevide Celâlîdir, fertte Cemalîdir.

‹ ’lem eyyühe’l–aziz!

‹nsan›n yapt›¤› sanatlar›n sühulet ve suubet derecele-
ri, onun ilim ve cehliyle ölçülür. Ne kadar sanatlarda, bil-
hassa ince ve lâtif cihazatta ilmî mahareti çok olursa, o
nispette kolay olur; cehli nispetinde de zahmet olur. Bi-
naenaleyh, eflyan›n hilkatinde sür’at-i mutlaka ile vüs’at-i
mutlaka içinde görünen sühulet-i mutlaka, Sâniin ilmine
nihayet olmad›¤›na hads-i kat’î ile delâlet eder.

1 pô°nünÑrdÉpH mírªn∏nc lInópMGnh s’pG BÉnfoôrenG BÉnenh

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan›n f›traten malik oldu¤u camiiyetin acaibindendir
ki, Sâni-i Hâkim flu küçük cisimde, gayr-i mahdut enva-›
rahmeti tartmak için, gayr-i ma’dut mizanlar vazetmifltir 
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nu olmayan, nihayetsiz.
hads-i kat’î: uzunca araflt›rmaya
gerek olmadan elde edilen kesin
bilgi.
harikulâde: ola¤anüstü.
haflerat: haflereler, zararl› küçük
böcekler; de¤ersiz ve zararl› kim-
seler.
hevam: böcekler, haflereler.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
i’lem eyyühe’l-aziz: ay aziz kar-
deflim, bil ki.
ilim: bilme, bilgi.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
kemal-i ittikan ve intizam: mü-
kemmel, eksiksiz sa¤laml›k ve
düzenlilik.
kesret-i efrat: fertlerin çoklu¤u.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin; cisma-
nî olmayan, ruhanî.
maharet: mahirlik, ustal›k.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malik: sahip.
mizan: terazi, ölçü.
mübayin: uymayan, benzeme-
yen, z›t.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
mütesavi: birbirine müsavi olan,
eflit olan.
nevi: çeflit, tür.
nihayet: son.
nispet: oran, ölçü.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan aç›¤a.
sühulet: kolayl›k.
sühulet-i mutlaka: sonsuz ve
tam kolayl›k.
sür’at-i mutlaka: tam bir h›zla,
sonsuz sür’atle.
suubet: güçlük, zorluk.
tecelliyat-› ‹lâhiye: ‹lâhî tecelli-
ler, ‹lâhî lütuflar›n tezahürü.
vazetmek: koymak, yerlefltir-
mek.
vücup: vacip ve lüzumlu olma,
gereklilik.
vüs’at-i mutlaka: mutlak genifl-
lik.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

acayip: flafl›rt›c› ve hayret ve-
rici fleyler.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
cehil: cahillik, bilgisizlik.
Celâlî: Cenab-› Hakk›n hafl-
met, büyüklük ve kahr›n›
gösteren; Allah’›n Celâl ismine

ait olan.
Cemalî: Allah’›n lütuf ve ihsa-
n› ile tecelli etti¤i isme ait.
cihazat: cihazlar, azalar.
cûd ü sahavet: s›n›rs›z cö-
mertlik, eli aç›kl›k.
cûd-i icat: icad›n bollu¤u, bol-
ca, çokça yaratma.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
efrat: fertler.

enva: çeflitler, türler, neviler.
enva-› rahmet: rahmetin çe-
flitleri.
fevkalâde: ola¤anüstü.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibar›yla.
gayr-i ma’dut: say›s›z, s›n›r-
s›z.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-

1. Bizim bir fleyi yapmam›z, gözün bir bak›fl› gibi kolay ve sür’atli tek bir emirledir. (Kamer
Suresi: 50.)



ve Esma-i Hüsnan›n gayr-i mütenahi mahfî definelerini
fehmetmek için, gayr-i mahsur cihazat ve alât yaratm›fl-
t›r. Meselâ, mesmuat, mubs›rat, me’külât âlemlerini iha-
ta eden insandaki duygular, Sâniin s›fât-› mutlakas›n› ve
genifl fluunat›n› fehmetmek içindir.

Ve keza, hardaleden daha küçük kuvve-i haf›zas›nda
öyle bir lâtife-i müdrike b›rak›lm›flt›r ki, o hardalenin ta-
zammun etti¤i genifl âlemde o lâtife daimî seyir ve ceve-
lân etmekte ise de, sahiline vâs›l olamaz. Maahaza, ba-
zen bu büyük âlem, o lâtifeye o kadar darlafl›r ki, âlem o
lâtifenin karn›nda bir zerre gibi olur. Ve o lâtifeyi bütün
seyahat meydanlar›yla, mütalâa etti¤i kitaplar›yla o har-
dale dahi yutar, yerinde oturur, karn› da a¤r›maz. ‹flte in-
san›n mütefavit mertebeleri bu s›rdan anlafl›l›r.

Evet, baz› insanlar zerrede bo¤ulurlar, baz›s›nda da
dünya bo¤ulur. Baz›lar da, kendilerine verilen anahtar-
lardan birisiyle kesretin en genifl bir âlemini açar, fakat
içinde bo¤ulur, sahil-i vahdet ve tevhide zorla vâs›l olur.
Demek, insan›n seyr-i ruhanîsinde çok tabakalar vard›r.
Bir tabakada insanlara huzur-i tevhid pek sühuletle nasip
ve müyesser olur. Bir tabakas›na da, gaflet ve evham öy-
le istilâ eder ki, kesret içinde gark olmakla tam manas›y-
la tevhidi unutmufl olur. Sukutu suud, tedenniyi terakki,
cehl-i mürekkebi yakin, uykunun son perdesini intibah
zan ve tevehhüm eden bir k›s›m medenîler, ikinci taba-
kadaki insanlardand›r. Onlar hakaik-› imaniyeyi derk et-
mekte bedevîlerin bedevîleridir.

alât: aletler, vas›talar, ayg›tlar.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar; varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
bedevî: çölde ve iptidaî tarzda
yaflayan, medenî olmayan.
cehl-i mürekkep: bilmemekle
beraber, bilmedi¤ini de bilme-
mek, katmerli cahillik, kara cahil-
lik.
cevelân: dolaflma, dolanma, ge-
zinme.
cihazat: cihazlar, azalar.
daimî: sürekli, devaml›.
define: k›ymet ve de¤eri yüksek
olan fley, hazine.
derk: anlama, kavrama.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
gark: bo¤ma, bo¤ulma.
gayr-i mahsur: say›s›zca, s›n›rs›z.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hardale: yapraklar› yenen ve dö-
vülerek macun hâlne getirilerek
sofrada ifltah açmak için yenen
bir tür bitkinin çok küçük tohu-
mu.
huzur-i tevhid: birlik inanc›n›n
rahatl›k ve ferahl›¤›.
ihata: kuflatma, içine alma.
intibah: uyan›kl›k.
istilâ: kaplama, yay›lma.
kesret: çokluk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
lâtife: duygu, kabiliyet, yetenek.
lâtife-i müdrike: idrak, anlama,
kavrama duygusu, kabiliyeti.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahfî: gizli, sakl›.
medenî: inanç ve maneviyattan
uzaklaflmay› medeniyet olarak
kabul eden insanlar.
me’külât: yiyecekler.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
mesmuat: iflitilen, duyulan, ha-
ber al›nan fleyler.
mubs›rat: görünenler, görünen
âlem.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, tetkik etme.
mütefavit: birbirinden farkl›, çe-
flitli olan.
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müyesser: kolaylaflt›r›lm›fl.
sahil-i vahdet ve tevhid: bir-
lik ve yarat›c›n›n bir olufl sahi-
li.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
seyir: gitme, ilerleyifl; bak›p
seyretme.
seyr-i ruhanî: ruhanî ve ma-
nevî âlemlerdeki seyir.
s›fât-› mutlaka: mutlak s›fat-
lar, kay›t alt›na al›namayan
vas›flar.
s›r: gizli hakikat.

sühulet: kolayl›k.
sükût: de¤erden düflme, de-
¤erini yitirme; susma.
suud: yukar› ç›kma, yüksel-
me.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
tabaka: derece, kat.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tedenni: afla¤› düflme, daha
kötü bir dereceye düflme, al-
çalma, gerileme.
terakki: yükselme, ilerleme.

tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme.
zan: sanma, kesin olarak bil-
meksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹sm-i Celâl, alelekser, nevilerde, külliyatta tecelli eder.

‹sm-i Cemal ise, mevcudat›n cüz’iyat›na tecelli eder. Bu
itibarla, nevilerdeki cûd-i mutlak, Celâl’in tecellisidir.
Cüz’iyat›n nak›fllar›, eflhas›n güzellikleri Cemal’in tecelli-
yat›ndand›r.

Ve keza, celâl vahidiyetin tecellisinden, cemal dahi
ehadiyetin tecellisinden zahir olur. Bazen de cemal celâl-
den tecelli eder. Evet, cemalin gözünde celâl ne kadar
cemîldir; celâlin gözünde dahi cemal o kadar celîldir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Basar masnuat› görüp de, basiret Sânii görmezse, çok

garip ve pek çirkin düfler. Çünkü, o hâlde Sâniin manen,
kalben görünmemesi, ya basiretin f›kdan›ndand›r veya
kalp gözünün kör olmas›ndand›r; veya pek dar oldu¤un-
dan, meseleyi azametiyle kavramad›¤›ndand›r; veya bir
h›zlan’d›r. Ve illâ, Sâniin inkâr›, basar›n fluhudunu inkâr-
dan daha ziyade münkerdir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir tarlaya zer edilen bir tohum, manevî bir sur ve bir

duvard›r; o tarlay› tohum sahibine mal eder, baflkas›n›n
tasarrufuna mâni olur.

Kezalik, küre-i arz tarlas›na zer edilen nebatat, hayva-
nat tohumlar›, manevî bir sur ve bir seddir ki, flirketi men
ediyor; gayri müdahaleden tardeder.
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lam›nda Cenab-› Hakk›n bir ismi.
ism-i Cemal: her türlü güzelli¤in
gerçek sahibi ve gerçek sonsuz
güzel olan Allah.
kalben: kalp ile, kalpten.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
külliyat: bir fleyin bütünü, bir fle-
yin tamam›, hepsi.
küre-i arz: yer küre, dünya.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
mesele: önemli konu.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
müdahale: kar›flma.
münker: çirkinlik, kabahat, suç;
inkâr edifl.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nebatat: bitkiler.
nevi: çeflit, tür.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
set: mâni, perde, engel.
flirket: ortakl›k.
fluhut: vücut bulma, var olma,
gözle görülebilecek flekilde var
olma, görünme.
tardetme: kovma, ç›karma, uzak-
laflt›rma, sürme.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
vahidiyet: Cenab-› Hakk›n isim
ve s›fatlar›n›n birli¤i ve kâinat› ku-
flatmas›.
zahir: görünen, görünücü.
zer: tohum ekme, tohum saçma.
ziyade: büyük.

alelekser: ekseriya, ço¤un-
lukla, çok kez, çok vakit.
azamet: büyüklük.
basar: görme.
basar: görme.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
celâl: büyüklük, haflmet, ulu-
luk, yücelik.
Celâl: büyüklük, haflmet, ulu-
luk, yücelik sahibi olan Allah.
celîl: son derece büyük ve
ulu olan.
cemal: güzellik, iyilik.

Cemal: sonsuz güzellik ve iyi-
liklerin sahibi olan Allah.
cemîl: son derece güzel olan.
cûd-i mutlak: sonsuz, s›n›rs›z
cömertlik, Allah’›n hiç bir kay-
da ve flarta tâbi olmaks›z›n
sonsuz ihsan sahibi olmas›.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi,
görünmesi.
eflhas: flah›slar, kimseler.
f›kdan: yokluk, bulunmazl›k;

noksanl›k, eksiklik.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
gayr: baflka.
hayvanat: hayvanlar.
h›zlan: iflâs etmek, müflis ol-
mak.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki.
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
ism-i Celâl: sonsuz büyüklük,
haflmet, ululuk ve yücelik an-



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Tabiatlar› lâtif, ince ve lâtif sanatlara meftun baz› in-
sanlar, bilhassa has bahçelerinde pek güzel hendesevari
bir flekilde, flekilleri, arklar›, havuzlar›, flad›rvanlar› yap-
t›rmakla, bahçelerine pek muntazam bir manzara verir-
ler. Ve o letafetin, o güzelli¤in derecesini göstermek için,
baz› çirkin kaya, kaba, gayr-i muntazam ma¤ara ve da¤
heykelleri gibi fleyleri de ilâve ediyorlar ki, onlar›n çirkin-
li¤iyle, adem-i intizam›yla bahçenin güzelli¤i, letafeti faz-

laca parlas›n. Çünkü, 
1 ÉngpOGnór°VnÉpH o±nôr©oJ oABÉn«r°Tn’rG ÉnªsfpG Lâkin,

müdakkik bir kimse, o ezdad› cem eden bahçenin man-
zaras›na bakt›¤› zaman anlar ki, o çirkin, kaba fleyler
kasten yap›lm›flt›r ki, güzellik, intizam, letafet arts›n. Zi-
ra, güzelin güzelli¤ini artt›ran, çirkinin çirkinli¤idir. De-
mek, bahçenin tam intizam›n› ikmal eden, o çirkinlerdir.
Ve o çirkinlerin adem-i intizam› nispetinde bahçenin in-
tizam› artar.

Kezalik, dünya bahçesinde nizam ve intizam›n son sis-
teminde bulunan mahlûkat ve masnuat aras›nda —hay-
vanlarda olsun, nebatatta olsun, cemadatta olsun— baz›
çirkin, intizamdan hariç fleyler bulunur. Bunlar›n çirkinli-
¤i, intizams›zl›klar›, dünya bahçesinin güzelli¤ine, intiza-
m›na bir ziynet, bir süs olmak üzere Sâni-i Hakîm tara-
f›ndan kasten yap›lm›fl oldu¤unu, pek yüksek, genifl, fla-
irâne bir hayalle dünyan›n o bahçe manzaras›n› nazar al-
t›na alabilen adam görebilir.

adem-i intizam: düzensizlik, ni-
zams›zl›k, intizamdan yoksun ol-
ma.
bilhassa: özellikle.
cem: toplama, bir araya getirme.
cemadat: cans›z varl›klar.
ezdat: z›tlar, tezatlar.
gayr-i muntazam: intizam d›fl›,
tertipli olmayan, tertipsiz, düzen-
siz.
hariç: d›flar›.
hendesevari: geometrik, mühen-
dislik gerektiren çizime sahip.
ikmal: tamamlama, bitirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-

deflim, bil ki.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
letafet: lâtiflik, hoflluk, ince-
lik.
mahlûkat: yarat›klar, Allah

taraf›ndan yarat›lanlar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
meftun: tutkun, müptelâ, afl›-
r› ba¤lanm›fl.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
nazar: bak›fl, dikkat.
nebatat: bitkiler.

nispet: oran, ölçü.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
flairâne: flairce, flair gibi, flaire
yak›flacak flekilde.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
tabiat: yarat›l›fl, huy, karak-
ter, seciye, mizaç.
ziynet: süs.

1. Eflyan›n hakikati ancak z›tlar›yla bilinir.

334 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE



Maahaza, o gibi fleyler kastî olmasayd›, flekillerinde
hikmetli tehalüf olmazd›. Evet, tehalüfte kas›t ve ihtiyar
vard›r. Her insan›n bütün insanlara simaca muhalefeti
buna delildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan› f›traten bütün hayvanlara tefevvuk ettiren cami-

iyetinin meziyetlerinden biri, zevi’l-hayat›n Vâhibü’l-Ha-
yat’a olan tahiyye ve tesbihlerini fehmetmektir. Yani, in-
san kendi kelâm›n› fehmetti¤i gibi, iman kula¤›yla zevi’l-
hayat›n da, belki cemadat›n da bütün tesbihlerini fehme-
der. Demek, her fley, sa¤›r adam gibi, yaln›z kendi kelâ-
m›n› anlar. ‹nsan ise, bütün mevcudat›n lisanlar›yla tekel-
lüm ettikleri Esma-i Hüsnan›n delillerini fehmeder. Bina-
enaleyh, her fleyin k›ymeti kendisine göre cüz’îdir, insa-
n›n k›ymeti ise küllîdir. Demek, bir insan bir fert iken, bir

nevi gibi olur. 
1 pÜGnƒs°üdÉpH oºn∏rYnG *Gnh

„®ò
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Zahir ile bât›n aras›nda müflabehet varsa da, hakikate

bak›l›rsa, aralar›nda büyük uzakl›k vard›r.

Meselâ, âmiyâne olan tevhid-i zahirî, hiçbir fleyi Al-
lah’›n gayrisine isnat etmemekten ibarettir. Böyle bir ne-
fiy, sehil ve basittir. Ehl-i hakikatin hakikî tevhidleri ise,
her fleyi Cenab-› Hakka isnat etmekle beraber, her fleyin
üstünde bulunan mührünü, sikkesini görüp okumaktan
ibarettir. Bu, huzuru ispat, gafleti nefyeder.
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ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
iman: inanç, itikat.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kastî: bile bile yap›lan.
kelâm: söz, konuflma, nutuk.
k›ymet: de¤er.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
lisan: dil.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k.
müflabehet: benzeme, benzeyifl.
nefiy: inkâr etme.
nefyetme: uzaklaflt›rma, kovma.
nevi: cins.
sehil: kolay.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sima: yüz, çehre.
tahiyye: selâm, dua.
tefevvuk: üstün olma, üstünlük.
tehalüf: birbirine z›t olma, muha-
lif olma.
tekellüm: söyleme, konuflma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk› flan›na lây›k ifade-
lerle anma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tevhid-i zahirî: yüzeysel tevhid;
âmiyâne tevhid olan Allah’›n or-
ta¤› yok ve bu kâinat Onun mül-
küdür fleklindeki, araflt›rmaya da-
yanmayan imanî tasdik.
Vâhibü’l-Hayat: hayat veren, ha-
yat ba¤›fllayan.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.

âmiyâne: basitçe, üstünkörü;
cahile yak›fl›r.
bât›n: görünmeyen taraf, iç
k›s›m.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
cemadat: cans›z varl›klar.
cüz’î: küçük, az.
delil: bir davay› ispata yara-

yan fley, bürhan.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-

tan, yarat›l›fl itibar›yla.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
gayr: baflka.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.

1. En do¤rusunu ancak Allah bilir.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hayat-› dünyeviyeye kasten ve bizzat teveccüh edip

ba¤lanan kâfirin imhal-i ikab›nda ve bilakis terakkiyat-›
maddiyede muvaffak›yetindeki hikmet nedir?

Evet, o kâfir, kendi terkibiyle, s›fat›yla Cenab-› Hakça
nev-i beflere takdir edilen nimetlerin tezahürüne fluuru
olmaks›z›n hizmet ediyor. Ve güzel masnuat-› ‹lâhiyenin
mehasinini bilâfluur tanzim ediyor. Ve kuvveden fiile ç›-
kartmakla, garabet-i sanat-› ‹lâhiyeye nazarlar› celp edi-
yor. Ne fayda ki, fark›nda de¤ildir. Demek, o kâfir, saat
gibi, kendi yapt›¤› amelden haberi yok; amma, vakitleri
bildirmek gibi, nev-i beflere pek büyük bir hizmeti vard›r.
Bu s›rra binaen, dünyada mükâfat›n› görür.

‹ ’lemeyyühe’l-aziz!
Tevfik-› ‹lâhî refiki olan adam, tarikat berzah›na gir-

meden zahirden hakikate geçebilir.

Evet, Kur’ân’dan, hakikat-i tarikati, tarikatsiz, feyiz su-
retiyle gördüm ve bir parça ald›m. Ve keza, maksud-i biz-
zat olan ilimlere ulûm-i aliyeyi okumaks›z›n isal edici bir
yol buldum.

Seriüsseyir olan bu zaman›n evlâd›na k›sa ve selâmet
bir tarik› ihsan etmek rahmet-i hâkimenin flan›ndand›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan› gaflete düflürtmekle Allah’a ubudiyetine mâni

olan, cüz’î nazar›n› cüz’î fleylere hasretmektir.

amel: fiil, ifl.
amma: ama, lakin, ancak.
berzah: iki fley aras›ndaki aral›k,
mesafe.
bilakis: aksine, tersine.
bilâfluur: fluursuz, bilinçsiz.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
bizzat: kendisi, flahsen.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cüz’î: küçük, az.
evlât: veletler, çocuklar.
feyiz: Allah’›n kuluna ba¤›fllad›¤›
marifet ve dinî heyecan.
fiil: ifl, hareket.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
garabet-i sanat-› ‹lâhiye: Cenab-
› Hakk›n sanat›n›n garipli¤i, hay-
ret uyand›rmas›.
hakikat: gerçek.
hakikat-i tarikat: Allah’a ulaflt›-
ran yolun esas›, asl›, gerçe¤i.
hasr: yaln›z bir fleye veya kifliye
mahsus k›lma.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
ilim: bilgi, marifet.
imhal-i ikap: cezaya çarpt›rma-
da, cezaland›rmada süre verme,
mühlet verme.
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
kuvve: kuvvet, güç.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
mâni: engel.
masnuat-› ‹lâhîye: Allah taraf›n-
dan sanatla yarat›lanlar.
mehasin: güzellikler, hüsünler,
iyilikler.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
nazar: bak›fl, dikkat.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rahmet-i hâkime: her tarafta hü-
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küm süren ‹lâhî merhamet ve
flefkat dolu ikram ve ihsanlar.
refik: arkadafl, yoldafl, yol ar-
kadafl›.
flan: flan, flöhret, ün.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
seriüsseyir: çok sür’atle akan
veya giden.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluur: bilinç.

takdir: k›ymet verme, de¤er
biçme.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tarik: yol.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
terakkiyat-› maddiye: maddî
ilerlemeler, yükselmeler, ge-
liflmeler.
terkip: birkaç fleyin birlefle-
rek meydana getirdikleri yeni

fley, sentez.

teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.

tevfik-› ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n
insan› do¤ru yola lütfu ile
sevk etmesi, baflar›l› k›lmas›.

tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.

ubudiyet: kulluk.

ulûm-i aliye: gramer, anlat›m
(kompozisyon), mant›k gibi
alet ilimleri.

zahir: görüntü, görünüfl.



Evet, cüz’iyat içerisine düflüp, cüz’îlere hasr-› nazar
eden, o cüz’î fleylerin esbaptan sudûruna ihtimal verebi-
lir; ama bafl›n› kald›r›p nev’e ve umuma bakt›¤› zaman,
edna bir cüz’înin en büyük bir sebepten sudûruna cevaz
veremez. Meselâ, cüz’î r›zk›n› baz› esbaba isnat edebilir.
Fakat, menfle-i r›z›k olan arz›n, k›fl mevsiminde kupkuru
k›raç oldu¤una, bahar mevsiminde r›z›k ile dolu oldu¤u-
na bakt›¤› vakit, arz› ihya etmekle bütün zevi’l-hayat›n r›-
z›klar›n› veren Allah’tan maada kendi r›zk›n› verecek bir
fley bulunmad›¤›na kanaati hâs›l olur.

Ve keza, evindeki küçük bir ›fl›¤› veya kalbinde bulu-
nan küçük bir nuru baz› esbaba isnat edebilirsin. Amma,
o ›fl›¤›n, flemsin ziyas›yla, o nurun da Menbaü’l-Envar’›n
nuruyla muttas›l oldu¤una vâk›f oldu¤un zaman anlars›n
ki, kal›b›n› ›fl›kland›ran, kalbini tenvir eden, ancak leyl ve
nehar› birbirine kalbeden Fât›r-› Hakîm’dir.

Ve keza, senin vücudunun zuhur ve vuzuhça Hâl›k’›n
vücuduna nispeti, Hâl›k’›n vücuduna delâlet edenlerin
nispeti gibidir. Çünkü, sen bir vecihle kendi vücuduna
delâlet ediyorsun. Amma, Hâl›k’›n vücuduna bütün mev-
cudat, bütün zerrat›yla delâlet ediyor. Öyle ise, Onun vü-
cudu senin vücudundan âlemin zerrat› adedince zuhur
dereceleri vard›r.

Ve keza, seni nefsini sevmeye sevk eden esbap, “(1)
Bütün lezzetlerin mahzeni nefistir. (2) vücudun merkezi
ve menfaatin madeni nefistir, (3) insana en karip (yak›n)
nefistir” diyorsun.
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mahzen: kaynak, hazine ve defi-
ne deposu.
Menbaü’l-Envar: tüm nurlar›n
›fl›klar›n as›l kayna¤› olan Allah.
menfaat: fayda.
menfle-i r›z›k: r›zk›n menflei, kay-
na¤›.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
muttas›l: bitiflik.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nehar: gündüz.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler.
flems: günefl.
sevk: yöneltme, gönderme.
sudûr: sâd›r olma, meydana ç›k-
ma, olma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
umum: bütün, herkes.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
vecih: cihet, yön.
vuzuh: vaz›h olma hâli, aç›kl›k.
zerrat: zerreler, atomlar.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
amma: ama, lakin, ancak.
arz: yer, dünya.
cevaz: caiz olma, izin, ruhsat,
yap›lmas›na teflvik olunma-
yan, ancak mâni de olunma-
yan ifl.
cüz’î: küçük, az.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
edna: en aça¤›, en basit, en

küçük.
esbap: sebepler, vas›talar.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa
veya noktaya dikme.
ihtimal: olabilirlik.

ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
kalbolma: bir hâlden di¤er
bir hâle geçme, dönüflme.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
karip: yak›n.
keza: böylece, ayn› flekilde.
leyl: gece.
maada: baflka, gayri, -den
baflka.
maden: as›l, esas, kaynak.



Pekâlâ. Fakat, o fânî lezzetlere mukabil, lezaiz-i bâki-
yeyi veren Hâl›k’› daha ziyade ubudiyetle sevmek lâz›m
de¤il midir? Nefis, vücuda merkez oldu¤undan, muhab-
bete lây›k ise, o vücudu icat eden ve o vücudun kayyu-
mu olan Hâl›k, daha fazla muhabbete, ubudiyete müsta-
hak olmaz m›? Nefsin maden-i menfaat ve en yak›n ol-
du¤u, sebeb-i muhabbet olursa, bütün hay›rlar, r›z›klar
elinde bulunan ve o nefsi yaratan Nafi, Bâkî ve daha ka-
rip olan, daha ziyade muhabbete lây›k de¤il midir?

Binaenaleyh, bütün mevcudata ink›sam eden muhab-
betleri cem ve muhabbetin ile beraber mahbub-i hakikî
olan Fât›r-› Hakîm’e ihda etmek lâz›md›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Senin önünde çok korkunç büyük meseleler vard›r ki,

insan› ihtiyata, ihtimama mecbur eder.

Birisi, ölümdür ki, insan› dünyadan ve bütün sevgilile-
rinden ay›ran bir ayr›lmakt›r.

‹kincisi, dehfletli, korkulu ebed memleketine yolculuk-
tur.

Üçüncüsü, ömür az, sefer uzun, yol tedariki yok, kuv-
vet ve kudret yok; acz-i mutlak gibi elîm elemlere maruz
kalmakt›r.

Öyle ise, bu gaflet ü nisyan nedir? Devekuflu gibi ba-
fl›n› nisyan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlü¤ünü takar-
s›n ki, Allah seni görmesin veya sen Onu görmeyesin.

acz-i mutlak: mutlak zay›fl›k,
güçsüzlük.
Bâkî: yok olmayan, sürekli ve ka-
l›c› olan bütün varl›klar yok ol-
duktan sonra da var olacak tek
varl›k; Allah.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cem: toplama, bir araya getirme.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
fânî: ölümlü, geçici.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah (c.c.).
gaflet ü nisyan: gaflet ve nisyan;
dikkatsizlik, endiflesizlik, Allah’tan
uzaklafl›p nefsin arzular›na dal-
mak.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihda etmek: hediye etmek, hedi-
ye vermek.
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
ihtiyat: uzak görüfllü olma, gele-
ce¤i düflünerek tedbirli hareket
etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
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deflim, bil ki.
ink›sam: bölünme, parçalan-
ma.
karip: yak›n.
kayyum: her fleyin varl›¤›
onunla ayakta duran ve de-
vam eden.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lezaiz-i bâkiye: bâkî, ebedî
ve daimî olan lezzetler, zevk-
ler.
maden-i menfaat: faydalan-
ma, yararlanma kayna¤›.
Mahbub-i Hakikî: gerçek,

do¤ru sevgili; Cenab-› Allah.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
mecbur: zorunlu olma, zo-
runda kalma.
mesele: önemli konu.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
muhabbet: sevgi, sevme.
mukabil: karfl›l›k.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
Nafi: tüm faydalar› yaratan
ve sonsuz faydalar›n mutlak

sahibi olan Allah.

nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.

nisyan: unutma, unutufl.

r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan
etti¤i nimetler.

sebeb-i muhabbet: sevme,
sevgi gösterme nedeni.

tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama.

ubudiyet: kulluk.

ziyade: çok, fazla.



Ne vakte kadar zailât-› fâniyeye ihtimam ve bâkiyat-› da-
imeden tegafül edeceksin?

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakka hamdler, flükürler olsun ki, mesail-i

nahviyeden isim ile harf aras›ndaki manevî fark ile çok
mühim meseleleri bana ö¤retmifltir. fiöyle ki:

Harf, gayrin manas›n› izah için bir alet, bir hadim ol-
du¤u gibi; flu mevcudat da Esma-i Hüsnan›n tecelliyat›n›
izhar, ifham, izah için birtak›m ‹lâhî mektuplard›r ki, iç-
lerinde yaz›l› delâil, berahin, havarik, mu’cize-i kudrettir.
Mevcudat bu vecihle nazara al›nmas›, ilim, iman, hik-
mettir. fiayet, isim gibi müstakil ve maksud-i bizzat cihe-
tiyle bak›l›rsa, küfran ve cehl-i mürekkep olur.

Ve keza, mesail-i mant›k›yeden küllî ile küll aras›ndaki
fark ile, rububiyete dair çok meseleleri ö¤renmifl bulunu-

yorum. Cemal ile ehadiyet, 
1 mäÉs`«pFrõoL hoP w»u∏oc flümulüne

dâhildir. Celâl ile vahidiyet 
2 mABGnõrLnG hoP wπoc ünvan›na dâhil-

dir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Dünya, âlem-i ahirete bir fihriste hükmündedir. Bu fih-

ristede, âlem-i ahiretin, mühim meselelerine olan iflaret-
lerden biri, cismanî olan r›z›klardaki lezzetlerdir. Bu fânî,
rezil, zelil dünyada bu kadar nimetleri ihsas ve ifaza et-
mek için insan›n vücudunda yarat›lan havâs, hissiyat, 
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bildirme.
havarik: harikalar, insanda hay-
ret ve hayranl›k uyand›ran fleyler.
havâs: arzular, hisler, duygular.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hissiyat: hisler, duygular.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ifaza: feyiz verme, feyizlendirme,
bereketlendirme.
ifham: anlatma, bildirme.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kar-
deflim, bil ki.
iman: inanç, itikat.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
küll: .
küllî: .
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mesail-i mant›k›ye: mant›k ilmi-
ne dair meseleler.
mesail-i nahviye: nahiv mesele-
leri, Arapça dil bilgisi meseleleri.
mesele: önemli konu.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
müstakil: istiklâli olan, baflka bi-
rine tâbi olmayan.
nazar: bak›fl, dikkat.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rezil: alçak, baya¤›, adî.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
flümul: içine alma, kapsam.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tegafül: görmezlikten gelme,
önemsememe.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vahidiyet: Cenab-› Hakk›n isim
ve s›fatlar›n›n birli¤i ve kâinat› ku-
flatmas›.
vecih: cihet, yön.
zailât-› fâniye: zeval bulan gelip
geçiciler.
zelil: hor, alçak, adî, baya¤›.

âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
bâkiyat-› daime: süreklilik ve
sonsuzlu¤a gidenler.
berahin: deliller, ispatlar, bür-
hanlar, hüccetler, kan›tlar.
bizzat: kendisi, flahsen.
cehl-i mürekkep: bilmemek-
le beraber, bilmedi¤ini de bil-
memek, katmerli cahillik, ka-
ra cahillik.
celâl: büyüklük, haflmet, ulu-

luk, yücelik.
cemal: güzellik, Cenab-› Hak-
k›n lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
cihet: yön.
cismanî: maddî ve cisimli ol-
mak.
dâhil: girme, içinde olma.
dair: alâkal›, ilgili.
delâil: deliller, bürhanlar, is-
pat vas›talar›.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-

de birli¤inin tecelli etmesi,
görünmesi.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
fânî: ölümlü, geçici.
fihriste: katalog, liste.
gayr: baflka.
hadim: hademe, hizmetçi.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek

1. Cüz’iyat sahibi küllidir.
2. Ecza sahibi külldür.



cihazat aza gibi alât ve edevat›ndan anlafl›l›r ki, âlem-i

ahirette de
1 oQÉn¡rfn’rG Én¡pàrënJ røpe …/ôrénJ kas›rlar›n alt›nda, ebe-

diyete lây›k cismanî ziyafetler olacakt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan›n havf ve muhabbeti halka teveccüh etti¤i tak-
dirde, havf bir belâ, bir elem olur; muhabbet bir musibet
gibi olur. Zira, o korktu¤un adam, ya sana merhamet et-
mez veya senin istirhamlar›n› iflitmez. Muhabbet etti¤in
flah›s da, ya seni tan›maz veya muhabbetine tenezzül et-
mez.

Binaenaleyh, havf›n ile muhabbetini dünya ve dünya
insanlar›ndan çevir, Fât›r-› Hakîm’e tevcih et ki, havf›n
Onun merhamet kuca¤›na, çocu¤un anne kuca¤›na kaç-
t›¤› gibi, leziz bir tezellül olsun; muhabbetin de saadet-i
ebediyeye vesile olsun.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Sen flecere-i hilkatin ya bir semeresi veya bir çekirde-
¤isin. Cismin itibar›yla küçük, âciz, zay›f bir cüzsün. Lâ-
kin Sâni-i Hakîm lütfuyla, lâtif sanat›yla seni cüz ve cüz’î-
den, küll ve küllîye ç›kartm›flt›r.

Evet, cismine verilen hayat sayesinde, genifl duygula-
r›nla âlem-i flahadet üzerinde cevelân etmekle, filcümle
cüz’iyet kayd›ndan kurtulmuflsun. Ve keza, insaniyet itâs›y-
la, bilkuvve küll hükmündesin. Ve keza, iman ve ‹slâmiyet

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
alât: aletler, vas›talar, ayg›tlar.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
aza: organlar, uzuvlar.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bilkuvve: fiil mertebesine geç-
meden potansiyel hâlde, düflün-
ce hâlinde.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cevelân: dolaflma, dolanma, ge-
zinme.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, organ-
lar.
cismanî: maddî ve cisimli olmak.
cüz: parça.
cüz’î: az, parçaya ait olan, pek az.
cüz’iyet: azl›k, cüz’î olufl, küçük-
lük.
ebediyet: sonsuzluk.
edevat: bir ifli yapmaya vas›ta
olan fleyler, aletler.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah.
filcümle: hepsi, bütünü.
havf: korku, korkma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-

deflim, bil ki.
iman: inanma, itikat.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
istirham: rica etme.
itâ: bahfledilme, verilme, ih-
san edilme.
kas›r: saray, köflk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küll: bütün.
küllî: bütüne ait olan, umumî,
genel.

lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
leziz: lezzetli, tatl›.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
muhabbet: sevgi, sevme.
musibet: felâket, belâ.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi

olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
semere: meyve, güzel netice.
tenezzül: inme, alçalma.
tevcih: yöneltme, çevirme.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
tezellül: zillete katlanma,
afla¤›lanma.
vesile: arac›, vas›ta.

1. Altlar›ndan ›rmaklar akar. (Bakara Suresi: 25.)
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ihsan›yla, bilkuvve küll olmuflsun. Ve keza, marifet ve
muhabbetin in’am›yla muhit bir nur olmuflsun.

Binaenaleyh, dünyaya ve cismanî lezaize meyleder-
sen, âciz, zelil bir cüz’î olursun. E¤er cihazat›n› insani-
yet-i kübra denilen ‹slâmiyet hesab›na sarf edersen, bir
küllî ve bir küll olursun.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bu kadar elîm firak ve ayr›l›klara maruz kalmakla çek-

ti¤in elemlerin sebebi ve kabahati sendedir. Çünkü, o
muhabbetleri gayr yerinde sarf ediyorsun. E¤er o mu-
habbetleri cem edip Vahid-i Ehad’e tevcih ve Onun he-
sab›yla, izniyle sarf edersen, bütün mahbuplar›n ile bera-
ber bir anda birleflip, sevinçlere, memnuniyetlere maz-
har olacaks›n.

Evet, bir sultana intisap eden bir adam, o sultan›n, her
fleyle alâkadar, her mekânda herkesle muhaberesi, alâ-
kas› z›mn›nda, o adam da, bir cihette, bir derece alâka-
dar olabilir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Meselâ, kamerin ahvaline veya istikbalin hakikatine

dair itâ-i malûmat eden adama, bütün mâmelekini ona
feda etmeye haz›rs›n. Amma, daire-i mülkünde bir ar›
hükmünde bulunan Kamerin Hâl›k›’ndan haber getiren
ve ezel-ebede, hayat-› ebediyeye, hakaik-› esasiyeye,
azîm meselelere dair malûmat itâ eden ve seni manevî 
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hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
insaniyet-i kübra: en büyük in-
sanl›k, ‹slâmiyet.
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
girme.
istikbal: gelecek zaman.
itâ: verme, ihsan, ba¤›fl.
itâ-i malûmat: malûmat verme,
bilgi verme.
kamer: ay.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küll: bütün.
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
mâmelek: ne varsa, var› yo¤u,
olan› biteni; olanca fley.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
marifet: bilme, derin bilgi.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
meselâ: örne¤in.
mesele: önemli konu.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhabere: haberleflme.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
sarf: harcama.
tevcih: yöneltme, çevirme.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah .
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir, afla¤›
tutulmufl, afla¤›lanm›fl.
z›m›n: iç taraf, iç.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ahval: hâller, durumlar.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflki.
amma: ama, lâkin, ancak.
azîm: büyük.
bilkuvve: fiil mertebesine
geçmeden potansiyel hâlde,
düflünce hâlinde.
Binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cem: toplama, bir araya getir-
me.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, or-

ganlar.
cihet: yön.
cismanî: maddî ve cisimli ol-
mak.
cüz’î: az, parçaya ait olan,
pek az.
dair: alâkal›, ilgili.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
daire-i mülk: mülk dairesi,
âlem-i flahadet dairesi.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
elem: dert, üzüntü, maddî-

manevî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik.
feda: u¤runa verme.
firak: ayr›l›k, hicran.
gayr: baflka.
hakaik-› esasiye: hakikat›n
asl›, özü; as›l gerçekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.



periflaniyetlerden, dalâletlerden kurtar›p, kesretten vah-
dete do¤ru yol gösteren ve hayat-› ebediyeye imanla
maü’l-hayat› sana içirtmekle firak ve ayr›lmak atefllerin-
den kurtaran ve Hâl›k’›n marziyat›n›, metalibini tarif
eden ve Sultan-› Ezel, Ebed’in muhaberesine tercüman-
l›k yapan Resul-i Rahman’› dinlemeye ve o Muhbir-i Sa-
d›k’a iman ile teslim olmaya mâni olan nefsin heva ve
hevesini terk etmiyorsun.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Görüyoruz ki: Sâni-i Hakîm, kemal-i hikmetiyle, pek
adî fleylerden pek harika mu’cize-i mensucat yap›yor. Ve
keza, abesiyet ve israfa mahal b›rak›lmamak üzere, bir
ferdi envaen vazifeler ile tavzif ediyor. Hatta insan›n ba-
fl›nda, insan›n muvazzaf oldu¤u vazifeleri görmek için,
her vazifeye göre birer t›rnak kadar maddî bir fleyin bu-
lunmas› icap etseydi, bir bafl›n Cebel-i Tur büyüklü¤ünde
olmas› lâz›m gelirdi ki, ashab-› vezaife yer olsun.

Ve keza, lisan, sair vezaifiyle beraber erzak hazinesine
ve kudretin matbah›nda piflirilen bütün taamlara müfet-
tifltir ve bütün taamlar›n tatlar›n› yakin eden, bilen bir
ehl-i vukuftur.

‹flte bu faaliyet-i hakîmiyeden anlafl›l›yor ki, zaman›n
seyli ile beraber gelip geçen eflya-i seyyaleden ve geçen
günlerden, senelerden, as›rlardan, leyl ve nehar›n takal-
lübü ile pek çok mensucat-› gaybiye ve uhreviye yap›l-
maktad›r. Evet, âlemin fihristesi hükmünde olan insan 

abesiyet: faydas›z, bofl, lüzumsuz
ve gayesiz olufl.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
ashab-› vezaif: görevliler.
as›r: yüzy›l.
Cebel-i Tur: Tur Da¤›, Hz. Mû-
sa’n›n (a.s.), Allah’›n kelâm›na nail
oldu¤u, Süveyfl ile Akabe Körfezi
aras›nda bulunan da¤›n ismi.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
envaen: .
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
eflya-i seyyale: .
faaliyet-i hakîmiye: .
fihriste: katalog, liste.
firak: ayr›l›k, hicran.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
harika: ola¤anüstü.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
heves: nefsin hofluna giden istek.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
iman: inanç, itikat.
israf: gereksiz yere harcama, ihti-
yaçtan fazlas›n› harcama, savur-
ganl›k.
kemal-i hikmet: hikmetin mü-
kemmelli¤i, tam ve eksiksiz bir
hikmet, mükemmel hikmet ve
gaye.
kesret: çokluk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
leyl: gece.
lisan: dil.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mahal: yer.
mâni: engel.
marziyat: raz› olunacak fleyler,
Allah’›n r›zas›na dair olanlar, Al-
lah’›n r›zas›na mazhar olacak hâl
ve hareketler.
matbah: mutfak.
mâü’l-hayat: hayat suyu.
mensucat-› gaybiye ve uhrevi-
ye: .
metalip: talep olunan, istenen
fleyler, istekler, arzular.
mu’cize-i mensucat: ola¤anüstü
dokumalar.
muhabere: haberleflme.
Muhbir-i Sad›k: do¤ru haberci;
Allah ve ahiretle ilgili do¤ru ha-
berler veren Peygamberimiz
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(a.s.m.).
muvazzaf: vazifelendirilmifl,
kendisine görev verilmifl, va-
zifeli.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nehar: gündüz.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
periflaniyet: periflanl›k, kar›-
fl›k ve da¤›n›k olma, ac›nacak
hâlde bulunma.
Resul-i Rahman: Rahman

olan Allah’›n elçisi olan Pey-
gamber Efendimiz.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
seyl: akan, ak›c› olan fley.
Sultan-› Ezel ve Ebed: ezel ve
ebed sultan›; varl›¤›n›n bafl-
lang›c› ve sonu olmayan kud-
ret ve hâkimiyet sahibi sul-
tan, Allah.
Sultan-› Ezel: kudret kuvvet
ve iktidar› zamanla kay›tl› ol-

mayan, saltanat›n›n bafllang›-
c› olmayan sultan.
taam: yemek, yiyecek.
takallüp: dönme, bir taraftan
di¤er tarafa dönme.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme.
vahdet: birlik ve teklik.
vezaif: vazifeler, ifller.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme.



fabrikas›nda dokunan mensucat, o hakikati tenvir eder.
Öyle ise, bu fânî dünyada mevt, fenâ, devair-i gaybiyede
safî bir bekaya intikal ederek bâkî kal›r. Evet, rivayetler-
de vard›r ki, “‹nsan›n ömür dakikalar› insana avdet eder-
ler; ya gafletle muzlim olarak gelirler veya hasenat-› mu-
zîe ile avdet ederler.”

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Görüyoruz ki: Sâni-i Hakîm’in, efrat ve cüz’iyat›n tas-

virinde büyük büyük tefennünleri vard›r. Evet, hayvanla-
r›n pek büyük ve pek küçükleri oldu¤u gibi, kufllarda, ba-
l›klarda, meleklerde ve sair ecramda, âlemlerde dahi pek
küçük ve pek büyük fertleri vard›r. Cenab-› Hakk›n, flu
tefennünde takip etti¤i hikmet, (1) tefekkür ve irflat için
bir lütuf, bir teshilâtt›r, (2) kudret mektuplar› okunup feh-
metmekte bir kolayl›kt›r, (3) kudretin kemalini izhar et-
mektir, (4) Celâlî ve Cemalî her iki nevi sanat› ibraz et-
mektir.

Maahaza, pek ince yaz›lar› herkes okuyamaz ve pek
büyük fleyler de nazar-› ihataya al›namaz. ‹flte, irflad› tes-
hil ve tamim için bir k›sm›n› küçük harfler ile, bir k›sm›-
n› da büyük harflerle yazmakla, irflad›n iktizas› yerine ge-
tirilmifltir.

Amma, fleytan›n talebesi olan nefs-i emmare, cismin
küçüklü¤ünü sanat›n küçüklü¤üne atfetmekle, esbaptan
sudûrunu tecviz ediyor. Ve pek büyük cisimler dahi hik-
metle yarat›lmam›fl iddias›nda bulunarak, bir nevi abesi-
yete isnat ediyor.
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kardeflim, bil ki.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mensucat: dokunmufl fleyler, do-
kumalar.
mevt: ölüm.
muzlim: karanl›k, zulmetli.
nazar-› ihata: .
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
nevi: çeflit, tür.
rivayet: Hz. Peygamberden nak-
ledilen hadis.
safî: saf olan, kat›fl›ks›z, duru.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
sudûr: sâd›r olma, meydana ç›k-
ma, olma.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tamim: umumîlefltirme, yayma,
herkese duyurma.
tasvir: resmini yapma.
tecviz: caiz görme, izin verme,
cevaz verme.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tefennün: .
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
teshil: kolaylaflt›rma, kolay hale
getirme.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.

abesiyet: faydas›z, bofl, lü-
zumsuz ve gayesiz olufl.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
amma: ama, lâkin, ancak.
at›f: ba¤lama .
avdet: geri gelme, dönüfl.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
Celâlî: Selçuklu devleti sultan›
Celâleddin Melikflah zaman›n-
da düzenlenen takvim.

Cemalî: Allah’›n lütuf ve ihsa-
n› ile tecelli etti¤i isme ait.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
devair-i gaybiye: .
ecram: kütleler, cans›z cisim-
ler; gezegenler.
efrat: fertler.
esbap: sebepler, vas›talar.
fânî: ölümlü, geçici.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.

gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hasenat-› muzî: ›fl›kland›ran,
ayd›nlatan hay›rlar, iyilikler
ve güzellikler.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
ibraz: meydana ç›karma, or-
taya koyma, gösterme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Gerek vücutta, gerek r›z›kta ifrat derecesinde mebzu-

liyet vard›r. Bu ise, hikmetten uzak, abesiyete yak›n gö-
rünür. Evet, e¤er yarat›lan fley bir gaye için yarat›l›yorsa,
hakk›n var; amma gayeler pek çoktur. Binaenaleyh, bir
gayeye nazaran abesiyet hissedilse bile, gayelerin mec-
muuna nazaran ayn-› hikmet ve ayn-› adalettir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan›n sanat›yla Hâl›k’›n sanat› aras›ndaki fark: ‹nsan

kendi sanat›n›n arkas›nda görünebilir, amma Hâl›k’›n
masnuu arkas›na yetmifl bin perde vard›r. Fakat, Hâl›k’›n
bütün masnuat› def’aten bir nazarda görünebilirse, siyah
perdeler ortadan kalkar, nuranîler kal›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hayvanattan olsun, nebatattan olsun, tevellüt ile tena-

sül flümulüne dâhil olan her fert vech-i arz› istilâ ve tasal-
lut etmek niyetindedir ki, arz› kendisine ve zürriyetine
has ve halis bir mescit yapmakla, Fât›r-› Hakîm’in Es-
ma-i Hüsnas›n› izhar ile, Hâl›k’›na gayr-i mütenahi bir
ibadette bulunsun.

Evet, kufllar›n, bal›klar›n, kar›ncalar›n yumurtalar›nda,
eflcar ve sebzevat›n semerat›nda ve o semerat›n tohum-
lar›ndaki ifrat derecesini bulan kesret, o vaziyeti tenvir
eder. Lâkin, âlem-i flahadetin darl›¤›na ve müstakbel iba-
detlerin Allâmü’l-Guyûb’un ilminde mevcut oldu¤una bi-
naen, niyetten fiile henüz ç›kmayan onlar›n ibadetleri
kabul edilmifltir.

abesiyet: faydas›z, bofl, lüzumsuz
ve gayesiz olufl.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
Allâmü’l-Guyûb: gayb› bilen, gö-
rünmeyen fleyleri bilen, Allah.
amma: ama, lâkin, ancak.
arz: yer, dünya.
ayn-› adalet: adaletin asl›, adale-
tin tâ kendisi.
ayn-› hikmet: tamamen faydal›
ve gayeli, hikmetin tâ kendisi.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
Binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dâhil: girme, içinde olma.
def’aten: birdenbire, bir defada,
âni olarak.
eflcar: a¤açlar.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah.
fiil: ifl, hareket.
gaye: maksat, hedef.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
halis: saf, temiz.
hayvanat: hayvanlar.
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hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki.
ilim: bilme, bilgi.
istilâ: kaplama, yay›lma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kesret: çokluk.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.

mebzuliyet: bolluk.
mecmu: toplam, tüm.
müstakbel: gelecek.
nazar: bak›fl.
nazaran: nispeten, nispetle,
k›yasen, k›yaslayarak.
nebatat: bitkiler.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan
etti¤i nimetler.
sebzevat: sebzeler.
semerat: semereler, meyve-
ler.

flümul: içine alma, kapsam.
tasallut: birini rahats›z etme,
musallat olma, hükmü alt›na
alma.
tenasül: birbirinden do¤up
üreme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
vaziyet: durum.
vech-i arz: .
vücut: beden, varl›k.
zürriyet: soy, nesil.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Kerîm, bazen bir fleyin müteaddit gayelerin-

den insanlara ait bir gayeyi zikre tahsis eder. Bu ihtar
içindir, inhisar için de¤ildir. Yani, o fleyin gayeleri, zikre-
dilen gayeye münhas›r de¤ildir, ancak o fleyin nizam ve
intizam ve sair faydalar›na insan›n nazar-› dikkatini celp
etmek için insanlara raci o fayday› zikrediyor.

Meselâ:
2 nÜÉn°ùp◊r Gnh nÚpæ°uùdG nOnónY Gƒoªn∏r©nàpd 1@ n∫pRÉnæne o√ÉnfrQsónb nônªn≤rdGnh
Ayet-i kerîme ile zikredilen fayda, takdir-i kamerin

binlerce faydalar›ndan biridir. Yoksa, takdir-i kamer bu
faydaya münhas›r de¤ildir. Yani, kamer yaln›z bu gaye
için de¤ildir; bu gaye, onun gayelerinden biridir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakka mahsus taklidi mümkün olmayan en

bâhir tevhid sikke ve mühürlerinden biri, gayr-i ma’dut
muhtelif eflyay› basit bir fleyden halk etmektir. Evet, pek
basit olan flu topraktan binlerce enva, muhtelif nebatat,
gayr-i mütenahi bir kudretle, bir ilimle, pek büyük bir it-
tikan, bir sühuletle yarat›lmakta oldu¤u tevhidin öyle bir
bürhan›d›r ki, hem taklidi, hem tenkidi imkân haricidir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hayat-› insaniyenin vezaifinden biri de, kendi cüz’î

s›fatlar›n›, fluunat›n›, Hâl›k’›n küllî s›fatlar›n›, fluunat›n› 
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sa¤lam bilme ve inanma.
kamer: ay.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
meselâ: örne¤in.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›lm›fl,
bir fleye veya kimseye mahsus.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nebatat: bitkiler.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
s›fat: vas›f, nitelik.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sühulet: kolayl›k.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
tahsis: bir fleyi belli bir gaye için
kullanma.
takdir-i kamer: ay›n programlan-
mas›, onun hareket, fayda ve ga-
yelerinin belirlenmesi, tayin edil-
mesi.
tenkit: elefltirme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri.
vezaif: vazifeler, ifller.
zikir: anma, bildirme.
zikretmek: anmak, bildirmek.

ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
bâhir: apaç›k, aflikâr.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait
olmayan, özel.
enva: çeflitler, türler, neviler.
gaye: maksat, hedef.

gayr-i ma’dut: say›s›z, s›n›r-
s›z.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hayat-› insaniye: insan haya-
t›, insana ait olan hayat.

ihtar: hat›rlatma, uyar›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
inhisar: yaln›z bir fleye ait k›l-
ma, tekelleflme.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
ittikan: gözle görmüfl gibi

1. Aya gelince, onun için de menziller takdir ettik. (Yâsin Suresi: 39.)

2. Y›llar›n say›s›n› ve hesab›n›z› bilmeniz için. (‹sra Suresi: 12.)



fehmetmek için bir mikyas yapmakt›r. Amma, âlem-i
ahirette haflirdeki fluunat-› azîmesini ve k›yamette emva-
t›n ihyas›yla ahval-i umumiyesini fehmetmek için, ancak
güz mevsiminin k›yametiyle baharlar›n haflri, haflir ve k›-
yamet-i kübrada Hâl›k’›n fluunat›na mikyas olabilir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Müslümanlar› lehviyat-› nevmiye mesabesinde olan
dünya hayat›na davet etmekle, Cenab-› Hakk›n helâl et-
ti¤i tayyibat dairesinden, haram etti¤i habisat mezbelesi-
ne teflvik eden adam›n meseli öyle bir sarhofla benzer ki,
parçalay›c› aslan ile ünsiyetli ehlî at› birbirinden tefrik
edemiyor, sehpa a¤ac› ile jimnastik a¤ac›n› birbirinden
ay›ram›yor. Kanl› yaray› k›rm›z› gülden temyiz edemedi-
¤i hâlde, kendisini mürflit bilerek, irflat ve nasihate ç›k›-
yor. Esna-i irflatta, bir adama rast gelir. Zavall› adam›n
arka taraf›nda korkunç bir aslan duruyor, ön taraf›nda da
sehpa a¤ac› kuruldu¤u gibi, her iki yan›nda da dehfletli
yaralar var. Fakat adamca¤›z›n elinde iki ilâç vard›r ve li-
san›yla kalbinde iki t›ls›m vard›r. Onlar› istimal ederse, fli-
fayap olur ve o aslan ata ink›lâp eder. Burak gibi bine¤i
olur. O sehpa a¤ac› daima teceddüt etmekte olan, ahval-i
âlemi, seyyal manzaralar› seyretmeye alet ve vas›ta olur.

O sarhofl herif, o zavall› adamca¤›za diyor:

“Yahu, nedir o ilâçlar›, t›ls›mlar› sakl›yorsun? Onlar›
at, keyfine bak.”

ahval-i âlem: âlemin hâlleri, du-
rumlar›.
ahval-i umumiye: genel hâller,
durumlar.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
amma: ama, lâkin, ancak.
Burak: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
Miraçta Allah’›n ihsan› olarak bin-
di¤i binek.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
emvat: ölüler.
esna-i irflat: rehberlik an›, irflat
zaman›.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
güz: sonbahar.
habisat: kötü, pis, soysuz kimse-
ler.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
haflir: yeniden dirilifl, yeni bir
âlemde yeniden var edilifl.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istimal: kullanma.
k›yamet: bu âlemin tamamen y›-
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k›l›p tahrip edilerek yeniden
yeni bir âlemin kurulmas›.
k›yamet-i kübra: en büyük
k›yamet, bütün kâinat›n Allah
taraf›ndan tayin edilen bir va-
kitte y›k›l›p mahvolmas›.
küllî: bütüne ait olan, umumî,
genel.
lehviyat-› nevmiye: uykuda,
rüyada iken yap›lan gayri-
meflru zevk ve e¤lenceler.
lisan: dil.
mesabe: derece, menzile,
rütbe.

mesel: örnek.
mezbele: afla¤›l›k, kötü du-
rum.
mikyas: ölçü aleti, ölçek.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
sehpa: idama mahkûm olan-
lar›n idam edildi¤i üç ayakl›
düzen, dara¤ac›.
seyyal: ak›c›, akan.
s›fat: vas›f, nitelik.
flifayap: flifa bulan, iyileflen.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.

fluunat-› azîme: büyük ifller.
tayyibat: tayyipler; iyi ve gü-
zel ifller, hareketler.
teceddüt: tazelenme, yeni-
lenme.
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.
temyiz: ay›rma, dikkatle ay›r-
ma.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.
vas›ta: arac›.



Adamca¤›z: “Yok baba! Bu ilâçlar ve t›ls›mlar›n h›fz ve
himayelerindeyim. Onlardan almakta oldu¤um haz,
lezzet, keyif bana kâfidir. Fakat o aslan gibi parçalay›c›
ölümü öldürebilirsen ve sehpay› k›rmakla kabir a¤z›n›
kapatabilirsen ve hayat›n›n maruz kald›¤› fenâ ve zeval
yaralar›n› bir hayat-› bâkiyeye tebdil etmekle tedavi ede-
bilirsen, pekâlâ, seninle beraber dans oynayal›m. Ve illâ,
gözümün önünden defol git! Sen ancak kendin gibi sar-
hofllar› kand›rabilirsin. Ben sarhofl de¤ilim. Dünyan›za,
keyfinize ihtiyac›m yok. Çünkü,
2 oÒ°/üsædG nºr©pfnh '‹rƒnŸrG nºr©pf 1@ oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *GÉnæoÑ°rùnM bana yeter.”

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, Müslümanlar›

ecnebi âdetlerine ittiba ile fleair-i ‹slâmiyeyi terk etmeye
davet ettiklerinde, Kur’ân Nurcular› böylece müdafaada
bulunurlar:

“E¤er dünyadan zeval ve ölümü ve insandan acz ve
fakr› kald›rmaya iktidar›n›z varsa, pekâlâ, dini de terk
ediniz, fleairi de kald›r›n›z. Ve illâ, dilinizi kesin, konufl-
may›n›z!

“Bak›n›z, arkam›zda pençelerini açm›fl hücuma haz›r
ecel aslan› tehdit ediyor. E¤er iman kula¤›yla Kur’ân’›n
sedas›n› dinleyecek olursan, o ecel aslan› bir burak olur.
Bizleri rahmet-i Rahman’a ulaflt›racakt›r. Ve illâ, o ecel,
y›rt›c› bir hayvan gibi bizleri parçalar. Bat›l itikad›n›z gi-
bi, ebedî bir firak ile da¤›tacakt›r.
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iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
iman: inanç, itikat.
itikat: inanç, iman.
ittiba: tâbi olma, uyma, itaat et-
me.
kâfi: yeter, elverir.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
medeniyet: din ve maneviyattan
uzak olarak sadece dünya hayat›
yönünden geliflmifllik.
müdafaa: savunma.
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
rahmet-i Rahman: Rahman olan
Allah’›n rahmeti, yarat›lm›fllara
sonsuz flefkat ve merhametle
muamele eden Allah’›n rahmeti.
fleair: dinin alâmetleri, iflaretleri.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
seda: ses.
sehpa: idama mahkûm olanlar›n
idam edildi¤i üç ayakl› düzen, da-
ra¤ac›.
talebe: ö¤renci.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
burak: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Miraç’ta Allah’›n ihsan›
olarak bindi¤i binek.
ebedî: sonu olmayan, daimî,

sürekli.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.
ecnebi: yabanc›.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.

fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.
firak: ayr›l›k, hicran.
hayat-› bâkiye: bâkî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
h›fz: saklama, koruma, mu-
hafaza etme.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hücum: sald›rma.

1. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)
2. O ne güzel dost ve ne güzel yard›mc›d›r. (Enfal Suresi: 40.)



“Ve keza, önümüzde idam sehpalar› kurulmufltur.
E¤er iman, îkan ile Kur’ân’›n irflad›n› dinlersen, o sehpa
a¤açlar›ndan, sefine-i Nuh gibi sahil-i selâmete, yani
âlem-i ahirete ulaflt›r›c› bir sefine yap›lacakt›r.

“Ve keza, sa¤ yan›m›zda fakr yaras›, solda da acz, za-
af cerihas› vard›r. E¤er Kur’ân’›n ilâçlar›yla tedavi eder-
sen, fakr›m›z rahmet-i Rahman’›n ziyafetine flevk u iflti-
yaka ink›lâp edecektir. Acz ve zaaf›m›z da Kadîr-i Mut-
lak’›n dergâh-› izzetine iltica için bir davet tezkeresi gibi
olur.

“Ve keza, bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre,
kabirden haflre, haflirden ebed memleketine gitmek üze-
reyiz. O yollarda zulümat› da¤›tacak bir nur ve bir erzak
lâz›md›r. Güvendi¤imiz ak›l ve ilimden ümit yok. Ancak
Kur’ân’›n güneflinden, Rahman’›n hazinesinden tedarik
edilebilir. E¤er bizleri bu seferden geri b›rakacak bir ça-
reniz varsa, pekâlâ. Ve illâ sükût ediniz!

“Kur’ân’› dinleyelim, bakal›m ne emrediyor:
1 oQhoôn¨rdG $ÉpH rºoµ`sfsöö nj n’nh Én«rftódG oIƒ'«n◊rG oºoµ`sfsöö nJ nÓna

“Hülâsa: Ay›k olan, sana tâbi olmaz. Ancak siyaset fla-
rab›yla veya flöhret h›rs›yla veya rikkat-i cinsiye ile veya
felsefenin dalâleti ile veya medeniyetin sefahatiyle sar-
hofl olanlar, senin meflrep ve mesle¤ine tâbi olurlar. Fa-
kat insan›n bafl›na indirilen darbeler ve yüzüne vurulan
tokatlar, onun sarhofllu¤unu izale ile ay›ltacakt›r.

“Ve keza, insan, hayvan gibi yaln›z zaman-› hâl ile
müptelâ ve meflgul de¤ildir. Belki müstakbelin korkusu
ve mazinin hüzün ve kederi ile hâl elemlerine maruzdur.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
ceriha: yara.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
dergâh-› izzet: izzet kap›s›; Ce-
nab-› Hakk›n sonsuz güç, kuvvet
ve yücelik kap›s›.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
hâl: flimdiki zaman.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
hüzün: keder, tasa, gam.
ikan: sa¤lam bilifl, iyi bilme; delil
ve bürhan üzere kabul edifl.
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
Kadîr-i Mutlak: kudreti mutlak
olan ve her fleye gücü yeten,
sonsuz kudret sahibi olan Allah.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mazi: geçmifl zaman.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
meslek: gidifl, usul, yol.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
müstakbel: gelecek zaman.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.

rahmet-i Rahman: Rahman
olan Allah’›n rahmeti, yarat›l-
m›fllara sonsuz flefkat ve
merhametle muamele eden
Allah’›n rahmeti.
rikkat-i cinsiye: cinsî flefkat,
insan›n kendi cinsinden olana
ac›mas›.
sahil-i selâmet: selâmet sa-
hili, korku ve endiflenin olma-
d›¤›, güvenilir, emin k›y›.

sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
sefine: gemi.
sefine-i Nuh: Hz. Nuh’un (a.s.)
gemisi.
sehpa: idama mahkûm olan-
lar›n idam edildi¤i üç ayakl›
düzen, dara¤ac›.
flevk u ifltiyak: flevk ve arzu.
flöhret: herkesçe bilinme, ta-

n›nma durumu, ün.
sükût: susma, sessiz kalma.
tâbi: birinin arkas›ndan giden,
ona uyan, itaat eden.
tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama.
tezkere: belge, pusula.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zaman-› hâl: flimdiki zaman.
zulümat: karanl›klar.

1. Sak›n dünya hayat› sizi aldatmas›n; O çok aldat›c› fleytan da Allah’›n azab›n› unutturup, sa-
dece aff›na güvendirerek sizi isyana sürüklemesin. (Lokman Suresi: 33.)
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Fakat kendisini flakî, dâl, ahmaklardan addetmeyen
adam, Kur’ân’›n flu beflaretini dinlesin:

Gƒoæne'G nøj/òsdnG @ n¿ƒofnõrënj rºog n’nh rºp¡r«n∏nY l±rƒnN n’ $G nABÉn«pdrhnG s¿pG nB’nG
pInôpN'’rG p‘nh Én«rftódG pIƒ'«n◊rG »pa …'ôr°ûoÑ r̀dG oºo¡nd @ n¿ƒo≤`sà`nj GƒofÉncnh

1 @ oº«/¶n©rdG oRrƒnØrdG nƒog n∂pd'P $G päÉnªp∏nµpd nπj/órÑnJ n’

„®ò
2 nÚ/æ«°/S pQƒoWnh @ p¿ƒoàrjsõdGnh pÚ/qàdGnh @ W

ilâahiri’s-sure...

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Her bir masnuda tahakkuk eden kemal-i sanat, Sâni-

in her mekânda ve her masnuun yan›nda bulunmas›na
delâlet etti¤i gibi, hiçbir mekânda ve hiçbir masnuun ya-
n›nda bulunmamas›na da delâlet eder.

Ve keza, insan her bir fleye muhtaç oldu¤u cihetle, her
fleyin melekûtu elinde ve her fleyin hazinesi yan›nda olan
Zat-› Akdes’ten maada kimseye ibadet edemez.

Ve keza, insan vücut, icat, hay›r, ef’al cihetiyle pek kü-
çük, nak›s olmakla kar›ncadan, ar›dan edna, örümcek-
ten daha zay›ft›r. Fakat adem, tahrip, fler, infial cihetiyle
semavat, arz cibalden daha büyüktür. Meselâ, hasenat
yapt›¤› zaman, habbe habbe yapar; seyyiat yaparsa, 
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ilâahiri’s-sure: surenin sonuna
kadar.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
infial: etkilenme; ruhen s›k›nt›
veren d›fl etkenlerden etkilenme.
kemal-i sanat: sanattaki mü-
kemmellik.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
maada: baflka, gayri, geriye ka-
lan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
melekût: bir fleyin iç yüzü, haki-
kati, asl›.
meselâ: örne¤in.
nak›s: noksan, eksik.
flakî: Allah’›n r›zas›ndan ve ahiret
mutlulu¤undan yoksun kimse.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semavat: semalar, gökler.
fler: kötülük.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
tahakkuk: gerçekleflme, olma;
delil ile ispat edilme, kesinleflme.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
vücut: beden, varl›k.
Zat-› Akdes: en mukaddes zat,
her türlü kusur ve noksandan
uzak ve pak olan zat; Allah.

add: saymak, öyle kabul et-
mek.
adem: yokluk.
arz: yer, dünya.
beflaret: müjde.
cibal: da¤lar.
cihet: yön.

dâl: sapk›nlar, do¤ru ve Hak
yoldan uzaklaflanlar.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
edna: en aça¤›, en basit, en
küçük.
ef’al: fiiller, ifller.

habbe: tane.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.

1. Biliniz ki, Allah’›n dostlar› için ne bir korku vard›r, ne de onlar mahzun olurlar. • Onlar iman
eden ve Allah’›n emir ve yasaklar›na karfl› gelmekten sak›nan takva ehlidir. • Dünya ha-
yat›nda da, ahirette de onlar için müjde vard›r. Allah’›n sözlerinde de¤ifliklik olmaz. En bü-
yük kurtulufl iflte budur. (Yunus Suresi: 62-64.)

2. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Yemin olsun incire ve zeytine. •Ve Sina Da¤›na. (Tîn Suresi: 1-2).



kubbe kubbe yapar. Evet, meselâ küfür seyyiesi bütün
mevcudat› tahkir eder, k›ymetten düflürür.

Ve keza, insan›n bir cihetle k›l kadar bir ihtiyar›, zerre
kadar bir iktidar›, flua kadar bir hayat›, dakika kadar bir
ömrü, cüz’î bir cüz kadar mevcudiyeti varsa da, di¤er ci-
hetle hadsiz bir acz ve fakr› da vard›r. Kadîr-i Mutlak ve
Ganî-i Mutlak’›n tecelliyat›na genifl bir ma’kes olur.

Ve keza, insan hayat-› dünyeviye cihetiyle bir çekirdek
olup, pek büyük semere ve sümbüller vermek için kendi-
sine tevdi edilen cihazat› baz› maddeleri elde etmek için,
tavuk gibi topraklar›, gübreleri, necisleri eflmeye sarf
eder; faydas›z tefessüh eder. Ve hayat-› maneviye cihe-
tiyle emelleri ebede kadar uzanan bir flecere-i bâkiyedir.

Ve keza, insan fiil ve sa’yi cihetiyle zay›f bir hayvan
olup, daire-i sa’yi pek dard›r. ‹nfial, sual, dua cihetiyle
Rahman-› Rahîm’in aziz bir misafiridir, dairesi hayal ka-
dar genifltir.

Ve keza, insan›n hayat-› hayvaniyeden ald›¤› lezzet,
bir serçe kuflunun lezzeti kadar de¤ildir. Çünkü, insanda
hüzün, keder, korku var; onda yoktur. Fakat, cihazat,
hissiyat, duygular, istidatlar itibar›yla hayvanlar›n en âlâ-
s›ndan fazla lezzet al›r. ‹nsan›n flu vaziyetine dikkat edi-
lirse anlafl›l›r ki, bu kadar cihazat, bu hayat için olmay›p,
ancak bir hayat-› bâkiye için kendisine verilmifltir.

Ve keza, insan saltanat-› rububiyetin mehasinine naz›r
ve esma-i kudsiyenin cilvelerine dellâl ve kalem-i kudretle

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ala: yüce, yüksek, büyük.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, organ-
lar.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait olma-
yan, özel.
daire-i sa’y: çal›flma dairesi.
dellâl: ilân eden, bir haberi du-
yurmak için yüksek sesle ba¤›ra-
rak dolaflan kimse.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
emel: fliddet arzu, ümit.
esma-i kudsiye: kutsal isimler,
Allah’›n mukaddes ve muazzez
isimleri.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
fiil: ifl, hareket.
Ganî-i Mutlak: sonsuz ve s›n›rs›z
zenginlik sahibi ve hiç bir fleye ih-
tiyac› olmayan Allah.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hayat-› bâkiye: bâkî olan, sonsuz
hayat, ahiret hayat›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› hayvaniye: t›pk› hayvan-
lara benzer flekilde yaln›zca dün-
ya için ve hiç düflünmeden sade-
ce zevk için yaflama.
hayat-› manevîye: manevî ha-
yat.
hissiyat: hisler, duygular.
hüzün: keder, tasa, gam.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
infial: etkilenme; ruhen s›k›nt›
veren d›fl etkenlerden etkilenme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kalem-i kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti ile yarat-
mas›.
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keder: kayg›, ac›, hüzün.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
ma’kes: ayna.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
mevcudiyet: mevcut olma,
varl›k.
naz›r: nazar eden, bakan.
necis: necasetli, kirli, pis,
murdar.

Rahman-› Rahîm: Rahman
ve Rahîm olan Allah; dünya
ve ahirette yaratt›klar›na son-
suz rahmet, flefkat ve merha-
metiyle muamele eden Allah.
saltanat-› rububiyet: kâinat›
terbiye ve idare edici olan Al-
lah’›n saltanat›.
sarf: harcama.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
flecere-i bâkiye: daimî, kal›c›
a¤aç; geri kalan sülâle.
semere: meyve, güzel netice.
seyyie: fenal›k, kötülük; suç,

günah.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
sual: soru, isteme.
tahkir: afla¤› ve alçak addet-
me, afla¤›lama.
tecelliyat: tecelliler, görüntü-
ler.
tefessüh: çürüme, çürüyüp
da¤›lma, bozulma, kokuflma.
tevdi: emanet etme.
vaziyet: durum.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.



yaz›lan mektubat-› ‹lâhiyeyi mütalâa ile mütefekkir oldu-
¤u cihetle eflref-i mahlûkat ve halife-i arz olmufltur.

„®ò
1 $G n‹pG oABGnôn≤oØrdG oºoàrfnG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnj

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsandaki kusur sonsuz oldu¤u gibi, acz fakr ve ihtiya-

c›na da nihayet yoktur. ‹nsana tevdi edilen açl›kla nimet-
lerin lezzetleri tebarüz etti¤i gibi, insandaki kusur, kema-
lât-› Sübhaniye derecelerine bir mirsatt›r. ‹nsandaki fakr,
g›nâ-i rahmetin derecelerine bir mikyast›r. ‹nsandaki acz,
kudret ve kibriyas›na bir mizand›r. ‹nsandaki tenevvü-i
hacat, enva-› niam ve ihsanat›na bir merdivendir. Öyle
ise, f›trat›ndan gaye, ubudiyettir. Ubudiyet ise, dergâh-›

izzetine kusurlar›n› 
2 %GoôpØr¨nà°rSnG ve 

3 *G n¿ÉnërÑ°oS ile ilân et-

mektir.
„®ò

4 mº«/ënL »/Ønd nQÉséoØrdG s¿pGnh @ mº«/©nf »/Ønd nQGnôrHn’rG s¿pG
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Her bir insan için hayat seferinde iki yol vard›r. Bu iki

yolun uzunlu¤u, k›sal›¤› birdir. Amma birisinde, ehl-i flu-
hut ve ehl-i vukufun flahadet ve tasdikleriyle, onda dokuz
menfaat ihtimali var. ‹kinci yolda mesele makusedir,
onda dokuz zarar ihtimali vard›r. ‹kinci yolla gidenin ne
silâh› var, ne zahiresi. Tabiî, yolda pek çok korkulara 
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f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
g›nâ-i rahmet: Cenab-› Hakk›n ih-
san, ikram ve nimetlerinin bollu-
¤u.
halife-i arz: arz›n halifesi, yeryü-
zünde baz› hususlarda Allah ad›-
na hareket eden.
ihtimal: olabilirlik.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
kemalât-› Sübhaniye: Cenab-›
Hakk›n kusursuzluk, noksans›zl›k-
taki mükemmellikleri.
kibriya: azamet, büyüklük, ulu-
luk, celâl.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
makuse: tersine dönmüfl, bafla-
fla¤› olmufl.
mektubat-› ‹lâhiye: Allah taraf›n-
dan yaz›lm›fl mektup özelli¤inde-
ki varl›klar, yarat›klar.
menfaat: fayda.
mesele: önemli konu.
mikyas: ölçü aleti, ölçek.
mirsat: gözetleme aleti.
mizan: terazi, ölçü.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, tetkik etme.
mütefekkir: tefekkür eden, dü-
flünen, her fleyi hikmetince, ibret
almak ve kavramak üzere düflü-
nen, düflünür.
nihayet: son, s›n›r.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
tenevvü-i hacat: ihtiyaçlar›n çe-
flit çeflit olmas›.
tevdi: emanet etme.
ubudiyet: kulluk.
zahire: gerekti¤i zaman harcan-
mak üzere ambarda saklanan
hububat, yiyecek.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amma: ama, lâkin, ancak.
cihet: yön.
dergâh-› izzet: izzet kap›s›;
Cenab-› Hakk›n sonsuz güç,
kuvvet ve yücelik kap›s›.
ehl-i fluhut: kâinatta tevhid

delillerini aynen seyreden,
‹lâhî ve gizli s›rlar›n› Hakk›n iz-
ni ile gören fluhut ehli, velî.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
enva-› niam ve ihsanat: ni-

metlerin, ihsan ve ikramlar›n
çeflitleri, türleri.
eflref-i mahlûkat: mahlûka-
t›n en eflrefi, yarat›lm›fllar›n
en flereflisi; insan.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.

1. Ey insanlar, hepiniz Allah’a muhtaçs›n›z. (Fat›r Suresi: 15.)

2. Allah ma¤firet etsin.

3. Allah her türlü kusur ve noksandan uzakt›r.

4. ‹hlâs ile kulluk edenler nimetlerle dolu Cennet içindedir. Günaha dalan kâfirler ise Cehen-
nem ateflindedir. (‹nfitar Suresi: 13-14.)



maruz kalaca¤› gibi, ihtiyaçlar›n› def için çoklara minnet
alt›nda kal›r. Fakat birinci yola sülûk edenin hem silâh›,
hem erzak› beraberdir; pek serbestâne gider. Birinci yol
Kur’ân yoludur, ikinci yol ise dalâlet yoludur.

Evet, ehl-i fluhudun, ehl-i vukufun tasdik ve flahadetle-
riyle sabittir ki, iman yümnüyle yürüyen, emnüeman
içindedir. Ve bilahare, merkez-i hükûmete ulaflt›¤›nda,
onda dokuzu büyük mükâfatlara mazhar olacaklard›r.
Fakat, dalâlet zulümat› içinde yürüyenler, esna-i seferde
korkudan, açl›ktan her fleye ve herkese tezellül ettikten
sonra, mahall-i hükûmete vâs›l oldu¤unda, onda dokuzu
ya idam veya ebedî hapse mahkûm olacaklard›r. Bina-
enaleyh akl› olan, zararl› bir fleyi, dünyevî edna bir hiffet
için tercih etmez.

Ehl-i fluhut dedi¤imizden maksat, evliyaullaht›r. Zira
velâyet sahibi, avam›n itikat etti¤i fleyleri gözle müflahe-
de ediyor. Kur’ân yoluyla gidenlerin silâh ve zahireleri
ise, Kadîr-i Mutlak’a, Ganî-i Kerîm’e olan tevekkül onla-
r› temin eder. Zira, tevekkül, istinat ve istimdat noktala-
r›n› tazammun ediyor. Bu noktalar da Kelime-i Tevhidi
istilzam ediyor. Kelime-i Tevhid de namaz› iktiza ediyor.
Namaz dahi ubudiyetin esas bir rüknüdür. Ubudiyeti
emreden, tekliftir. Mükellefiyetini ifa edenin, mükellefi-
yet müddetince, mükellefiyet-i askeriye gibi, yemekleri,
libaslar› ve sair hayat lâz›meleri hazine-i Rahman’dan ve-
rilir. Mükellefiyet-i askeriye iki buçuk senedir, amma mü-
kellefiyet-i ubudiyet müddet-i ömürdür.

„®ò

amma: ama, lâkin, ancak.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
bilahare: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
def: kovma, ortadan kald›rma.
dünyevî: dünyaya ait.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-
çük.
ehl-i fluhut: kâinatta tevhid delil-
lerini aynen seyreden, ‹lâhî ve
gizli s›rlar›n› Hakk›n izni ile gören
fluhut ehli, velî.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
emnüeman: emniyet ve eminlik.
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
esna-i sefer: sefer esnas›nda,
yolculuk s›ras›nda.
evliyaullah: Allah’›n velî kullar›,
Allah dostlar›, Allah’›n salih kulla-
r›.
Ganî-i Kerîm: kimseye muhtaç
olmayan, sonsuz ikram ve gerçek
zenginlik sahibi Allah.
hazine-i Rahman: sonsuz mer-
hamet ve flefkatle bütün varl›kla-
r› r›z›kland›ran Allah’›n hazinesi.
hiffet: hafiflik.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
iktiza: gerekli, lüzumlu k›lma.
istilzam: gerektirme.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
istinat: dayanma, güvenme.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
Kelime-i Tevhid: tevhid-i ‹lâhîyi
ifade eden lâ ilâhe illâllah Mu-
hammedün Resulullah cümlesi.
libas: elbise.
mahall-i hükümet: hükümet ko-
na¤›, idare yeri.
mahkûm: hükümlü; mecbur.
maksat: gaye.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
merkez-i hükümet: hükümet
merkezi, ülkeyi idare merkezi.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme.
müddet-i ömür: ömür müddeti,
yaflam süresi, yaflama süresi.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
mükellefiyet: yükümlülük; mec-
buriyet, bir iflin yerine getirilmesi
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hususundaki mecburiyet.
mükellefiyet-i askeriye: as-
kerlik görevi.
mükellefiyet-i ubudiyet:
kulluk görevi, ibadet.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.
rükün: bir fleyi meydana ge-
tiren unsurlardan her biri,
esas.
sabit: ispatlanm›fl.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
serbestâne: serbestçe.

sülûk: bir yola girme, bir yol
tutup o yolda terakki merte-
belerine devam etme.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir
ve yasaklar›na uygun hareket
etmekle vazifelendirmesi.
temin: güvenlik, emniyet his-
si verme, flüphe ve korkuyu
giderme.

tevekkül: bir ifli gerçeklefl-
mesi için gereken çal›flmay›
ve çabay› gösterip sebeplere
baflvurduktan sonra ifli Al-
lah’a b›rakma.

tezellül: zillete katlanma,
afla¤›lanma.

ubudiyet: kulluk.

vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.

yümün: u¤ur, bereket.

zahire: hububat, yiyecek.

zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve küfür.



1 o¿Gnƒn«n◊r G n»p¡nd nInôpN'’rG nQGsódG s¿pGnh lÖp©ndnh lƒr¡nd s’pG BÉn«rftódG oIƒ'«n◊r G p√pò'g Énenh
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan bir yolcudur. Sabavetten gençli¤e, gençlikten ih-

tiyarl›¤a, ihtiyarl›ktan kabre, kabirden haflre, haflirden
ebede kadar yolculu¤u devam eder. Her iki hayat›n leva-
z›mat›, Malikü’l-Mülk taraf›ndan verilmifltir. Fakat, o le-
vaz›mat› cehlinden dolay› tamamen bu hayat-› fâniyeye
sarf ediyor. Hâlbuki, o levaz›mattan lâakal onda biri dün-
yevî hayata, dokuzu hayat-› bâkiyeye sarf etmek gerek-
tir.

Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten yir-
mi dört lira harc›rah alan bir memur, ilk dâhil oldu¤u
memlekette yirmi üç liray› sarf ederse, öteki yerlerde ne
yapacakt›r? Hükûmete ne cevap verecektir? Böyle ya-
pan, kendisine ak›ll› diyebilir mi?

Binaenaleyh, Cenab-› Hak her iki hayat levaz›mat›n›
elde etmek için yirmi dört saatlik bir vakit vermifltir. Ço-
¤unu aza, az›n› ço¤a vermek suretiyle, yirmi üç saat k›-
sa ve fânî olan dünya hayat›na, hiç olmazsa bir saati de
befl namaza ve bâkî ve sonsuz uhrevî hayata sarf etmek
lâz›md›r ki, dünyada pafla, ahirette geda olmas›n!

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Gafil olan insan, kendi vazifesini terk eder, Allah’›n

vazifesiyle meflgul olur.

Evet, insan gafletten dolay› iktidar› dâhilinde kolay
olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zay›f kalbiyle rububiyet 
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çeklefltirmek için gereken kuv-
vet.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa.
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
sabavet: sabîlik, çocukluk.
sarf: harcama.
suret: biçim, flekil, tarz.
ubudiyet: kulluk.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vazife: görev.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cehil: cahillik, bilgisizlik.
dâhil: girme, içinde olma.
dünyevî: dünyaya ait.

ebed: sonsuzluk, daimîlik.
fânî: ölümlü, geçici.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
geda: dilenci, yoksul.
harc›rah: yol paras›, yol mas-

raf› için verilen para, yolluk.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hayat-› bak›ye: bâkî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hayat-› fânîye: fânî hayat;
sonu olan dünya hayat›.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-

1. Bu dünya hayat› bir oyun ve oyalanmadan baflka bir fley de¤ildir. As›l hayata mazhar olan
ise ahiret yurdudur. (Ankebut Suresi: 64.)



vazife-i sakilesinin alt›na girer, alt›nda ezilir. Ve ayn› za-
manda, bütün istirahatini kaybetmekle, asi, flakî, hain
adamlar›n partisine dâhil olur.

Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi baflka, hükû-
metin vazifesi baflkad›r. Askerlik vazifesi talim, cihad gi-
bi din ve vatan› koruyacak ifllerdir. Hükûmetin vazifesi
ise, erzak›n›, libas›n›, silâh›n› vermektir. Binaenaleyh, er-
zak›n› temin için askerli¤e ait vazifesini terk edip ticaret-
le, meselâ, ifltigal eden bir asker, flakî ve hain olur. Bu iti-
barla, insan›n Allah’a karfl› ubudiyet vazifesidir, terk-i ke-
bair takvas›d›r, nefis ve fleytanla u¤raflmas› cihad›d›r.
Amma, gerek nefsine, gerek evlât ve taallûkat›na hayat
malzemesini tedarik etmek, Allah’›n vazifesidir. Evet,
madem hayat› veren Odur; o hayat› koruyacak levaz›ma-
t› da O verecektir. Yaln›z, hükümetin asker için ofislerde
cem etti¤i erzak› askerlere tafl›tt›rd›¤›, temizlettirdi¤i,
ö¤üttürdü¤ü, piflirtti¤i gibi, Cenab-› Hak da hayat için lâ-
z›m olan levaz›mat› küre-i arz ofisinde yarat›p cem ettik-
ten sonra, o erzak›n toplanmas›n› ve sair ahvalini insana
yapt›r›r ki, insana bir meflguliyet, bir e¤lence olsun ve
atalet, betalet azab›ndan kurtulsun.

Ey insan! Rahm-› maderde iken, t›f›l iken, ihtiyar ve
iktidardan mahrum bir vaziyetteyken, seni pek leziz r›z›k-
larla besleyen Allah, sen hayatta kald›kça o r›zk› vere-
cektir. Baksana! Her bahar mevsiminde, sath-› arzda ya-
rat›lan enva-› erzak› kim yarat›yor ve kimler için yarat›-
yor? Senin a¤z›na getirip sokacak de¤il ya! Yahu, e¤len-
celere, bahçelere gidip, dallarda sallanan o güleç yüzlü 

ahval: hâller, durumlar.
amma: ama, lâkin, ancak.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
atalet: tembellik, hareketsizlik,
çal›flmama.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
betalet: avarelik, iflsizlik.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cem: toplama, bir araya getirme.
cihad: düflmanla savaflma.
dâhil: girme, içinde olma.
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
evlât: veletler, çocuklar.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
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lefltirmek için gereken kuv-
vet.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
küre-i arz: yer küre, dünya.
levaz›mat: lüzumlu madde-
ler, ihtiyaç maddeleri.
libas: elbise.
madem: .den dolay›, böyle
ise.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.

meselâ: örne¤in.
meflguliyet: u¤rafl›lan ve
meflgul olunan fley.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
rahm-› mader: anne rahmi.
sair: di¤er, baflka, öteki.
flaki: eflk›ya, baflkald›ran.
taallûkat: h›s›mlar, yak›nlar,
akrabalar.
takva: Allah korkusuyla dinin
yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma, Allah’›n emirlerini tutup

azab›ndan korunma.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤-
retme.
tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama.
temin: sa¤lama.
terk-i kebair: büyük günah-
lar› ifllemekten kaç›nma.
t›f›l: küçük çocuk.
ubudiyet: kulluk.
vazife: görev.
vazife-i sakile: a¤›r vazife,
görev.
vaziyet: durum.



leziz meyveleri kopar›p yemek zahmet midir? Allah insaf
versin!

Hülâsa: Allah’› ittiham etmekle iflini terk edip, Allah’›n
ifline kar›flma ki, nankör asiler defterine kaydolmayas›n.

„®ò
1 rºoµnd rÖpénà°rSnG /ÊƒoYrOoG

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
“Baz› dualar icabete iktiran etmez” diye iddiada bulun-

ma. Çünkü, dua bir ibadettir. ‹badetin semeresi ahirette
görünür. Dünyevî maksatlar ise, namaz vakitleri gibi,
dualar ibadeti için birer vakittirler, dualar›n semeresi de-
¤illerdir. Meselâ, flemsin tutulmas› küsuf namaz›na, ya¤-
mursuzluk ya¤mur namaz›na birer vakittir.

Ve keza, zalimlerin tasallutu ve belâlar›n nüzulü, baz›
hususî dualara vakittir. Bu vakitler bâkî kald›kça, o na-
mazlar, o dualar yap›l›r. E¤er bu vakitlerde dünyevî mak-
satlar hâs›l olursa, zaten nurun alâ nur. Ve illâ, “‹cabet,
duaya iktiran etmedi” diyemezsin. Ancak “Henüz vakit
ink›za etmemifl, duaya devam lâz›md›r” diyebilirsin. Çün-
kü, o maksatlar dualar›n mukaddemesidir, neticesi de¤il-
lerdir.

Cenab-› Hakk›n dualar›n icabetine vaat etmesi ise: ‹ca-
bet, ayn-› kabul de¤ildir. Yani, icabet kabulü istilzam et-
mez. Duaya her hâlde cevap verilir, cevaps›z b›rak›lmaz.
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maksat: gaye.
meselâ: örne¤in.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
nurun alâ nur: nur üstüne nur;
güzelden de güzel, iyiden de iyi,
ayd›nl›ktan da ayd›nl›k.
nüzul: yukar›dan afla¤›ya inme,
inifl.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i zemin.
semere: meyve, güzel netice.
flems: günefl.
tasallut: birini rahats›z etme, mu-
sallat olma, hükmü alt›na alma.
vaat: söz verme, ahit.
zahmet: zor, güç.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
ayn-› kabul: kabulün ta ken-
disi.
bâkî: daimî.
belâ: musibet, s›k›nt›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.
enva-› erzak: r›z›k çeflitleri.
hâs›l: meydana gelme, orta-

ya ç›kma.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
hususî: özel.
icabet: karfl›l›k verme, cevap
verme.
icabet: yerine getirme, gere-
¤ini yapma, cevap verme.
iktiran: birlikte, beraber gel-
me.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki.

illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
ink›za: sonu gelme, nihayet
bulma, sona erme.
istilzam: gerektirme.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küsuf: günefl tutulmas› duru-
munda k›l›nan iki rekâtl›k na-
file namaz, küsuf namaz›.
leziz: lezzetli, tatl›.

1. Bana dua edin, size cevap vereyim. (Mü’min Suresi: 60.)



Matlûba olan is’af ise, mucîbin hikmetine tâbidir. Me-
selâ, doktoru ça¤›rd›¤›n zaman, herhâlde “Ne istersin?”
diye cevap verir. Fakat, “Bu yeme¤i veya bu ilâc› bana
ver” dedi¤in vakit, bazen verir, bazen hastal›¤›na, miza-
c›na mülâyim olmad›¤›ndan vermez.

Adem-i kabul esbab›ndan biri de, duay› ibadet kast›y-
la yapmay›p, matlûbun tahsiline tahsis etti¤inden, aksü-
lamel olur; o dua ibadetinde ihlâs k›r›l›r, makbul olmaz.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nk›lâplar neticesinde, her iki taraf aras›nda genifl ge-

nifl dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki
âlemle münasebettar köprüler lâz›md›r ki, her iki âlem
aras›nda gidifl gelifl olsun. Lâkin, o köprülerin ink›lâbat
cinslerine göre flekilleri, mahiyetleri mütebayin, isimleri
mütenevvi olur. Meselâ, uyku âlem-i yakaza ile âlem-i
misal aras›nda bir köprüdür. Berzah, dünya ile ahiret
aras›nda ayr› bir köprüdür. Ve misal, âlem-i cismanî ile
âlem-i ruhanî aras›nda bir köprüdür. Bahar, k›fl ile yaz
aras›nda ayr› bir köprüdür. K›yamette ise ink›lâp bir de-
¤ildir; pek çok ve büyük ink›lâplar olaca¤›ndan, köprüsü
de pek garip, acip olmas› lâz›m gelir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan›n ba’delmevt Hâl›k-› Rahman ve Rahîm’e rücuu

hakk›nda ilânat yapan flu
4 oÜ'ÉnŸrG p¬r«ndpGnh 3@ oÒ°/ünŸrG p¬r«ndpGnh2@ n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh 1@ rºoµ`o©pLrône p¬r«ndpG
gibi ayetlerde büyük bir beflaret ve teselli oldu¤u gibi,
ehl-i isyana da büyük tehditleri ima vard›r.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adem-i kabul: kabul etmeme.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
aksülamel: tepki, reaksiyon.
âlem-i cismanî: maddî varl›klarla
ilgili âlem.
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
âlem-i ruhanî: ruhlara ait âlem,
ruhlar dünyas›.
âlem-i yakaza: yakaza âlemi,
uyan›kl›k âlemi.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ba’delmevt: ölümden sonra.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
beflaret: müjde.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i isyan: isyan edenler.
esbap: sebepler, vas›talar.
garip: tuhaf, hayret verici.
Hâl›k-› Rahman ve Rahîm: son-
suz merhamet ve flefkat sahibi
olan yarat›c›; Allah.
hikmet: gaye, maksat.
husul: olma, meydana gelme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ilânat: ilânlar.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
ink›lâbat: ink›lâplar, de¤iflmeler.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm, kök-
lü de¤iflme.
is’af: yard›m etme, yerine getir-
me.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.

matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.
meselâ: örne¤in.
misal: görüntü, yans›ma.
mizaç: huy, tabiat, f›trat.
mucîb: cevap veren, karfl›l›k
veren.
mülâyim: uygun, uyar, mu-

vaf›k.
mütebayin: birbirine uyma-
yan, birbirinden ayr›, z›t.
mütenevvi: ayn› cinsten ol-
mayan, nevi nevi, çeflit çeflit.
rücu: dönme, geri dönme.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.

tahsil: elde etme, alma, ka-
zanma.

tahsis: has k›lma, ay›rma.

tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.

teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.

1. Hepinizin dönüflü Onad›r. (Yunus Suresi: 4.)
2. Sonunda Ona döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi: 28.)
3. Herkesin dönüflü de Onun huzurunad›r. (Mâide Suresi: 18.)
4. Dönüfl de Onad›r. (Ra’d  Suresi: 36.)
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Evet, bu ayetlerin sarahatine göre, ölüm zeval, firak,
adem kap›s› ve zulümat kuyusu olmay›p, ancak Sultan-›
Ezel ve Ebed’in huzuruna girmek için bir medhaldir. Bu
beflaretin iflaretiyle kalp adem-i mutlak korkusundan,
eleminden kurtulur.

Evet, küfrün tazammun etti¤i Cehennem-i maneviye-

ye bak!
1 »/H …/órÑnY uønX nóræpY ÉnfnG hadis-i kudsîsi s›rr›nca, Ce-

nab-› Hak kâfirin zan ve itikad›n› daimî bir azab-› elîme
kalbeder. Sonra, iman ve yakinle, Cenab-› Hakk›n lika-
s›ndan sonra, r›zas›ndan sonra, rü’yetinden sonra
mü’minler için hâs›l olan lezzetlerin derecelerine bak!
Hatta, Cehennem-i cismanî, arif olan mü’min için, asiye
kâfirin Cehennem-i manevîsine nispeten Cennet gibidir.

Arkadafl!

Âlem-i bekaya delâlet eden berahinden maada, arka-
s›nda saflar teflkil edip dualar›na bir a¤›zdan “Âmin,
âmin” söyleyen enbiya, evliya, s›dd›kîn imamlar›, Mah-
bub-i Ezelî’nin Habib-i Ekremi Muhammed Aleyhissalâtü
Vesselâm›n tazarruat›, dualar›, âlem-i bekada insan›n be-
kas›na pek büyük bürhan ve kâfi bir vesiledir. Çünkü, kâ-
inat› serâpâ istilâ eden flu hüsünler, güzellikler, cemaller,
kemaller, o Habibin tazarruat›n› iflitmemek veya kabul
etmemek kadar çirkin, kabih, kusur, naks addedilecek
bir fleye müsaade eder mi? Cenab-› Hak bütün nekais-
ten, çirkin fleylerden münezzeh, müberra de¤il midir? El-
bette münezzehtir.
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manevî ›zt›rap.
enbiya: nebîler, peygamberler.
firak: ayr›l›k, hicran.
Habib-i Ekrem: en cömert sevgi-
li, Allah’›n sevgilisi olan Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
habip: sevilen, sevgili.
hadis-i kudsî: kudsî hadis, mana-
s› Peygamberimize vahiy veya il-
ham edilen, sözü Peygamberimi-
ze ait olan hadis.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hüsün: güzellik.
istilâ: kaplama, yay›lma.
kabih: kötü, çirkin, fena, yak›fl›k-
s›z, ay›p.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kalbolma: bir hâlden di¤er bir
hale geçme, dönüflme.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
lika: görme, kavuflma, buluflma.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
Mahbub-i Ezelî: ezelî sevgili, var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve bü-
tün yarat›lm›fl taraf›ndan sevilen
Allah.
medhal: girecek yer, kap›.
müberra: temize ç›km›fl, aklan-
m›fl; müstesna, azade.
mü’min: iman eden, inanan.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
naks: noksan, eksiklik.
nekais: eksiklikler, noksanl›klar;
eksikler, noksanlar.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
rü’yet: görme, bakma, seyretme.
saf: dizi, s›ra.
sarahat: ifadedeki aç›kl›k, aç›k
anlat›m.
serâpâ: bafltan aya¤a kadar, ön-
den sona, tamam›yla, bütünüyle,
bütün, hep.
s›dd›kîn: s›dd›klar, do¤ru sözlü
olanlar, samimiyetle iman etmifl
olan ve bunun gere¤ine tam ola-
rak uyanlar.
s›r: gizli hakikat.
Sultan-› Ezel ve Ebed: ezel ve
ebed sultan›; varl›¤›n›n bafllang›c›
ve sonu olmayan kudret ve hâki-
miyet sahibi sultan, Allah.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tazarruat: tazarrular, yalvar›fllar,
yalvarmalar.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vesile: arac›, vas›ta.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.
zeval: sona erme, yok olma.
zulümat: karanl›klar.

addedilme: say›lma, öyle ka-
bul edilme.
adem: yokluk.
adem-i mutlak: mutlak yok-
luk, tam yokluk.
âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
arif: bilen, bilgide ileri olan, ir-

fan sahibi.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
azab-› elîm: elem ve ›zt›rap
veren azap, ceza.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
berahin: deliller, ispatlar, bür-
hanlar, hüccetler, kan›tlar.
beflaret: müjde.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
Cehennem-i cismanî: Cehen-
nemde bedenen azap çekme,

bedenen Cehennemde bu-
lunma.
Cehennem-i manevî: duygu-
sal, ruhsal ve fikirsel s›k›nt›,
azap.
Cehennem-i maneviye: duy-
gusal, ruhsal ve fikirsel s›k›nt›,
azap.
cemal: güzellik.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
elem: dert, üzüntü, maddî-

1. Kulum beni nas›l bilirse, onunla öyle muamele ederim. (Buharî, Tevhid: 15; Tevbe: 1.)



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakk›n verdi¤i nimetleri söyleyip ilân ve tah-

dis-i nimet etmek, bazen gurura ve kibre incirar eder. Te-
vazu kast›yla da o nimetleri ketmetmek iyi de¤ildir. Bina-
enaleyh, ifrat ve tefritten kurtulmak için istikamet miza-
n›na müracaat edilmeli. fiöyle ki:

Her bir nimetin iki vechi vard›r. Bir vechi insana aittir
ki, insan› tezyin eder, medar-› lezzeti olur; halk içinde te-
mayüze sebep olur, mûcib-i fahir olur, sarhofl olur, Ma-
lik-i Hakikî’yi unutur, en nihayet kibir ve gurur kuyusuna
düflürtür. ‹kinci vechi ise in’am edene bakar ki, keremini
izhar, derece-i rahmetini ilân, in’am›n› iffla, esmas›na fla-
hadet eder. Binaenaleyh, tevazu ancak birinci vecihte te-
vazu olabilir; ve illâ küfran› tazammun etmifl olur. Tah-
dis-i nimet dahi ikinci vecihle manevî bir flükür olmakla
memduh olur; yoksa kibir ve gururu tazammun etti¤in-
den, mezmumdur. 

Tevazu ile tahdis-i nimet, flöylece bir içtimalar› var:
Bir adam, hediye olarak bir palto birisine veriyor. Pal-

toyu giyen adama baflka bir adam, “Ne kadar güzel ol-
dun” dedi¤ine karfl›, “Güzellik paltonundur” dedi¤i za-
man, tevazu ile tahdis-i nimeti cem etmifl olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Ücret al›nd›¤› zaman veya mükâfat tevzi edildi¤i vakit,

rekabet, k›skançl›k mikrobu oynamaya bafllar. Fakat, ifl
zaman›nda, hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor.

binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cem: toplama, bir araya getirme.
derece-i rahmet: rahmet, mer-
hamet derecesi.
esma: adlar, isimler.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
içtima: toplanma.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme, had-
dini aflma.
iffla: duyurma, gizli bir fleyi yay-
ma.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
incirar: bir neticeye do¤ru çekile-
rek sona erme, çekilip bir sona
erme.
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
flünce, niyet, tutum ve davran›flta
Allah’›n r›zas›na uygun olarak
do¤ru yol üzere olma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
ketmetmek: saklama, gizleme.
kibir: büyüklük satma; kendini
baflkalar›ndan üstün görme ve
gösterme.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
Malik-i Hakikî: her fleyin hakikî
sahibi ve maliki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar-› lezzet: lezzet sebebi.
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memduh: be¤enilmifl, met-
holunmufl, övülmüfl.
mezmum: zemmedilen, afla-
¤›lanan .
mizan: terazi, ölçü.
mûcib-i fahir: gurur sebebi,
gururlanma sebebi.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
nihayet: en sonunda.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.

rekabet: rakip olma hâli, bir-
birini çekememe.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tahdis-i nimet: Cenab-› Hak-
ka karfl› flükrünü eda etme ve
teflekkür etme maksad›yla
kavufltu¤u nimeti baflkalar›na
anlatma.
tazammun: ihtiva etme, içine

alma, içinde bulundurma.
tefrit: ortalaman›n alt›nda
kalma, tersine afl›r›l›k, ifrat›n
z›dd›.
temayüz: kendini gösterme,
seçkin hale gelme.
tevazu: alçak gönüllülük, bir
kimsenin baflkalar›n› kendin-
den küçük görmemesi.
tevzi: da¤›tma, herkese pay›-
n› verme.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
vecih: cihet, yön.



Hatta, tembel olan adam çal›flkan› sever, zay›f olan kavi-
yi takdir ve tahsin eder; fakat çal›flmas›n› ister ki, ifl hafif
olsun, zahmetten kurtulsun.

Dünya da umur-i diniyeye ve a’mal-i ahirete ifl ve hiz-
met için kurulmufl bir fabrika oldu¤u cihetle ve o fabrika
içerisinde ifllenen ve yap›lan ibadetlerin semeresi öteki
âlemde göründü¤üne nazaran, ibadetlerde rekabet edil-
memelidir. Oldu¤u takdirde, ihlâs› kaybolur ve o rekabe-
ti yapan, halk›n takdir ve tahsinleri gibi dünyevî bir mü-
kâfat› düflünür. Zavall› düflünmüyor ki, o düflünce ile,
amelini adem-i ihlâs ile iptal eder. Çünkü, sevap itâs›nda
ve ücret ald›¤›nda, nâs› Rabb-i Nâs’a flerik yapar ve hal-
k›n nefretlerine hedef olur.

‹ ’lem eyyühel-aziz!
Keramet ile istidraç manen birbirine mübayindir. Zira,

keramet, mu’cize gibi, Allah’›n fiilidir. Ve o keramet sahi-
bi de kerametin Allah’tan oldu¤unu bilir ve Allah’›n ken-
disine hamî ve rakîb oldu¤unu da bilir; tevekkül ve yakini
de fazlalafl›r. Lâkin, bazen Allah’›n izniyle, kerametlerine
fluuru olur. Bazen olmaz; evlâ ve eslemi de bu k›s›md›r.

‹stidraç ise, gaflet içinde iken eflya-i gaybiyenin inkifla-
f›ndan ve garip fiilleri izhar etmekten ibarettir. Fakat, bu
istidraç sahibi nefsine istinat ve iktidar›na isnat etmekle,

enaniyeti, gururu öyle fazlalafl›r ki, 
1 mºr∏pY '¤nY o¬oà«/JhoG BÉnªsfpG

okumaya bafllar. Lâkin o inkiflaf, tasfiye-i nefis ve
tenevvür-i kalp neticesi oldu¤u takdirde, ehl-i istidraç ile 
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kardeflim, bil ki.
inkiflaf: keflfolunma.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istidraç: hakk› ve kabiliyeti olma-
d›¤› hâlde, Allah’›n rahmetinden
uzaklafl›p azab›na yaklaflmas›
için, azg›n ve günahkâr kiflilere
verilen birtak›m ola¤anüstü hâl-
ler, dünyevî üstün makam ve
mevkiler.
istinat: dayanma, güvenme.
itâ: verme; verilme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kavi: kuvvetli, güçlü.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mübayin: uymayan, benzeme-
yen, z›t.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
nâs: insanlar.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
Rabb-i nâs: insanlar›n Rabbi, in-
sanlar›n hidayet ve terbiye edici-
si olan Allah.
rakîb: görüp, gözeten, kendisin-
den bir fley kaybolmayan, koru-
yucu, yaratt›klar›ndan bir an bile
gafil olmayan Allah.
rekabet: rakip olma hâli, birbirini
çekememe.
semere: meyve, güzel netice.
flerik: ortak.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Allah
taraf›ndan verilen mükâfat.
fluur: bilinç.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tasfiye-i nefis: nefsi temizleme,
kötülüklerden ar›nd›rma ve gü-
zelliklerin taksiminde aradan ç›-
karma.
tenevvür-i kalp: kalbi parlatmak,
nurland›rmak.
tevekkül: bir ifli gerçekleflmesi
için gereken çal›flmay› ve çabay›
gösterip sebeplere baflvurduktan
sonra ifli Allah’a b›rakma.
umur-› diniye: dinî emirler, dine
âit ifller.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

a’mal-i ahiret: ahirete yöne-
lik ameller, fiiller, ibadetler.
adem-i ihlâs: ihlâss›zl›k, sa-
mimî olmama.
amel: fiil, ifl.
cihet: yön.
dünyevî: dünyaya ait.
ehl-i istidraç: birtak›m hari-
kal›k ve ola¤anüstü hâllere
sahip azg›n ve sapk›n kifliler.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.

eslem: en selâmetli, en emin,
en do¤ru, en sa¤lam.
eflya-i gaybiye: .
evlâ: daha uygun, daha lây›k,
daha iyi.
fiil: ifl, hareket.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
garip: tuhaf, hayret verici.
gurur: kibir, kendi yüksek ve
de¤erli tutarak böbürlenme.

hamî: himaye eden, koruyan,
gözeten.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz

1. Bu servet, ancak bilgim sayesinde bana verilmifltir. (Kasas Suresi: 78.)



ehl-i keramet aras›nda tabaka-i ulâda fark yoktur. Tam
manas›yla fenâya mazhar olanlar ise, onlara da Allah’›n
izniyle eflya-i gaybiye inkiflaf eder. Ve onlar da o eflyay›
fenâfillâh olan havaslar›yla görürler. Bunun istidraçtan
fark› pek zahirdir. Zira, zahire ç›kan bât›nlar›n›n nurani-
yeti, müraîlerin zulümat›yla iltibas olmaz.

„®ò
1 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀT røpe r¿pGnh

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Tesbihat, ibadat, gayr-i mahdut envalar›yla her fleyde

vard›r. Fakat, her fleyin kendi tesbihat ve ibadetini bütün
vecihlerini daima bilip fluur edinmesi lâz›m de¤ildir. Çün-
kü, husul huzuru istilzam etmez. Tesbih ve ibadet eden-
ler, yaln›z, yapt›klar› amelin mahsus bir tesbih veya s›fa-
t› malûm bir ibadet oldu¤unu bilirlerse, kâfidir. Zaten
Ma’bud-i Mutlak’›n ilmi kâfidir. ‹nsandan maada mahlû-
katta teklif olmad›¤›ndan, onlara niyet lâz›m de¤ildir. Ve
keza, amellerinin s›fat›n› bilmek de lâz›m de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan-› mü’minin k›ymeti ihtiva etti¤i sanat-› âliye ile

Esma-i Hüsnadan in’ikâs eden cilvelerin nak›fllar› nispe-
tindedir.

‹nsan-› kâfirin k›ymeti ise, et, kemikten ibaret fânî ve
sak›t maddesinin k›ymetiyle ölçülür.

amel: fiil, ifl.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
cilve: tecelli, görüntü.
ehl-i keramet: keramet sahipleri;
Allah’›n ihsan›yla ola¤anüstü hâl-
lere ve âdet d›fl› olaylara mazhar
olan velîler, iyi insanlar.
enva: çeflitler, türler, neviler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
eflya-i gaybiye: görünmeyen
fleyler, görünmez varl›klar.
fânî: ölümlü, geçici.
fenâ: yok olma, ölümlülük, geçi-
cilik.
fenâfillâh: Allah’›n varl›¤›nda yok
olma, kulun zat ve s›fat›n›n Hak-
k›n zat ve s›fat›nda fânî olmas›.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›n›r-
s›z, sonsuz.
havas: hasseler, duyular.
husul: olma, meydana gelme.
ibadat: ibadetler.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihtiva: içine alma, kapsama.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
iltibas: kar›flt›rmak.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
inkiflaf: keflfolunma.
insan-› kâfir: kâfir insan, Allah’a
inanmayan, inançs›z insan.
insan-› mü’min: inanan, inançl›
insan.
istidraç: hakk› ve kabiliyeti olma-
d›¤› hâlde, Allah’›n rahmetinden
uzaklafl›p azab›na yaklaflmas›
için, azg›n ve günahkâr kiflilere
verilen birtak›m ola¤anüstü hâl-
ler, dünyevî üstün makam ve
mevkiler.
istilzam: gerektirme.
kâfi: yeter, elverir.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
Ma’bud-i Mutlak: mutlak ibadet
edilecek ve kayd›, flart› olmaks›-
z›n ibadet edilmeye lây›k olan Al-
lah.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
mahsus: bir fleye veya kifliye has

olan.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
müraî: riyakâr, iki yüzlü, bafl-
kalar›na gösterifl olsun diye
hareket eden.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nispet: oran, ölçü.
nuraniyet: nurluluk, parlak-
l›k, ayd›nl›k.
sak›t: hüküm ve itibardan

düflmüfl, önemi kalmam›fl.
sanat-› âliye: yüce, yüksek
sanat.
s›fat: vas›f, nitelik.
fluur: bilinç; bir fleyin incelik-
lerini iyice idrak etme, anla-
y›fl.
tabaka-i ulâ: birinci tabaka.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir
ve yasaklar›na uygun hareket
etmekle vazifelendirmesi.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve

noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.

tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.

vecih: cihet, yön.

zahir: aç›k, aflikâr.

zulümat: karanl›klar.

1. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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Kezalik, bu âlem de, e¤er Kur’ân’›n tarif etti¤i gibi ma-
na-i harfiyle, yani Cenab-› Hakk›n azametine bir alet na-
zar›yla bak›l›rsa, o nispette k›ymettar olur. E¤er felsefe-
nin dedi¤i gibi mana-i ismiyle, yani hiçbir fail, hâl›k ile
ba¤l› olmay›p müstakil-i bizzat nazar›yla bak›l›rsa k›yme-
ti, camide, mütegayyir maddesinde münhas›r kal›r.

Kur’ân’dan istifade edilen ilmin felsefe ilminden ne
derece yüksek oldu¤u, flu misal ile tebarüz eder: 
1 ÉkLGnôp°S ¢nùrªs°ûdG nπn©nLnh Bu hükm-i Kur’ânî, Esma-i Hüs-

nan›n cilvelerine bakmak için bir pencere aç›yor. fiöyle
ki:

Ey insan! Bu flems, azametiyle beraber size musahhar-
d›r, meskenlerinize nur veriyor, yemeklerinizi hararetiyle
piflirtiyor. Sizin öyle azîm, rahîm bir Malik’iniz var ki, bu
flems onun bir lâmbas› olup, misafirhanesinde sakin mi-
safirlerini ziyaland›r›yor.

Felsefenin hikmetince, flems büyük bir atefltir, yerinde
dönüyor, arz ile seyyarat ondan uçan parçalard›r, cazibe
ile flemse merbut kalarak medarlar›nda hareket ediyorlar.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan›n Cenab-› Hak’tan hiçbir hakk› talep etmeye
hakk› yoktur. Bilakis, daima Ona flükretmeye medyun-
dur. Çünkü, mülk Onundur, insan Onun memlûküdür.

„®ò
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Malik: gerçek sahip olan Allah.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
medar: yörünge.
medyun: borçlu, verece¤i bulu-
nan.
memlûk: kul, köle.
merbut: ba¤l›, raptedilmifl.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
misal: örnek.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl.
müstakil-i bizzat: bizzat kendi
kendine, baflka birine tâbi olma-
dan, kendi kendisine.
mütegayyir: tegayyür eden, de-
¤iflen; bozulmufl, bozuk.
nazar: bak›fl, dikkat.
nispet: oran, ölçü.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
sakin: bir yerde oturan.
flems: günefl.
seyyarat: gezegenler.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
talep: isteme, dileme.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
azîm: büyük.
bilakis: aksine, tersine.
cazibe: çekim.
cilve: tecelli, görüntü.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir

eden.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden.
hararet: s›cakl›k, s›cak, atefl.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki gayeleri araflt›rma.
hükm-i Kur’ânî: Kur’ân’›n
hükmü, emri.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz

kardeflim, bil ki.
ilim: bilgi, marifet.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.

1. Günefli bir kandil yapm›flt›r. (Nuh Suresi: 16.)



MU’C‹ZE-‹ KÜBRADAN B‹RKAÇ KATREY‹ 
TAZAMMUN EDEN

On Dördüncü Reflha
B‹R‹NC‹ KATRE

Nübüvvet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ispat eden deliller ne
tadat ve ne tahdit edilemez. Ehl-i tahkik ve yüksek insan-
larca, beyanlar› hakk›nda yap›lan tasnifler pek çoktur.
Acz ve kusurum ile fiuaat adl› eserimde o flemsin baz› flu-
alar› beyan edildi¤i gibi, Lemaat adl› ikinci bir eserimde
Kur’ân’›n i’caz dereceleri k›rka iblâ¤ edilmifltir. Ve o vü-
cuh-i i’cazdan belâgat-i nazmiyeye ait bir vecih de ‹flara-
tü’l-‹’caz nam eserimde beyan edilmifltir. ‹fltihas› olanlara
o üç kitab› tavsiye ediyorum.

‹K‹NC‹ KATRE

Geçen derslerden anlafl›ld›¤› üzere, Hâl›k-› Arz ve Se-
mavat’›n nev-i beflerin ›slah ve terbiyesi için inzal etti¤i
Kur’ân’›n pek çok vazife ve makamlar› vard›r.

Evet, Kur’ân kâinat›n bir tercüme-i ezeliyesidir. Ve kâ-
inat›n kendi lisanlar›yla okuduklar› âyât-› tekviniyenin
tercüman›d›r. Ve flu kitab-› âlemin tefsiri oldu¤u gibi, arz,
semavat sayfalar›nda müstetir Esma-i Hüsnan›n define-
lerini keflflaft›r. Ve flu âlem-i flahadete âlem-i gayptan bir
lisand›r. Ve âlem-i ‹slâm›n günefli oldu¤u gibi, âlem-i ahi-
retin de haritas›d›r. Ve Cenab-› Hakk›n zat›na, s›fât›na, 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti Allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
arz: yer, dünya.
âyât-› tekviniye: kâinatta yarat›-
lan varl›klar›n Cenab-› Hakk›n var-
l›k ve birli¤ine olan iflaretleri, delil
olufllar›.
belâgat-i nazmiye: nazmî, fliirsel,
düzenli ve ak›c› ifade; konuyu bü-
tün yönleriyle kavrayarak hiçbir
yanl›fl ve eksik anlay›fla yer b›rak-
mayan, yorum gerektirmeyen,
yapmac›ktan uzak, düzgün fliirsel,
manzum anlat›m.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
define: k›ymet ve de¤eri yüksek
olan fley, hazine.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›ranlar,
gerçe¤in peflinden gidenler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
Hâl›k-› Arz ve Semavat: yeri ve
gö¤ü yaratan, yoktan var eden,
Allah.
iblâ¤: ulaflt›rma, erifltirme.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
inzal: indirme, indirilme.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ifltiha: fazla istek, arzu.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
katre: damla.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
kitab-› âlem: âlem kitab›, bir ki-
tap hüviyetinde olan âlem, kâi-
nat.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
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su.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
lisan: dil.
makam: yer, mevki.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
müstetir: gizlenen, gizli, sakl›,
örtülü.
nam: ad.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nübüvvet-i Ahmediye: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) pey-
gamberli¤i.

reflha: s›z›nt›, damla.
semavat: semalar, gökler.
flems: günefl.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar.
tadat: sayma.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
tasnif: s›n›fland›rma.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tefsir: aç›klama, izah.

terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
tercüme-i ezeliye: ezelî ter-
cüme; Allah’›n kelâm› olan ve
bütün varl›klar›n mana, mahi-
yet ve vazifelerini aç›klayan
mevcudat›n tercümesi hük-
mündeki Kur’ân-› Kerîm.
vazife: görev.
vecih: cihet, yön.
vücuh-i i’caz: mu’cize olma-
n›n yollar›, i’caz nevileri ve
vecihleri.
zat: flah›s, kendi.



esmas›na, fluunat›na bir bürhan ve bir tercümand›r. Ve
keza, nev-i beflerin fleriat kitab›, hikmet kitab›, dua kita-
b›, davet kitab›, ibadet kitab›, emir kitab›, zikir kitab›, fi-
kir kitab› olmakla, zahiren bir kitap fleklinde ise de, ihti-
va etti¤i fünun ve ulûm cihetiyle binlerce kitap hükmün-
dedir.

ÜÇÜNCÜ KATRE

Tekrarat-› Kur’âniyedeki i’caz›n bir lem’as›n› beyan
z›mn›nda Alt› Noktadan ibarettir.

• Birinci Nokta: Kur’ân bir zikir kitab›, bir dua kitab›,
bir davet kitab› oldu¤una nazaran, surelerinde vukua ge-
len tekrar, belâgatçe ayn-› isabet ve ayn-› hikmettir. Çün-
kü, zikir ve duadan maksat, sevapt›r ve merhamet-i ‹lâ-
hiyeyi celp etmektir. Malûmdur ki, bu gibi hususlarda
fazlas›yla tekrar lâz›md›r ki, o nispette sevap kazan›ls›n
ve merhamet celp edilsin. Hem de, zikrin tekrar› kalbi
tenvir eder, duan›n tekrar› bir takrirdir. Davet dahi, tek-
rar› nispetinde tesiri, te’kidi vard›r.

• ‹kinci Nokta: Kur’ân bütün beflerin tabakat›na hitap
ve deva oldu¤u için, zeki-gabi, takî-flakî, zahit-gayr-i za-
hit bütün insan tabakalar› flu hitab-› ‹lâhiyeye mazhar ve
bu eczahane-i Rahmaniyeden ilâç almaya haklar› vard›r.
Hâlbuki, Kur’ân’› tamamen ve daima okumak herkese
müyesser de¤ildir. Bunun için, lüzumlu olan maksatlar,
hüccetler, bilhassa uzun surelerde tekrar edilmifltir ki, her
bir sure hemen hemen bir küçük Kur’ân hükmünde
olsun ki, herkes sühuletle istedi¤i vakit istedi¤i sureyi 
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hüccet: delil.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ihtiva: içine alma, kapsama.
katre: damla.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
lem’a: par›lt›.
maksat: kastedilen fley; gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
merhamet-i ‹lâhiye: Allah’›n
merhameti.
müyesser: kolay olan, kolay ge-
len.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nispet: oran, ölçü.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
flaki: Allah’›n r›zas›ndan ve ahiret
mutlulu¤undan yoksun kimse.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
sühulet: kolayl›k.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
tabaka: derece, kat.
tabakat: tabakalar.
takî: günahtan sak›nan, haram-
dan kaç›nan, dinine ba¤l› kimse.
takrir: iyi ifade etmek; yerlefltir-
me, sa¤lamlaflt›rma.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
tekrarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
tekrarlamalar›, Kur’ân’da tekrar-
lanan ibare, mevzu ve ayetler.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tesir: etki.
ulûm: ilimler.
vuku: olma, meydana gelme.
zahiren: görünüflte.
zahit: dünyevî ifllerden el etek
çeken, kendini Allah’a adayan;
günahlardan sak›nan, çok takva
sahibi olan.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
z›m›n: iç taraf, iç.

ayn-› hikmet: tamamen fay-
dal› ve gayeli, hikmetin tâ
kendisi.
ayn-› isabet: isabetin, do¤ru-
lu¤un ta kendisi.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bilhassa: özellikle.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
celp: çekme, çekifl, kendine

çekmek.
cihet: yön.
deva: ilaç, çare.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
eczahane-i Rahmaniye:
merhamet sahibi olan Al-
lah’›n eczanesi, bütün dertle-
rin devas›n›n bulundu¤u
âlem.
emir: dinin emir ve yasaklar›
karfl›s›nda sorumlu bulunan
erkek ve kad›nlar›n yapmak-
ta sorumlu tutuldu¤u dinî ifl-
ler.

esma: adlar, isimler.
fünun: fenler.
gabi: anlay›fls›z, ahmakl›k.
gayr-i zahit: zahit olmayan,
dünyadan el etek çekeme-
yen.
hikmet: nesnelerin, varl›kla-
r›n durumlar›, iç ve d›fl hâlleri
ile kâinattaki ve yarat›l›fltaki
‹lâhî maksatlar.
hitab-› ‹lâhiye: Allah’›n kendi
zat›na mahsus olan hitab›.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma.



okumakla tam Kur’ân’›n sevab›n› kazanabilsin. Evet,

1 pôrcuò∏pd n¿'Grôo≤rdG Én`frösùnj rón≤ndnh olan ayet-i kerîme bu hakikati

ispat ediyor.

• Üçüncü Nokta: Cismanî ihtiyaçlar vakitlerin ihtilâfla-
r›yla tebeddül eder, noksan ve fazlalafl›r. Meselâ havaya
olan ihtiyaç her anda var; suya olan ihtiyaç midenin ha-
rareti zamanlar›nda olur; g›daya olan hacet her günde
olur; ziyaya olan ihtiyaç, alelekser haftada bir defa lâz›m-
d›r ve hakeza...

Kezalik, manevî ihtiyaçlar da vakitleri muhtelif ve mü-
tefavittir. Her anda “Allah” kelimesine ihtiyaç vard›r; her
vakit “Besmele”ye, her saatte “Lâ ilâhe illâllah”a ihtiyaç
vard›r ve hakeza...

Binaenaleyh, ayetlerin, kelimelerin tekrar›, ihtiyaçla-
r›n tekrar›ndan ileri geliyor; ve keza, o gibi hükümlere
olan ihtiyac›n fliddetine iflarettir.

• Dördüncü Nokta: Bilirsiniz ki, Kur’ân bu metin din-i
azîmin esasat›n› ve ‹slâmiyetin erkân›n› tesis etti¤i gibi,
içtimaat-› befleriyeyi tebdil eden bir kitapt›r. Malûmdur
ki, müessis olan zat, vaz etti¤i esaslar› güzelce yerlefltir-
mek için, tekrarlara çok ihtiyac› olur. Evet, tekrar edilen
fley sabit kal›r, takarrür eder, unutulmaz.

Ve keza, Kur’ân beflerin muhtelif tabakalar›ndan kàlî
veya hâlî yap›lan suallere lâz›m olan cevaplar› veren 

alelekser: ekseriya, ço¤unlukla,
çok kez, çok vakit.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
befler: insan, insanl›k.
Besmele: Bismillâhirrahmanirra-
hîm (Rahman ve Rahîm olan Al-
lah’›n ad›yla) cümlesinin ad›.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cismanî: bedene mensup, vücut-
la alâkal›.
din-i azîm: büyük din.
erkân: rükünler, esaslar.
esasat: esaslar, kökler, temeller.
hacet: ihtiyaç.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakikat: gerçek, esas.
hâlî: bir fleyi hâl ile anlatma.
hararet: s›cakl›k.
hüküm: emir, buyruk.
içtimaat-› befleriye: insanl›¤›n
sosyal yap›lar›, yaflay›fllar›, özel-
likleri.
ihtilâf: farkl› olufl, iki fleyi aras›n-
daki ayr›l›klar.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kàlî: sözlü, dil ile.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.

Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
lâ ilâhe illâllah: Allah’tan
baflka ilâh yoktur.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
meselâ: örne¤in.
metin: sa¤lam ve güçlü.

müessis: tesis edici, tesis
eden, kuran, kurucu.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mütefavit: birbirinden farkl›,
çeflitli olan.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl .
sual: soru.
tabaka: derece, kat.
takarrür: yerleflme, kararl›

hale gelme.
tebdil: de¤ifltirme, baflka bir
hâle getirme.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
vaz: koyma, konulma.
zat: kifli, flah›s.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. And olsun ki biz düflünülmesi, anlafl›lmas› ve ezberlenmesi için Kur’ân’› kolaylaflt›rd›k. (Ka-
mer Suresi: 17.)
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umumî bir mürflid-i mucîbdir. Malûm ya, sual tekerrür
ederse, cevap da tekerrür eder.

• Beflinci Nokta: Bilirsiniz ki, Kur’ân pek büyük mese-
lelerden bahseder ve kalpleri iman ve tasdike davet eder;
ve çok ince hakikatlerden bahis açar, ak›llar›, marifete
dikkate tahrik eder. Binaenaleyh o mesailin, o ince ha-
kaik›n kalplerde, efkârda tespit ve takriri için, suver-i
muhtelifede türlü türlü üslûplarla tekrara ihtiyaç vard›r.

• Alt›nc› Nokta: Bilirsiniz ki, her ayet için bir zahir var,
bir bât›n var; bir had var, bir muttala var. Ve her bir k›s-
sa için çok vecihler, hükümler, faydalar, maksatlar vard›r.
Binaenaleyh, muayyen bir ayet, her yerde öbür münasip
bir vecih için, bir fayda için zikredilebilir. Bu itibarla, za-
hiren tekrar görünse bile, hakikatte tekrar de¤ildir.

DÖRDÜNCÜ KATRE

Kur’ân’›n felsefî mesail-i kevniyenin bir k›sm›nda ih-
mal ile, bir k›sm›nda ipham ile, öteki k›sm›nda icma ile
iflaret etti¤i derece-i i’caz› Alt› Nükte z›mn›nda izah edi-
yoruz.

Birinci Nükte:
Sual: Ne için Kur’ân da hikmet ve felsefe gibi kâinat-

tan bahsetmiyor?
Cevap: Felsefe hakikatten udûl etmifl, kâinata mana-i

ismiyle bakarak kâinat› kâinat hesab›na istihdam ediyor.
Kur’ân ise, Hak’tan hak ile nazil olmufl, hakikate gidiyor,
mevcudata mana-i harfiyle bakarak Hâl›k›n›n hesab›na
istihdam ediyor.
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maksat: gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
marifet: bilme, derin bilgi.
mesail: meseleler.
mesail-i kevniye: oluflla, yarat›-
l›flla ilgli meseleler.
mesele: konu.
muayyen: belirli.
münasip: uygun.
mürflid-i mucîb: cevap veren ö¤-
retici, e¤itici; cevaplay›c› mürflit.
muttala: söyleyenin kastetti¤i
anlam; haber verilen anlam.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
sual: soru.
suver-i muhtelife: muhtelif, çe-
flitli suretler.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
takrir: iyi ifade etmek; yerlefltir-
me, sa¤lamlaflt›rma.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tekerrür: tekrarlanma.
udûl: do¤ru yoldan ç›kma, sap-
ma.
umumî: genel.
üslûp: ifade yolu, kendine has
ifade veya yaz› tarz›.
vecih: cihet, yön.
zahir: aç›k, görünen, lâfzî anlam.
zahiren: görünüflte.
zikretmek: anmak, bildirmek.
z›m›n: iç taraf, iç.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bahis: konu.
bât›n: gizli, sakl›, iç, as›l, öz
anlam.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
derece-i i’caz: mu’cizelik de-
recesi.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.

felsefî: felsefeye mensup, fel-
sefe ile ilgili.
had: nihaî, en son anlam.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru, as›l,
esas.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki gayeleri araflt›rma.
hüküm: karar, emir.
icma: fikir birli¤i etme.
ihmal: terk.
iman: inanç, itikat.
ipham: kapal› b›rakma, belli

etmeme.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
katre: damla.
k›ssa: anlat›lan olay, hikâye.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.



Sual: Ulvî ve süflî ecram›n mahiyetleri, flekilleri, hare-
ketleri hakk›nda fennin verdi¤i beyanat gibi beyan lâz›m
iken, müphem b›rak›lm›flt›r?

Cevap: Bu gibi meselelerde ipham daha mühimdir ve
icmal daha cemîl ve güzeldir. Çünkü, Kur’ân istitradî ve
tebeî olarak, Cenab-› Hakk›n zat›na, s›fât›na istidlâl için
kâinattan bahsediyor.

‹stidlâlin birinci flart›: Delilin neticeden daha zahir ve
malûm olmas› lâz›md›r. E¤er fencilerin ifltihas› gibi,
“fiemsin sükûnuna, arz›n hareketine bakmakla Allah’›n
azametini anlay›n›z” demifl olsayd›, delil müddeadan da-
ha hafî olurdu ve insanlar›n ekserîsi, ekser zamanlarda
fehmedemediklerinden inkâra zehap ederlerdi. Hâlbuki,
irflat ve hidayet zamanlar›nda cumhurun derece-i fehim-
leri nazara al›narak, ona göre söz söylemek icap eder.
Maahaza, ekseriyete yap›lan müraattan ekalliyette kala-
n›n mahrumiyeti nefl’et etmez; çünkü, onlar da istifade
ediyorlar. Amma, mesele makuse olursa, ekseriyet mah-
rum kal›r, istifade edemez; çünkü, fehimleri kàs›rd›r.

Ve saniyen: Belâgat-i irfladiyenin fle’nindendir ki, ava-
m›n nazar›na, ammenin hissine, cumhurun fehmine
göre hareket yap›ls›n ki, nazarlar› tevahhufl, fikirleri
kabulden imtina etmesin. Binaenaleyh, cumhura olan
hitab›n en beli¤i zahir, basit, sehil olmas›d›r ki, âciz olma-
s›nlar; muhtasar olsun ki, melûl olmas›nlar; mücmel ol-
sun ki, lüzumlu olmayan tafsilden nefret etmesinler.

Ve salisen: Kur’ân, mevcudat›n ahvalinden ancak Hâ-
l›k’lar› için bahseder; mevcudat›n zatlar›na ait de¤ildir.

âciz: zay›f, güçsüz.
ahval: hâller, durumlar.
amma: ama, lâkin, ancak.
amme: halk, millet.
arz: yer, dünya.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
azamet: büyüklük, yücelik.
belâgat-i irfladiye: do¤ru yolu
gösteren, do¤ru yola sevk eden,
gafletten ikaz eden, Allah’a ya-
k›nl›k yolunu gösteren belâgat.
beli¤: belâgatle, düzgün ve sa-
natl› olarak meram›n› anlatan.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cemîl: güzel.
cumhur: halk, ahali, umum.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
derece-i fehim: anlama, anlay›fl
derecesi, idrak, zekâ mertebeleri.
ecram: kütleler, cans›z cisimler;
gezegenler.
ekalliyet: azl›k, az›nl›k.
ekserî: ço¤unlukla.
ekseriyet: ço¤unluk.
fehim: anlay›fl.
fehmetme: anlama, kavrama.
hafî: gizli.
Hak: her fleyi hakk›yla yaratan,
varl›¤› hak olan ve her hakk›n sa-
hibi olan Allah.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hitap: söz söyleme, konuflma.
icap: gerekme hâli, lâz›m, gerekli,
lüzum.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
imtina: bir fiilden kaç›nma, çekin-
me, geri durma.
ipham: kapal› b›rakma.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istidlâl: delil getirmek, bir delile
dayanarak netice ç›karmak.
istifade: yararlanma.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
istitradî: istitrad ile alâkal›, as›l
mevzudan olmayan.
kàs›r: k›sa.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
mahrumiyet: mahrumluk, diledi-
¤ini, istedi¤ini elde edememe, na-
sipsizlik, hissesizlik.
makuse: ters, evrik.
malûm: bilinen, bilinir olan.
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mana-i harfî: bir fleyin kendi-
sini de¤il de sanatkâr›n›, usta-
s›n›, sahibini bilip tan›tan ma-
na.
melûl: usanm›fl, b›km›fl, bez-
mifl.
mevcudat: varl›klar.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,
k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
müddea: iddia edilen, sav.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
müphem: mahiyeti belli de-
¤il, belirsiz.

müraat: uyma, riayet etme.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazil: nüzul eden, inen.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sehil: kolay.
flems: günefl.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
süflî: afla¤›da bulunan, afla¤›-
da olan.
sükûn: sakinlik, durgunluk,

hareketsizlik.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma.
tebeî: ikinci derecede, ikinci
seviyede olan; as›l olan›n ya-
n›nda ona ba¤l› olarak bulu-
nan.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
ulvî: yüksek, yüce; manevî,
ruhanî.
zahir: aç›k, aflikâr.
zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.



Bu itibarla, Kur’ânca en mühim, kâinat›n Hâl›k’a naz›r
olan ahvalidir. Fen ise, Hâl›k’› ifle katm›yor, kâinat›n ah-
valinden bizatiha bahsediyor. Ve keza, Kur’ân bütün in-
sanlara hitap eder ve ekseriyetin fehmini müraat eder ki,
tahkikî bir marifet sahibi olsunlar. Fen ise, yaln›z fenciler
ile konuflur. Avam› nazara alm›yor, avam taklitte kal›yor.
Bu itibarla, fennin tafsilât›n› ihmal veya ipham, masla-
hat-› amme ve menfaat-i umumiyeye nazaran ayn-› isa-
bet ve ayn-› hikmettir.

Ve rabian: Kur’ân bütün zamanlar› tenvir ve bütün in-
sanlar› irflat eden bir kitapt›r. Bu itibarla, irflad›n belâga-
ti icab›nca, ekseriyeti nazarlar›nda bedihî olan meselele-
re karfl› mükâbereye, mugalâtaya ika ve icbar etmemek
lâz›md›r. Ve onlarca mahsûs, meflhut, maruf olan bir fle-
yi lüzumsuz yerde ta¤yir etmemek lâz›md›r. Ve keza, va-
zife-i asliyece, ekseriyete lâz›m olmayan fleyin ihmal ve-
ya icmali lâz›md›r. Mesele, flemsin zat›ndan, mahiyetin-
den bahsetmek de¤ildir; ancak âlemi tenvir etmekle, hil-
katin nizam merkezi ve âleme mihver olmas› gibi harika
fleyleri ihtiva eden vazifesinden bahsetmekle, Hâl›k’›n
azamet-i kudretini efkâr-› ammeye ibraz etmektir.

‹kinci Nükte: 
1 ÉkLGnôp°S ¢nùrªs°ûdG Énæ`r∏n©nLnh

Sual: Ne için flems “siraç”la tavsif edilmifltir? Hâlbu-
ki, ehl-i fence flems arza tâbi de¤ildir ki, ona siraç olsun.
Belki, arz ile seyyarat kendisine tâbi olan bir merkezdir.
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harika: ola¤anüstü.
hilkat: yarat›l›fl.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
icap: gerekme hâli, gerekli olma.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i d›-
fl›nda bir ifl yapt›rma, mecbur et-
me, bask›.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ihmal: görmezden gelme, geçme,
atlama.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ika: dayanma, istinat etme.
ipham: kapal› b›rakma, belli et-
meme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahsûs: hissedilen, bilinen, anla-
fl›lan, belli olan.
marifet: bilme, derin bilgi.
maruf: herkesçe bilinen.
maslahat-› amme: umumun,
herkesin faydas›na olan fleyler.
menfaat-i umumiye: herkesin
faydas›na olan ifller.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
mihver: eksen, yörünge.
mugalâta: delilsiz veya uydurma
delillere dayand›r›lan münakafla.
mükâbere: haks›zl›¤›n› bildi¤i
hâlde lâf kalabal›¤›yla karfl›s›nda-
kini susturmaya çal›flma.
müraat: gözetme, riayet etme.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
naz›r: nazar eden, bakan.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
rabian: dördüncü olarak.
flems: günefl.
seyyarat: gezegenler.
siraç: kandil, mum.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
ta¤yir: baflka flekle büründürme,
de¤iflik biçime sokma.
tahkikî: araflt›rma ve inceleme
ile ilgili, inand›¤› fleylerin asl›n›,
esas›n› bilerek inanma.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
vazife: görev.
vazife-i asliye: as›l görev, esas
vazife.
zat: kendi, as›l, öz.

ahval: hâller, durumlar.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
arz: yer, dünya.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›.
ayn-› hikmet: tamamen fay-
dal› ve gayeli, hikmetin tâ
kendisi.
ayn-› isabet: isabetin, do¤ru-
lu¤un ta kendisi.

azamet-i kudret: kudretin
büyüklü¤ü.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve
ortada olan.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
bizatiha: kendili¤inden, ken-
dinden.
efkâr-› amme: genelin, umu-
mun, düflünceleri, umuma ait

düflünce, kamuoyu.
ehl-i fen: fen ilimleri ile u¤ra-
flanlar.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fehim: anlay›fl.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.

1. Günefli bir kandil yapm›flt›r. (Nuh Suresi, 16.)



Cevap: “Siraç” tabiri flöyle bir tasvire iflarettir ki:
Âlem bir saray gibidir; mevcudat› o saray›n müfltemilât›,
tezyinat› makam›nda oldu¤u gibi, flems de o saray halk›-
n› tenvir eden ‹lâhî bir lükstür.

Ve keza, “siraç” tabiri Cenab-› Hakk›n rububiyetinden
do¤an vüs’at-i rahmetine ve o rahmet içinde derece-i
in’am ve ihsan›na bir ihtar ve azamet-i saltanat› içinde
vahdaniyetine bir ilând›r ki; müflriklerin ma’bud ittihaz
ettikleri kocaman flems, âlem saray›nda lüks vazifesiyle
muvazzaf musahhar bir memur ve bir hizmetkârd›r. Ma-
lûmdur ki, lâmba hizmetini gören camit bir fleyin ibade-
te, yani ma’bud olmaya hiç liyakati var m›d›r.

Üçüncü Nükte:

Kur’ân’›n takip etti¤i makas›d-› esasiye ve anas›r-› as-
liye, ubudiyet ile tevhid, risalet, haflir, adalet olmak üze-
re dörttür. Di¤er bahsetti¤i meseleler, ancak bu maksat-
lara vesilelerdir. Bu itibarla, vesilelerde yap›lacak tafsilât,
ol babdaki kavaide muhaliftir. Çünkü, malâyani ile iflti-
gal, maksad› geri b›rak›yor. Bunun içindir ki, baz› mesa-
il-i kevniyede Kur’ân-› Mu’cizülbeyan ihmal veya ipham
veya icmal yapm›flt›r.

Ve keza, Kur’ân’›n muhataplar›ndan k›sm-› ekseri
avamd›r. Avam s›n›f›n›n hakaik-› ‹lâhiyenin ince ve müfl-
kül k›sm›na fehimleri kàdir de¤ildir. Ancak, temsil ve ic-
maller ile fehimlerine yak›nlaflt›rmak lâz›md›r. Bunun
içindir ki, Kur’ân, kesretle temsilleri zikrediyor ve istik-
balde keflfedilecek baz› mesailde de icmal yap›yor.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, düzen-
li ve dengeli olufl.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
anas›r-› asliye: as›l, temel unsur-
lar.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
azamet-i saltanat: saltanat›n›n
azameti, büyüklü¤ü.
bab: k›s›m, bölüm, bahis.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
derece-i in’am ve ihsan: nimet-
lendirme, ihsan ve ikram etme
derecesi.
fehim: anlay›fl.
hakaik-› ‹lâhiye: dinî hakikatler;
dinin meseleleri, konular›.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ihmal: geçme, atlama.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ipham: kapal› b›rakma, belli et-
meme.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
istikbal: gelecek.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kavaid: kaideler, usuller, kurallar,
prensipler.
kesret: çokluk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›sm-› ekser: büyük ço¤unluk,
büyük k›s›m.
liyakat: lây›k olma, ehliyet.
lüks: hava bas›nc›yla çal›flan, be-
yaz ve parlak ayd›nl›k sa¤layan
gaz lâmbas›.
Ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
makam: yer, mevki.
makas›d-› esasiye: esas maksat-
lar, gayeler.
maksat: kastedilen fley; gaye.
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mesail: meseleler.
mesail-i kevniye: oluflla, yarat›-
l›flla ilgili meseleler.
mevcudat: varl›klar.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl.
müflkül: güç, zor, çetin.

368 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE

müflrik: Allah’a flirk koflan, or-
tak tutan.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
muvazzaf: vazifelendirilmifl,
kendisine görev verilmifl, va-
zifeli.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
risalet: elçilik, ‹lâhî ilhamlar›n
kalbe gelmesi ve tebli¤ edil-

mesi.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
flems: günefl.
siraç: kandil, mum.
tabir: ifade.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezyinat: süsler, süslemeler.
ubudiyet: kulluk.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vesile: arac›, vas›ta.
vüs’at-i rahmet: ‹lâhî rahmet
ve merhametin büyüklü¤ü,
geniflli¤i.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



Dördüncü Nükte:
Bu Nükte mütercim taraf›ndan tayyedilmifltir.

Beflinci Nükte:
Müellif-i muhteremi taraf›ndan tayyedilmifltir.

ALTINCI KATRE

Kur’ân baflka kelâmlara mukayese edilmez. Aralar›n-
da münasebet yoktur. Evet, kelâm›n ulviyetine, kuvveti-
ne, hüsnüne, cemaline kuvvet veren, mütekellim, muha-
tap, maksat, makam olmak üzere dört fleydir. Ediplerin
zannettikleri gibi, yaln›z makam de¤ildir. Demek, bir ke-
lâm›n derece-i kuvvetini anlamak istedi¤in zaman, faili-
ne, muhatab›na, gayesine, mevzuuna bak; bunlar›n de-
receleri nispetinde kelâm›n derecesi anlafl›l›r.

Evet, meselâ o kelâm emir veya nehiy olursa, irade ve
kudreti tazammun etti¤inden, derecesine göre tezauf edi-

yor. Meselâ, Kur’ân’›n
1 »/©p∏rbnG oABÉnªn°S Énjnh p∑nABÉne »/©n∏rHG o¢VrQnG BÉnj

ayetiyle sema ve arza verdi¤i emrin tazammun etti¤i yük-
sek ve kat’î irade ve kudretle derhal semaî sehap çekilir,
arz da suyunu yutar.

Ve keza, arz ve semaya 
2 Ékgrônc rhnG ÉkYrƒnW Én«pàrFpG ayetiyle ve-

rilen emri itaatle kabul etmelerinden, o emirdeki irade ve
kudretin derece-i kuvveti ve dolay›s›yla kelâm›n derece-i
ulviyeti tebarüz eder. Fakat, insanlar›n camidata verdik-
leri emirler, mütekellimîndeki irade ve kudretin zaafiyeti
nispetinde ruhsuz, hayalî hezeyanlardan farklar› yoktur.
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kelâm: söz, lâf›z.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
makam: yer.
maksat: kastedilen fley; gaye.
meselâ: örne¤in.
mevzu: konu.
müellif-i muhterem: muhterem
müellif, sayg›de¤er yazar.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
mukayese: benzeterek ve karfl›-
laflt›rarak de¤erlendirme, k›yasla-
ma.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
mütekellim: söyleyen, konuflan,
birinci flah›s.
mütekellimîn: konuflanlar.
mütercim: tercüme eden, bir dil-
den baflka bir dile çeviren, tercü-
man, çevirmen.
nehiy: yasaklama, emir kipinin
olumsuzu.
nispet: oran, ölçü.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
sehap: bulut.
sema: gökyüzü, gök.
semaî: semaya ait, gökyüzüne
dair.
tayyetme: atlama, geçme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
tezauf: kat kat artma, ço¤alma.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.

arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
camidat: cans›zlar; ruhsuz,
sert ve kat› maddeler.
cemal: güzellik.
derece-i kuvvet: kuvvet de-
recesi.
derece-i ulviyet: yücelik,

yükseklik derecesi.
edip: güzel ve sanatl› söz söy-
leyen veya yazan, bu flekilde
eserler meydana getiren.
emir: buyruk.
emir: ifl buyurma, buyruk.
fail: özne, fiili yapan veya
amil olan unsur.
hezeyan: saçmalama, herze.

hüsün: güzellik.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›-
nan emre göre hareket etme.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
katre: damla.

1. Ey yer suyunu yut, ey gök suyunu tut. (Hûd Suresi: 44.)

2. (Ey yeryüzü ve gökyüzü) isteseniz de, istemeseniz de ikiniz birden emrime uyun! (Fuss›let
Suresi: 11.)



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Cenab-› Hakk›n A’lem, Ekber, Erham, Ahsen gibi es-
ma ve s›fât ve ef’alinde kullan›lan ism-i tafdil, tevhide
naks de¤ildir. Çünkü, maksat bizzat ve hakikî bir mevsu-
fu gayr-i hakikî veya aklî bir imkânla veya vehmî bir mev-
sufa tafdil etmektir.

Ve keza, izzet-i ‹lâhiyeye de münafi de¤ildir. Çünkü,
maksat s›fât ve ahval-i ‹lâhiye ile mahlûkat›n s›fât ve
ef’ali aras›nda bir muvazene yapmak de¤ildir. Yani, ikisi-
ni bir seviyede tuttuktan sonra, bunu ona tafdil etmek
de¤ildir ki, s›fât-› ‹lâhiyeye bir naks olsun. 

Evet, masnuattaki kemalât Cenab-› hakk›n kemalin-
den in’ikâs eden bir gölge oldu¤una nazaran, masnuat
s›fât-› ‹lâhiye ile muvazene hakk›na malik de¤ildir.

„®ò

ahsen: daha (en) güzel.
ahval-i ‹lâhiye: Cenab-› Hakka ait
durum, vaziyet ve hâller.
aklî: akla dayanan, ak›l ile ilgili.
a’lem: daha iyi bilen, en iyi bilen,
en çok bilen.
bizzat: kendisi, flahsen.
ef’al: fiiller, ifller.
ekber: daha (en, pek, çok) büyük.
erham: en merhametli, daha
merhametli.
esma: adlar, isimler.
gayr-i hakikî: hakikî, gerçek ol-
mayan.
hakikî: gerçek.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
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imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
ism-i tafdil: mukayese ve
baflkalar›na nispetle üstünlük
gösteren s›fat.
izzet-i ‹lâhiye: Cenab-› Hak-
k›n sonsuz izzeti, yüce flerefi.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
keza: böylece, ayn› flekilde.

mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
maksat: gaye.
maksat: gaye.
malik: sahip.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
mevsuf: vas›flanm›fl, nitelen-
mifl.
münafi: z›t, ayk›r›.
muvazene: mukayese, karfl›-
laflt›rma; ölçü, denge.
naks: noksan, eksiklik.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-

rak, göre.
seviye: eflitlik, birlik, denklik.
s›fât: vas›flar, nitelikler, s›fat-
lar.
s›fât-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatla-
r›.
tafdil: birini ötekilerden üs-
tün tutma, üstün sayma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda
var olmad›¤› hâlde varm›fl gi-
bi görülen her hangi bir fleye
ait.



fiule
1

W
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Bütün Esma-i Hüsnan›n ifade etti¤i manalarla bütün
s›fât-› kemaliyeye Lâfza-i Celâl olan “Allah” bililtizam de-
lâlet eder. Sair ism-i haslar yaln›z müsemmalar›na delâ-
let eder, s›fatlara delâletleri yoktur. Çünkü, s›fatlar mü-
semmalar›na cüz olmad›¤› gibi, aralar›nda lüzum-i beyyin
de yoktur. Bu itibarla, ne tazammunen ve ne iltizamen
s›fatlara delâletleri yoktur.

Amma Lâfza-i Celâl, bilmutabakat Zat-› Akdes’e delâ-
let eder. Zat-› Akdes ile s›fât-› kemaliye aras›nda lüzum-i
beyyin oldu¤undan, s›fatlara da bililtizam delâlet eder.

Ve keza, ulûhiyet ünvan› s›fât-› kemaliyeyi istilzam et-
mesi, ism-i has olan “Allah”›n da o s›fât› istilzam etti¤ini
istilzam ediyor.

Ve keza, “Allah” kelimesi de nefiyden sonra s›fatlar ile
beraber düflünülür.

Binaenaleyh, 
2 *G s’pG n¬'dpG =n’ kelâm›, Esma-i Hüsnan›n

adedince kelâmlar› tazammun ediyor. Bu itibarla, flu Ke-
lime-i Tevhid kelâm›, delâlet etti¤i s›fatlar itibar›yla, bir 
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s›fat: vas›f, nitelik.
s›fât: vas›flar, nitelikler, s›fatlar.
s›fât-› kemaliye: olgunluk belirti-
si olan vas›flar.
flule: par›lt›.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tazammunen: içinde bulunarak,
gizli biçimde.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
ünvan: ad, isim, lâkap.
Zat-› Akdes: en mukaddes zat,
her türlü kusur ve noksandan
uzak ve pak olan zat; Allah.

amma: ama, lâkin, ancak.
bililtizam: gerekli bulmakla,
gerekli k›lmakla.
bilmutabakat: mutabakatla,
uyumla, uygun düflmekle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,

Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
iltizamen: gerekli bularak,
gerekli k›larak.
ism-i has: özel isim.
istilzam: gerektirme.
kelâm: söz, lâf›z.
Kelime-i Tevhid: tevhid-i ‹lâ-
hîyi ifade eden lâ ilâhe illâllah

Muhammedün Resulullah
cümlesi.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-
mesi.
lüzum-i beyyin: ispata ihti-
yac› olmayan fley.
müsemma: isimlendirilmifl,
ad verilmifl.
nefiy: olumsuzluk.
sair: di¤er, baflka, öteki.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
2. Allah’tan baflka ilâh yoktur.



kelâm iken, bin kelâm oluyor: , nôpWÉna n’ ;*G s’pG n≥pdÉnN n’
1 *G s’pG nΩƒt«nb n’ , n¥pRGnQ n’ gibi... Binaenaleyh, terakki etmifl

olan zakir bir zat, bu kelâm› söylerken, içindeki binlerce
kelâmlar› söylemifl oluyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Madem ki her fleyin Allah’tan oldu¤unu bilirsin ve ona
iz’an›n vard›r; zararl›, menfaatli her fleyi tahsin ve hüsn-i
r›za ile kabul etmek lâz›md›r. Ve illâ gaflete düflmeye
mecbur olursun. Bunun için esbab-› zahiriye vazedilmifl
ve gözlere de gaflet perdesi örtülmüfltür.

Kâinat hâdiselerinden insan›n heva ve hevesine mu-
halif olan k›s›m, muvaf›k olan k›s›mdan daha çoktur.
E¤er heva sahibi, bu esbab-› zahiriyeyi görüp Müsebbi-
bü’l-Esbap’tan gaflet etmese, itirazlar›n› tamamen Al-
lah’a tevcih eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Dualar üç k›s›md›r.

Birisi, insan›n lisan›yla yapt›¤› kavlî dualard›r. Savt ve
sedal› hayvanat›n, meselâ, ac›kt›klar› zaman kendi husu-
sî lisanlar›yla ç›kard›klar› sedalar dahi kavlî dualardand›r.

‹kinci k›s›m, nebatat, eflcar›n, bilhassa bahar mevsi-
minde lisan-› ihtiyaçla yapt›klar› ihtiyacî dualard›r.

bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esbab-› zahiriye: görünürdeki se-
bepler.
eflcar: a¤açlar.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hâdise: olay.
hayvanat: hayvanlar.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
heves: nefsin hofluna giden istek.
hüsn-i r›za: gönül r›zas›.
hususî: özel.
ihtiyacî: ihtiyaca ait, ihtiyaçtan
olan.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,

yoksa.
iz’an: basiret, anlay›fl, kavra-
y›fl, ak›l, zekâ.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kavlî: sözle ilgili, söz niteli¤in-
de.
kelâm: söz, lâf›z.
lisan: dil.
lisan-› ihtiyaç: ihtiyaç dili.

madem: … -den dolay›, böyle
ise.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
Müsebbibü’l-Esbap: bütün
sebeplere sahip olan, hakikî
müsebbip olan Cenab-› Hak,
bütün sebepleri meydana ge-
tiren Allah.
muvaf›k: uygun, münasip.

nebatat: bitkiler.
savt: ses, seda.
seda: ses.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
terakki: yükselme, ilerleme.
tevcih: yöneltme, çevirme.
vazetme: koyma, konulma.
zakir: zikreden, Allah’› zikre-
derek dua eden.
zat: kifli, flah›s.

1. Allah’tan baflka yarat›c› yoktur. Allah’tan baflka yoktan var eden, r›z›k veren, mahlûkat›
ayakta tutan yoktur.
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Üçüncüsü, tahavvül, tekemmül fle’ninde olan fleylerin
lisan-› istidat ile hissedilen istidadî dualar›d›r. Evet, her
fley Cenab-› Hakk› tesbih etti¤i gibi, lisan›yla, ihtiyac›yla,
istidad›yla dahi Allah’a dua eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Çekirdek a¤aç olmazdan evvel, yumurta kufl olmaz-

dan evvel, habbe baflak vermezden evvel binlerce imkân
ve ihtimaller içerisinde ve binlerce suret ve flekillere gir-
mek kabiliyetinde iken, o e¤ri bü¤rü ihtimaller, yollar
içinden çekilip do¤ru ve müstakim müntec bir flekle, bir
vaziyete sevk edilmelerinden anlafl›l›r ki, o tohumlar ev-
velce de Allâmü’l-Guyûb’un terbiye, tedvir, tedbiri alt›n-
da imifller. Sanki, o tohumlar›n her birisi, kudret kitapla-
r›ndan istinsah edilmifl küçük bir tezkeredir. Yahut bir fih-
ristedir, ilm-i ezelîden al›nm›flt›r. Yahut kader kitaplar›n-
dan yaz›lm›fl baz› düsturlard›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Mü’min olan zat, mana-i harfiyle, yani gayre bir ha-

dim ve bir alet s›fat›yla kâinata bak›yor; kâfir ise, mana-i
ismiyle, yani müstakil bir “a¤a” nazar›yla âleme bak›yor.
Bu itibarla, her bir masnuda iki cihet vard›r: Bir ciheti
kendi zat ve s›fât›ndan ibarettir, di¤er ciheti Sânia ve Es-
ma-i Hüsnadan kendisine olan tecelliyata bakar. ‹kinci ci-
hetin dairesi daha genifl ve mealce daha kâmildir. Zira,
bir harf kendi zat›na bir harf miktar› —o da bir vecihle—
delâlet eder; kâtibine çok vecihler ile delâlet eder ve kâ-
tibini bakanlara tarif ve tavsif eder.
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kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kâmil: olgun, noksans›z, mükem-
mel.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
lisan: dil.
lisan-› istidat: kabiliyet dili.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
meal: mana, anlam, mefhum.
mü’min: iman eden, inanan.
müntec: neticelenmifl, neticeye
var›lm›fl, sonu belli olmufl.
müstakil: ba¤›ms›z, baflkas›na tâ-
bi olmayan.
müstakim: do¤ru.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
sevk: yöneltme, gönderme.
s›fât: vas›flar, nitelikler, s›fatlar.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tedvir: çekip çevirme, idare et-
me.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme, e¤itme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk› flan›na lay›k ifade-
lerle anma.
tezkere: belge, pusula.
vaziyet: durum.
vecih: cihet, yön.
zat: kifli, flah›s.

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
Allâmü’l-Guyûb: gayb› bilen,
görünmeyen fleyleri bilen, Al-
lah.
cihet: yön.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
düstur: kaide, esas, prensip.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
evvel: önce.

evvelce: daha önce.
fihriste: katalog, liste.
gayr: baflka, di¤er.
habbe: tane.
hadim: hademe, hizmetçi.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihtimal: olabilirlik.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
ilm-i ezelî: ezelî ilim, Cenab-›
Hakk›n sonsuz ezelî ilmi.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.

istidadî: .
istidat: yarat›l›fltan olan ve
zamanla gelifltirilen kabiliyet;
bir fleyin kazan›lmas›na olan
f›trî meyil.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-›
Hakk›n takdir ve tayin etme-
si.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.



Kezalik, kudret-i ezelî kitab›ndan olan bir masnu, kendi
nefsine kendi cirmi kadar ve bir vecihle delâlet eder, am-
ma Nakkafl-› Ezelî’ye pek çok vücuhla delâlet eder ve ken-
disine tecelli eden esmadan uzun bir kasideyi inflad eder.

Kavaid-i mukarreredendir ki: “Mana-i harfî, kastî hü-
kümlere mahkûm-i aleyh olamaz ve o mana-i harfînin
inceliklerine tetkikat yap›lamaz. Fakat mana-i ismî, sa-
d›k, kâzip her hükme mahal olur.” Bu s›rra binaendir ki,
mana-i ismî ile kâinata bakan felâsifenin kitaplar›nda kâ-
inata ait hükümler, nefsülemirde örümce¤in nescinden
zay›f ise de, zahire göre daha muhkem görünüyor.

Ehl-i kelâm, felsefî meselelerde ve ulûm-i kevniyeye
mana-i harfiyle, istidlâl için, tebeî bir nazarla bak›yor.
Hatta flemsin siraç olmas›, arz›n beflik, cibalin evtad ol-
mas›, ehl-i kelâm›n müddealar›n› ispata kâfidir. Hatta
ehl-i kelâm›n reyleri hiss-i umumîye ve tearüf-i âmma
mutab›k olduktan sonra, vak›a mutab›k olmasa bile, on-
lar›n müddeas›na zarar vermez ve tekzibe de müstahak
olmazlar. Bunun içindir ki, ehl-i kelâm›n reyleri, mesail-i
felsefiyede edna ve zay›f görünür, amma mesail-i ‹lâhiye-
de demirden daha metindir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakk›n günahkârlar› affetmesi fazld›r, tazip

etmesi adldir. Evet, zehri içen adam, âdetullaha nazaran
hastal›¤a, ölüme kesb-i istihkak eder, sonra hasta olursa,
adldir. Çünkü, cezas›n› çeker. Hasta olmad›¤› takdirde,
Allah’›n fazl›na mazhar olur.

âdetullah: Allah’›n tabiata koy-
du¤u yarat›l›fla ait kanunlar.
adl: adalet, her hak sahibine hak-
k›n› verme.
arz: yer, dünya.
binaen: … -den dolay›, bu sebep-
ten.
cibal: da¤lar.
cirim: vücut, ten, cüsse, hacim,
büyüklük.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
edna: en afla¤›, en basit, en kü-
çük.
ehl-i kelâm: kelâmc›lar.
esma: adlar, isimler.
evtad: direkler, kaz›klar.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cömertlik.
felâsife: felsefe ile u¤raflanlar, fi-
lozoflar.
felsefî: felsefeye mensup, felsefe
ile ilgili.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
hiss-i umumî: genel duygu, umu-
mun duygusu.
hüküm: karar,emir, buyruk.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
inflad: fliir okuma, fliiri kural›na
uygun olarak okuma.
ispat: kan›tlama.
istidlâl: delil getirmek, bir delile
dayanarak netice ç›karmak.
kâfi: yeterli, yeter ölçüde.
kaside: belli bir amaçla yaz›lm›fl
divan fliiri ve bu fliirin naz›m flek-
li.
kastî: bile bile yap›lan.
kavaid-i mukarrere: yerleflmifl
kaideler.
kâzip: yalan, uydurma, sahte.
kesb-i istihkak: hak etme, hak
kazanma.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret-i ezelî: ezelî kudret, Ce-
nab-› Hakk›n zaman ve mekânla
kay›tl› olmayan kudreti.
mahal: yer.
mahkûm-i aleyh: kendi aleyhine
hüküm verilmifl olan.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mesail-i felsefiye: felsefî mesele-
ler, felsefenin problemleri.
mesail-i ‹lâhiye: dinî meseleler,
dinî hususlar, dinî konular.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
müddea: iddia edilen fley, tez,
sav.
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muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
mutab›k: birbirine uyan, uy-
gun.
Nakkafl-› Ezelî: ezelî nakkafl;
her fleyi Zat›na has olarak na-
k›fl nak›fl iflleyen, evveli olma-
yan Allah.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan

duygu.
nefsülemir: iflin hakikati, asl›.
nesç: örme, dokuma.
rey: görüfl, düflünce.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî
olan.
flems: günefl.
s›r: gizli hakikat.
siraç: ›fl›k, kandil, mum.
tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
tearüf-i âmm: genel kabul,
umumun kabulü.
tebeî: endirekt, do¤rudan ol-

mayan, ikincil.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tekzip: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
ulûm-i kevniye: kevnî ilim-
ler, kâinat ve dünya ile ilgili
ilimler.
vak›a: olan fley, olay.
vecih: cihet, yön.
vücuh: cihetler, yönler.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.



Masiyet ile azap aras›nda kavi bir münasebet vard›r.
Hatta, Ehl-i ‹tizal, masiyet hakk›nda do¤ru yoldan udûl
ile, masiyeti, flerri Allah’a isnat etmedikleri gibi, masiyet
üzerinde tazibin de vacip oldu¤una zehap etmifllerdir.
fierrin azab› istilzam etti¤i, rahmet-i ‹lâhiyeye münafi de-
¤ildir. Çünkü, fler nizam-› âlemin kanununa muhaliftir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan nisyandan al›nd›¤› için, nisyana müptelâd›r. Nis-

yan›n en kötüsü de, nefsin unutulmas›d›r. Fakat, hizmet,
sa’y, tefekkür zamanlar›nda nefsin unutulmas›, yani nef-
se bir ifl verilmemesi dalâlettir. Hizmetler görüldükten
sonra, neticede, mükâfat zamanlar›nda nefsin unutulma-
s› kemaldir. Bu itibarla, ehl-i dalâl ile ehl-i kemal, nisyan
ve tezekkürde müteakistirler. Evet, dâl olan kimse, bir ifl
ve bir ibadet teklifinde bafl›n› havaya kald›rarak firavun-
lafl›r; lâkin mükâfat›n, menfaatin tevziinde bir zerreyi bi-
le terk etmez. Amma, nefsini unutan ehl-i kemal, sa’y,
tefekkür, sülûk zamanlar›nda her fleyden evvel nefsini ile-
ri sürüyor, fakat neticelerde, faydalarda, menfaatlerde
nefsini unutmakla en geriye b›rak›yor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Mü’minler ibadetlerinde, dualar›nda birbirine dayana-

rak cemaatle k›ld›klar› namaz ve sair ibadetlerinde büyük
bir s›r vard›r ki; her bir fert, kendi ibadetinden kazand›¤›
miktardan pek fazla bir sevap, cemaatten kazan›yor. Ve
her bir fert, ötekilere duac› olur, flefaatçi olur, tezkiyeci 
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müteakis: birbirine karfl›t, birbiri-
ne z›t, tersine dönmüfl.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nisyan: unutma, unutufl.
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
flefaat: birinden baflkas›n›n ku-
surlar›n›n veya suçunun ba¤›fllan-
mas›n› dileme.
fler: kötülük.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
sülûk: bir yola girme, bir yol tu-
tup o yolda terakki mertebeleri-
ne devam etme.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tevzi: da¤›tma, da¤›t›lma.
tezekkür: hat›ra getirme.
tezkiye: birini temize ç›karma.
udûl: do¤ru yoldan ç›kma, sap-
ma.
vacip: zorunlu.
zehap: bir fikre veya zanna kap›l-
ma.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.

amma: ama, lâkin, ancak.
azap: günahlara karfl› çekile-
cek ceza, eziyet, iflkence.
cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u.
dâl: sapk›nlar, do¤ru ve Hak
yoldan uzaklaflanlar.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i dalâl: sap›k olanlar,
Kur’ân ve sünnet yolunu terk

edenler.
Ehl-i ‹tizal: Mutezile mezhe-
binden olan.
ehl-i kemal: olgun ve de¤erli
kifliler, kemal sahibi olanlar.
evvel: önce.
firavun: zalim, imans›z; kibir-
li, gururlu ve inatç›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
istilzam: gerektirme.

kanun: yasa.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kemal: olgunluk, fazilet.
masiyet: günah, kötü fley.
menfaat: fayda.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
mü’min: iman eden, inanan.
münafi: z›t, ayk›r›.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müptelâ: tutulmufl, tutkun,
ba¤›ml›.



olur; bilhassa Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâma. Ve
keza, her bir fert, arkadafllar›n›n saadetinden zevk al›r ve
Hallâk-› Kâinat’a ubudiyet etmeye ve saadet-i ebediyeye
namzet olur.

‹flte, mü’minler aras›nda, cemaatler sayesinde husule
gelen flu ulvî, manevî teavün ve birbirine yard›mlaflmak-
la, hilâfete haml, emanete mazhar olmakla beraber,
mahlûkat içerisinde mükerrem ünvan›n› alm›flt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir fleyden uzak olan bir kimse, yak›n olan adam ka-

dar o fleyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun, o fleyin
ahvali hakk›nda ihtilâflar› oldu¤u zaman, yak›n olan›n sö-
zü muteberdir. Binaenaleyh, Avrupa feylesoflar›, maddi-
yatta fliddet-i tevaggulden dolay›, iman, ‹slâm ve Kur’ân’›n
hakaik›ndan pek uzak mesafelerde kalm›fllard›r. Onlar›n
en büyü¤ü, yak›ndan hakaik-› ‹slâmiyeye vukufu olan âmî
bir adam gibi de de¤ildir. Ben böyle gördüm, nefsülemir
de benim gördü¤ümü tasdik eder. Binaenaleyh, “fiimflek,
buhar gibi, fennî meseleleri keflfeden feylesoflar, Hakk›n
esrar›n›, Kur’ân nurlar›n› da keflfedebilirler” diyemezsin.
Zira, onun akl› gözündedir. Göz ise, kalp ve ruhun gör-
düklerini göremez. Çünkü, kalplerinde can kalmam›flt›r.
Gaflet o kalpleri tabiat batakl›¤›nda çürütmüfltür.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Sem’, basar, hava, su gibi umumî nimetler daha ehem-

miyetli, daha k›ymetli olduklar›na nazaran, hususî, flahsî ni-
metlerden kat kat fazla flükre istihkak ve liyakatleri vard›r.

ahval: hâller, durumlar.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
âmî: bilgisiz, cahil.
basar: görme.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u.
ehemmiyetli: önemli.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
fennî: fenne mensup, fenle ilgili
olan.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
Hak: do¤ruluk, gerçek, hakikat;
mutlak gerçek olan Allah.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› ‹slâmiye: ‹slâmiyetin
gerçekleri, ‹slâma ait hakikatler.
Hallâk-› Kâinat: kâinat› yoktan
var eden, Allah.
haml: yükleme, yüklenme.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na ve
yine Onun izniyle yarat›lm›fllar
üzerinde çeflitli tasarruflarda bu-
lunma.
husul: olma, meydana gelme.
hususî: özel.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
iman: inanç, itikat.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
liyakat: lây›k olma, ehliyet.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mesele: konu.
mükerrem: aziz, sayg›de¤er,
muhterem.
mü’min: iman eden, inanan.
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muteber: geçerlili¤i olan, ge-
çerli.
namzet: aday.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nefsülemir: iflin hakikati, asl›.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.

saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
sem’: iflitme.
fliddet-i tevaggul: afl›r› dere-
cede u¤raflma, fazlaca dalma.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n

tümü; bat›l olan, her fleyin ta-
biat taraf›ndan yap›ld›¤› inan-
c›.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.
ubudiyet: kulluk.
ulvî: yüksek, yüce.
umumî: herkese ait, genel.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vukuf: anlama, bilme, haber-
li olma.



Binaenaleyh, o gibi umumî nimetlere karfl› nankörlük
edip flükran etmemek, en büyük küfran-› nimet say›l›r.
Hâl bu merkezde iken, baz› insanlar flah›slar›na ait husu-
sî nimetlere karfl› Allah’a flükrederlerse de, flu umumî ni-
metler onlara flümulü yokmufl gibi, fikirlerine bile gelmi-
yor. Hâlbuki, en büyük nimet, âmm ve daimî olan nimet-
lerdir. Umumiyet kemal-i ehemmiyete delil oldu¤u gibi,
devam da ulviyet ve k›ymete delâlet eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n baz› ayetlerinin tekrar›n› ik-

tiza eden hikmetler, baz› ezkâr ve dualar›n da tekrar›n›
iktiza eder. Zira, Kur’ân hakikat ve fleriat, hikmet ve ma-
rifet kitab› oldu¤u gibi, zikir, dua ve davetin de kitab›d›r.
Duada tekrar, zikirde tezkâr, davette te’kit lâz›md›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân’›n yüksek meziyetlerinden biri de fludur ki:

Kesrete ait bahislerden sonra vahdet tezkirelerini yaz›-
yor, tafsilden sonra icmal yap›yor, cüz’iyat›n bahislerin-
den sonra rububiyet-i mutlakan›n düsturlar›n›, s›fât-› ke-
maliyenin namuslar›n› fezlekeler ile zikrediyor. Bu gibi
fezlekelerin ayetlerin sonundaki faydalar›, ayetlerin orta-
lar›nda zikredilen mukaddemelere neticeler hükmünde-
dirler veya illet olurlar. Tâ ki, sâmiin fikri ayetlerde zikre-
dilen cüz’iyat ile meflgul olup ulûhiyet-i mutlaka mertebe-
sinin azametini unutmas›n ki, ubudiyet-i fikriyesine halel
gelmesin.
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lük.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan âciz b›rakan Kur’ân.
marifet: bilme, derin bilgi.
mertebe: derece, basamak.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
namus: kaide, kural, ölçü.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
rububiyet-i mutlaka: Cenab-›
Hakk›n her fleyi kuflatan ve emri
alt›nda tutan tam ve mükemmel
terbiye edicili¤i.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
s›fât-› kemaliye: mükemmellik
vas›flar›, özellikleri.
flükran: iyili¤e karfl› gösterilen iyi
tav›r, gönül borcu, minnettarl›k.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
flümul: içine alma, kapsam.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
tezkâr: hat›rlama, anma, hat›ra
getirme.
tezkire: k›sa yaz›, pusula.
ubudiyet-i fikriye: fikren yap›lan
ibadetler; tefekkür ibadeti.
ulûhiyet-i mutlaka: hiçbir kayda
ve flarta ba¤l› olmaks›z›n ilâh ol-
ma, mutlak ilâhl›k.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik.
umumî: herkese ait, genel.
umumiyet: herkese ait olma, ge-
nellik.
vahdet: birlik ve teklik.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
zikretmek: anmak, bildirmek.

âmm: genel, umumî.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
azamet: büyüklük.
bahis: konu.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
daimî: sürekli, devaml›.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
düstur: kaide, esas, prensip.
ezkâr: zikirler, Allah’› anma-
lar.
fezleke: özet, netice.
hakikat: gerçek.
halel: bozukluk, eksiklik.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli se-
bep, yüksek bilgi, fayda.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hususî: özel.
icmal: k›sa anlatma, özetle-
me, ayr›nt›lara girmeme.

iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
illet: sebep, gaye.
kemal-i ehemmiyet: son de-
rece mühim, önemli.
kesret: çokluk.
k›ymet: de¤er.
küfran-› nimet: nimete karfl›
nankörlük etme, Cenab-›
Hakk›n ihsan etti¤i nimetleri
bilmemek, hürmetsizlikte bu-
lunmak, nimetlere flükürsüz-



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Velîlerin himmetleri, imdatlar›, manevî fiilleriyle feyiz

vermeleri hâlî veya fiilî bir duad›r. Hâdî, Mu¤îs Muin an-
cak Allah’t›r. Fakat insanda öyle bir lâtife, öyle bir hâlet
vard›r ki, o lâtife lisan›yla her ne sual edilirse, —velev ki
fas›k da olsun— Cenab-› Hak o lâtifeye hürmeten o mat-
lûbu yerine getirir. O lâtife pek uzaktan bana göründü ise
de, teflhis edemedim.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹lim ve yakin flümulüne dâhil olan ahval-i maziye ile

flek perdesi alt›nda kalan ahval-i istikbaliye aras›nda flöy-
le bir mukayese yap:

Silsile-i nesebin ortas›nda, bir dedenin yerinde kendi-
ni farz et, otur. Sonra, mevcudat-› maziye kafilesine dâ-
hil olan ecdad›nla henüz istikbal rahminde kal›p peyder-
pey vücuda ç›kan evlât ve ahfad›n aras›nda bir tefavüt
var m›d›r, iyice bak! Evvelki k›s›m ilim ve ittikan ile Sâni-
in masnuu oldu¤u gibi, ikinci k›s›m da aynen o Sâniin
masnuu olacakt›r. Her iki k›s›m da, Sâniin ilmi ve müfla-
hedesi alt›ndad›r. Bu itibarla, ecdad›n iadeten ihyas›, ev-
lâd›n›n icad›ndan daha garip de¤ildir, belki daha ehven-
dir. ‹flte bu mukayeseden anlafl›ld› ki, vukuat-› maziye,
Sâniin bütün imkânat-› istikbaliyeye kàdir oldu¤una fla-
hadet eden birtak›m mu’cizelerdir.

Evet, kâinat bostan›nda görünen flu mevcudat ve ec-
ram, Hâl›k’lar›n›n her fleye kadîr ve her fleye alîm oldu-
¤una delâlet eden harikalard›r.

ahfat: o¤ul o¤ullar›, torunlar.
ahval-i istikbaliye: gelece¤e ait
hâller, durumlar.
ahval-i maziye: geçmifle ait du-
rumlar.
alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
bostan: sebze bahçesi.
dâhil: girme, içinde olma.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
ecram: gezegenler.
ehven: daha hafif; kolay.
evlât: veletler, çocuklar.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
fas›k: Allah’›n emirlerine ayk›r›
hareket edip fesat ç›karan, kötü-
lü¤ü ve günah ifllemeyi âdet hâli-
ne getiren.
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.
fiilî: fiille ilgili, gerçekten yap›lan
ifl.
garip: tuhaf, flafl›rt›c›, hayret veri-
ci.
Hâdî: hidayet veren, do¤ru yolu
gösteren anlam›nda Cenab-› Hak-
k›n bir ismi.
hâlet: hâl, durum.
hâlî: hâl ve vaziyet ile ilgili.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hürmeten: hürmet olsun diye;
hürmet, sayg› ve ikram maksa-
d›yla.
iadeten: iade olarak, geri vermek
üzere.
icat: vücuda getirme, var etme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
ilim: bilgi, marifet.
imkânat-› istikbaliye: gelecekte
olabilecekler veya mümkün ola-
bilenler.
istikbal: gelecek.
ittikan: emin olma, kesin olarak
bilme ve güvenme.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
lâtife: kalbe ba¤l› hassas bir duy-
gu.
lisan: dil.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
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matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.
mevcudat: varl›klar.
mevcudat-› maziye: geçmifl-
te kalan, gelip geçmifl varl›k-
lar.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
Mu¤îs: yard›m eden, yard›ma
koflan, medet edici manas›n-
da Allah’›n bir ismi.
Muin: yard›mc›, Allah’›n yar-
d›ma muhtaç olanlara yard›m
eden manas›ndaki bir ismi.

mukayese: k›yaslama.
müflahede: gözlem.
peyderpey: birbiri ard›ndan,
azar azar, k›s›m k›s›m.
rahim: kar›n; ana karn› gibi
koruyucu ve besleyici ortam.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
silsile-i nesep: soy a¤ac› dizi-
si.
flümul: içine alma, kapsam.

tefavüt: farkl›l›k, iki fley ara-
s›ndaki fark.
teflhis: tan›ma, fark etme, ne
oldu¤unu anlama.
velev: olsa da bile, hatta, is-
ter.
velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.
vukuat-› maziye: geçmiflte
meydana gelmifl olaylar.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme.



Kezalik, nebatat ve hayvanat, enva›yla, efrad›yla, Sâ-
ni’lerinin her fleye kàdir oldu¤una flahadet eden sanat
harikalar›d›r. Evet, kudretine nispeten zerrat ile flümus
mütesavi oldu¤u gibi, yapraklar›n neflriyle beflerin haflri
de birdir. Ve keza, a¤açlar›n çürümüfl da¤›lm›fl yaprakla-
r›n›n iadeten ihyas› aras›nda fark yoktur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan büyük bir ölçüde tekrar etti¤i
ihya-i arz ve toprak unsuruna nazar-› dikkati celp etti¤in-
den, kalbime flöyle bir feyiz damlam›flt›r ki:

Arz, âlemin kalbi oldu¤u gibi, toprak unsuru da arz›n
kalbidir. Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda isal eden yol-
lar›n en yak›n› da toprakt›r. Belki toprak, en yüksek se-
mavattan, Hâl›k-› Semavat’a daha yak›n bir yoldur. Zira,
kâinatta tecelli-i rububiyet ve faaliyet-i kudrete ve ma-
karr-› hilâfete ve Hayy ü Kayyum isimlerinin cilvelerine
en uygun, toprakt›r. Nas›l ki arfl-› rahmet su üzerindedir;
arfl-› hayat ve ihya da toprak üstündedir. Toprak, tecelli-
yat ve cilvelere en yüksek bir âyinedir.

Evet, kesif bir fleyin âyinesi ne kadar lâtif olursa, o nis-
pette suretini vaz›h gösterir; ve nuranî ve lâtif bir fleyin de
âyinesi ne kadar kesif olursa, o nispette esman›n cilvele-
rini cilâl› gösterir. Meselâ, hava âyinesinde yaln›z flemsin
zay›f bir ziyas› görünür. Su âyinesinde flems ziyas›yla gö-
rünürse de, elvan-› seb’as› görünmüyor. Fakat toprak
âyinesi, çiçeklerinin renkleriyle, flemsin ziyas›ndaki yedi 
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i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan âciz b›rakan Kur’ân.
lâtif: cismanî olmayan, ruhla ilgi-
li, ruhanî.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme.
makarr-› hilâfet: saltanat merke-
zi, yönetimin hüküm sürdü¤ü
ana yer.
maksut: istenilen fley, istek, arzu,
gaye.
meselâ: örne¤in.
mütesavi: birbirine müsavi olan,
eflit olan.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nebatat: bitkiler.
neflir: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nispet: oran, ölçü.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semavat: semalar, gökler.
flems: günefl.
flümus: günefller, flemsler.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tecelli-i rububiyet: rabl›¤›n tecel-
lisi, bilinmesi.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tevazu: alçak gönüllülük, bir kim-
senin baflkalar›n› kendinden kü-
çük görmemesi.
unsur: madde, esas, birleflik bir
fleyi meydana getiren elemanlar-
dan her biri.
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay anlafl›l›r.
zerrat: zerreler, atomlar.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

âlem: cihan, evren.
arfl-› hayat: hayat›n bulundu-
¤u, tecelli etti¤i ve göründü¤ü
yer, makam.
arfl-› rahmet: rahmetin geldi-
¤i ve bulundu¤u makam,
âlem; Allah’›n rahmetinin arfl›.
arz: yer, dünya.
âyine: ayna.
befler: insan, insanl›k.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cilve: tecelli, görüntü.
efrat: fertler.

enva: çeflitler, türler, neviler.
esma: adlar, isimler.
faaliyet-i kudret: kudretin
yapt›klar›, Allah’›n kudretinin
iflleyifl, görünüfl ve neticeleri;
‹lâhî kudret faaliyetleri.
feyiz: Allah’›n kuluna ba¤›flla-
d›¤› marifet ve dinî heyecan.
Hâl›k-› Semavat: gökleri ya-
ratan, yoktan var eden Allah.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.

hayvanat: hayvanlar.
Hayy ü Kayyum: her canl›ya
hayat verdi¤i gibi sonsuz ha-
yat sahibi olan Hayy ve onla-
r› ayakta tuttu¤u gibi varl›¤›
devam ettirme için hiçbir fle-
ye muhtaç olmayan Kayyum
olan Allah.
iadeten: iade olarak, geri ver-
mek üzere.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
ihya-i arz: yeryüzüne hayat
verme, diriltme.
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olan hadis-i flerif, bu s›rra iflareten flahadet eder. Öyle ise
arkadafl, topraktan ve topra¤a ink›lâp etmekten, kabir-
den ve kabre girip yatmaktan tevahhufl etme!

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Akl›m yürüyüfl yaparken, bazen kalbimle arkadafl olur.

Kalp, zevkiyle buldu¤u fleyi akla veriyor; ak›l, bervech-i
mutat, bürhan fleklinde bir temsil ile ibraz ediyor. Mese-
lâ, Fât›r-› Hakîm’in kâinattan sonsuz bir uzakl›¤› oldu¤u
gibi, sonsuz bir kurbiyeti de vard›r. Evet, ilim ve kudretiy-
le bât›nlar›n en bât›n›nda bulundu¤u gibi, fevklerin de en
fevkinde bulunuyor; hiçbir fleyde dâhil olmad›¤› gibi, hiç-
bir fleyden de hariç de¤ildir. Evet, âsâr-› rahmetine maz-
har olan sath-› arzda mamulât-› kudrete bak ki, bir par-
ça bu s›rra vâk›f olas›n. Meselâ, biri arzda, di¤eri sema-
da veya biri flarkta, di¤eri garpta iki fleyi bir anda yara-
tan Sâniin, o yarat›lan fleylerin aras›ndaki uzakl›k kadar
uzakl›¤› lâz›md›r. Ve keza her fleyin kayyumu oldu¤u ci-
hetle de, her fleyin nefsinden daha ziyade bir kurbiyeti
de vard›r. Bu s›r, daire-i vücup, tecerrüt ve ›tlak hasaisin-
dendir. Ve fail-i aslînin mahiyetiyle z›llî olan münfail ara-
s›ndaki mübayenet-i lâz›mesidir. Meselâ, flems, timsalle-
rine kayyum oldu¤u için, fevkalhad onlara bir kurbiyeti
vard›r; âyinedeki z›ll ve gölge ile semada bulunan as›l
aras›ndaki mesafe kadar da bu’diyeti vard›r.

‚è

arz: yer, dünya.
âsâr-› rahmet: rahmet eserleri.
âyine: ayna.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
bervech-i mutat: âdet oldu¤u gi-
bi, âdet oldu¤u üzere.
bu’diyet: uzakl›k.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
dâhil: girme, içinde olma.
daire-i vücup: de¤iflim ve baflka-
laflman›n olmad›¤›, varl›¤› tercihe
ba¤l› olmayan ve mümkinat âle-
minin ötesindeki âlem, daire.
elvan-› seb’a: yedi renk.
fail-i aslî: gerçek yapan, as›l yap›-
c›.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah (c.c.).
fevk: üst.
fevkalhad: haddinden fazla, had-
dinin üstünde.
fevkinde: üstünde.
garp: güneflin batt›¤› taraf, bat›.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hasais: bir fleye has vas›flar, bir
fleye, birine ait olan keyfiyetler,
nitelikler.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
ilim: bilgi, marifet.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
›tlak: serbest olup her tarafta bu-
lunma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kayyum: ayakta tutan ve varl›¤›
devam ettiren.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n olma,
yak›nl›k kazanma.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mamulât-› kudret: Cenab-› Hak-
k›n kudret eliyle yapt›¤› fleyler.
mazhar: nail olma, flereflenme.

mesafe: uzakl›k, ara.
meselâ: örne¤in.
mübayenet-i lâz›me: gerekli
z›tl›k, gereken terslik.
münfail: tesir ile harekete
geçen, yap›lan fiilden etkile-
nen.
nefis: kendi, flah›s.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.

flark: güneflin do¤du¤u yön,
do¤u.
sath-› arz: yeryüzü, ruy-i ze-
min.
sema: gökyüzü, gök.
flems: günefl.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.
tecerrüt: soyunma, soyutlan-
ma, uzak olma.
temsil: benzetme, misal ge-

tirme.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
timsal: örnek, numune.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir
iflten haberli olan.
z›ll: gölge.
z›llî: gölgedeki; geri plânda
kalan.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziyade: çok, fazla.

1. Kulun Rabbine en yak›n oldu¤u vakit secde hâlinde ikendir. (Feyzü’l-Kadîr, 2:68.)
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fiule’nin Zeyli
1 w

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Bütün kâinat› ihata eden bir nurdan hiçbir fley gizlene-
mez. Ve gayr-i mütenahi bir daire-i kudretten bir fley ha-
riç kalamaz. Ve illâ, gayr-i mütenahinin tenahisi lâz›m
gelir.

Ve keza, hikmet-i ‹lâhiye her fleye de¤eri nispetinde
feyiz veriyor. Ve herkes barda¤›na göre denizden su ala-
bilir.

Ve keza, mukaddir olan Kadîr-i Hakîm’in büyü¤e olan
teveccühü, küçü¤e olan teveccühüne mâni olamaz.

Ve keza, maddeden mücerret zahir ve bât›n olan mu-
hit bir nazara, en büyük fley en küçük bir fleyi veya nevi
bir ferdini gizletemez.

Ve keza, küçük olan bir fley, mazhar ve mahal oldu¤u
sanat nispetinde büyür. Ve küçük fleylerin nevileri büyük
olurlar.

Ve keza, azamet-i mutlaka, flirketi asla kabul etmez.

Ve keza, fevkalâde bir sühuletle, harika bir sür’atle,
mu’ciz bir ittikan ve intizamla cûd-i mutlaktan akan âsâr-
dan anlafl›l›yor ki, mikrop gibi en küçük ve daha küçük 
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fleylerin tamam›, bütün âlemler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahal: yer.
mâni: engel.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mücerret: soyutlanm›fl olan, ci-
sim hâlinde bulunmayan.
mu’ciz: insan› ayn›s›n› veya ben-
zerini yapmaktan âciz b›rakan ifl.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mukaddir: takdir edici ve prog-
ramlay›c›.
nazar: bak›fl.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
flirket: ortakl›k.
sühulet: kolayl›k.
flule: par›lt›.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
tenahi: son bulma, sona erme.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
zahir: aç›k, görünür.
zeyil: ek, bir eserin devam› ola-
rak yaz›lan k›s›m.

âsâr: eserler.
azamet-i mutlaka: tam ve
mükemmel büyüklük.
bât›n: görünmeyen taraf, iç
k›s›m.
cûd-i mutlak: sonsuz, s›n›rs›z
cömertlik, Allah’›n hiç bir kay-
da ve flarta tâbi olmaks›z›n
sonsuz ihsan sahibi olmas›.
daire-i kudret: kuvvet, takat,
güç dairesi, Allah’›n ezelî gü-
cünün hâkim oldu¤u daire.

fevkalâde: ola¤anüstü.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
harika: ola¤anüstü.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hik-
meti, mahlûkat›n yarat›l›fl›n-
da Allah’›n gayeleri.
ihata: kuflatma, içine alma.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
ittikan: emin olma, kesin ola-
rak bilme ve güvenme.
Kadîr-i Hakîm: her fleyi hik-
metle yaratan ve her fleye
kudreti yeten, Allah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan

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



havaî, mâî, türabî hayvanlar, bofl zannedilen âlemin yer-
lerini doldurmufllard›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Nefsine olan muhabbeti icap ettiren, nefsin sana olan
kurbiyeti ise, Hâl›k’›na muhabbetin daha fazla olmal›d›r.
Çünkü, nefsinden O daha kariptir. Evet, senin fikrin, ih-
tiyar›n idrak edemedikleri sendeki mahfiyat, Hâl›k’›n na-
zar› ve ilmi alt›ndad›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Âlemde tesadüf yoktur. Evet, bilhassa bahar mevsi-
minde, küre-i arz bahçesinde, bütün a¤açlar›n dallar›n-
da, çiçeklerin yapraklar›nda, mezruat›n sümbüllerinde
hikmet bülbülleri, hikmet ayetlerini tenaggum ve teren-
nüm ile inflad ettikleri, iman kula¤›yla, basiret gözüyle
dinlenilirse, tesadüf fleytanlar› bile kabul ile hayran olur-
lar.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Tevhid ile bütün eflyay› Vahid-i Ehad’e isnat etmedi¤in
takdirde, âlemde bulunan bütün efrad›n mazhar oldukla-
r› tecelliyat-› ‹lâhiye adedince ilâhlar› kabul etmek mec-
buriyetindesin. Evet, gözünü flemsten yumdu¤un ve tim-
salleriyle irtibat›n› kesti¤in zaman, timsallerine ma’kes
olan fleylerin adedince hakikî flemslerin vücudunu kabul
etmeye mecbur olursun.

âlem: dünya, cihan.
ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
bilhassa: özellikle.
efrat: fertler.
hakikî: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
havaî: hava ile ilgili, havada bulu-
nan, havada yaflayan.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
icap: gerekme hâli, gerekli olma.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ve
tap›n›lan fley.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
iman: inanç, itikat.
inflad: fliir okuma, fliiri kural›na
uygun olarak okuma.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
karip: yak›n.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n olma,
yak›nl›k kazanma.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mahfiyat: gizliler, sakl›lar.
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mâî: suya ait, suyla ilgili, suda
yaflayan.
ma’kes: akseden yer, yans›-
ma yeri.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
mezruat: ekili olan fleyler,
ekinler, ekilip bitmifl fleyler.
muhabbet: sevgi, sevme.

nazar: bak›fl.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan
duygu.
flems: günefl.
tecelliyat-› ‹lâhiye: ‹lâhî te-
celliler, ‹lâhî lütuflar›n tezahü-
rü.
tenaggum: flark› söyleme,
na¤me etme.
terennüm: yavafl ve güzel bir
flekilde söyleme.

tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi.

tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

timsal: örnek, numune.

türabî: toprakla ilgili, topra¤a
ait, toprakta yaflayan.

Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Sen baz› vecihlerden fenâya gitti¤in zaman, Hâl›k-›
Rahman-› Rahîm’in ilminde, meflhudunda, malûmunda
bâkî kalmakl›¤›n, senin bekan için kâfidir.

Yahu, her fleyi Sahib-i Hakikî’sine ver veya Ona isnat
et! Onun ismiyle al ki, rahat edesin. Ve illâ, bu kadar efl-
yay› vücuda getirip nizam ve intizamlar›n› temin edecek
o kadar ilâhlar› kabule muztar kalacaks›n.

ì®Õ
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bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.
Hâl›k-› Rahman-› Rahîm:
sonsuz merhamet ve flefkat
sahibi olan ve yaratt›klar›na
r›zk›n› veren yarat›c›; Allah.
ilâh: kendisine ibadet edini-
len ve tap›n›lan fley.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
ilim: bilgi, marifet.
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
kâfi: yeterli, elverir.
malûm: bilinen, bilinir olan.

meflhut: gözle görülen, mü-
flahede olunan.

muztar: çaresiz kalm›fl, yap-
mak zorunda kalm›fl.

nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.

Sahib-i Hakikî: her fleyin ger-
çek sahibi olan Allah.

temin: sa¤lama.

vecih: cihet, yön.



Nokta
1 o¬odnÓnL sπnL $G pánapôr©ne pQƒof røpe

K›rk befl sene evvel telif edilmifl
bir risalenin bir k›sm›d›r.

‹fade-i Meram
Bir bahçeye girsem iyisini intihap ederim. Koparma-

s›ndan zahmet çeksem hofllan›r›m. Çürü¤ünü, yetiflme-
miflini görsem, “Huz mâ safâ” derim. Muhataplar›m› da
öyle arzu ederim.

Derler: “Sözlerin iyi anlafl›lm›yor.”

Bilirim ki, kâh minare bafl›nda, kâh kuyu dibinde ko-
nufluyorum. Neyleyeyim, zuhurat öyle. fiUAAT ve flu ki-
tapta mütekellim âciz kalbimdir, muhatap asi nefsimdir,
müstemi müteharri-i hakikat bir Japondur; temafla eden
bunu düflünmeli. Gayetü’l-gayat olan marifetullah›n bir
bürhan› olan marifetü’n-nebîyi fiuaat’ta bir nebze beyan
ettik. fiu risalede maksud-i bizzat olan tevhidin lâyühad
berahininden yaln›z dört muazzam bürhan›na iflaret ede-
ce¤iz. Hem, nazar-› aklîyi hads-i kalbîyle birlefltirmek için
melâike ve haflrin bir k›s›m delâiline ima ederek, iman›n
alt› rüknünden dördünün birer lem’as›n› fehm-i kàs›r›m-
la göstermek isterim.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
berahin: deliller, hüccetler, bür-
hanlar.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
evvel: önce.
fehm-i kàs›r: noksan anlay›fll›,
anlay›fls›z, anlay›fl› noksan, k›sa
kavray›fll›.
gayetü’l-gayât: en son gaye, ni-
ha-
î maksat.
hads-i kalbî: insan›n kalbinden
geçen ve ona göre do¤ru olan
sezgi.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
huz mâ safa: temiz olan›, sa¤la-
m›n› al.
ifade-i meram: dilek ve maksad›
ifade etme; kitaplara yaz›lan ön
söz.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
iman: inanç, itikat.
intihap: seçme.
kâh: zaman olur, bazen.
lâyühad: hadsiz, s›n›rs›z.
lem’a: par›lt›.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.

marifetü’n-nebî: peygamberi
tan›ma, bilme ve anlama.
melâike: melekler.
muazzam: çok büyük, ulu,
yüce.
muhatap: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse.
müstemi: dinleyen, dinleyici,
ifliten.
müteharri-i hakikat: haki-
katleri, do¤rular› ve gerçekle-

ri araflt›ran.
mütekellim: söyleyen, konu-
flan, birinci flah›s.
nazar-› aklî: aklî, mant›kî ba-
k›fl.
nebze: bir parça, az miktar.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
rükün: bir fleyi meydana ge-
tiren unsurlardan her biri,

esas.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar.
telif: eser yazma.
temafla: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zuhurat: kalbe do¤an mana-
lar, birden oluveren fleyler.

1. Allah’› bilme ve tan›man›n [marifetullah] nurundan [bir nokta].
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/√pôr«nN pQnón≤rdÉpHnh pôpN'’rG pΩrƒn«`rdGnh /¬p∏o°SoQnh /¬pÑoà`ocnh /¬pà ǹµpÄ='`∏nenh $ÉpH oâræne'G
*G s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡°rTnG w≥nM pärƒnŸrG nór©nH oår©nÑrdGnh '‹Én©nJ $G nøpe /√uönTnh

1 $G o∫ƒo°SnQ Gkósªnfio s¿nG oón¡°rTnGnh
Said Nursî

„@ò

w
mósªnëoe '¤nY oΩnÓs°ùdGnh oInÓs°üdGnh nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG

2 nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh nÚu«`pÑsædG pºnJÉnN
3 oΩƒt«`n≤rdG t»n◊rG nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG maksudumuzdur, matlûbu-

muzdur; gayr-i mütenahi berahininden dört bürhan-› kül-
lîyi irad ediyoruz.

• B‹R‹NC‹ BÜRHAN Muhammed Aleyhissalâtü Vesse-
lâmd›r. fiu bürhan-› neyyirimiz, fiuaat’ta tenevvür etti¤in-
den, tenvir-i müddeam›zda münevver bir mir’att›r.

• ‹K‹NC‹ BÜRHAN kitab-› kebir ve insan-› ekber olan
kâinatt›r.

• ÜÇÜNCÜ BÜRHAN Kitab-› Mu’cizülbeyan, kelâm-›
akdestir.
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gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
insan-› ekber: büyük ve en mak-
bul olan insan, kâinat.
irad: getirme, söyleme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kelâm-› akdes: en yüce kelâm,
söz; Allah kelâm›, sözü.
kitab-› kebir: büyük kitap, kâi-
nat.
Kitab-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar› ile ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan kitap olan
Kur’ân.
maksut: istenilen fley, istek, arzu,
gaye.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mir’at: âyine, ayna.
münevver: ayd›nl›k, ›fl›kl›, parlak.
tenevvür: nurlanma, parlama,
ayd›nlanma.
tenvir-i müddea: iddia edileni
ayd›nlatma.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-

lât ve selâm onun üzerine ol-

sun’ anlam›nda Hz. Muham-

med’e dua.

berahin: deliller, hüccetler,
bürhanlar.

bürhan: delil, ispat, hüccet.

bürhan-› küllî: çok büyük ve

genifl delil, külli delil, her fley-
de ve umumda bulunan delil.

bürhan-› neyyir: parlak ve
nurlu bürhan, parlak delil.

1. Allah’a, meleklerine, kitaplar›na, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin hayr›n›n ve fler-
rinin Allah’tan oldu¤una inand›m. Ölümden sonra dirilmek de gerçektir. Allah’tan baflka
ilâh olmad›¤›na ve Muhammed’in Allah’›n resulü oldu¤una flahadet ederim.

2. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (a.s.m) ve
bütün Âl ve Ashab›na salât ve selâm olsun.

3. Allah Teâlâ ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. O Hayy’d›r, ezelî ve ebedî ha-
yat sahibidir; O Kayyum’dur. (Bakara Suresi: 255.)



• DÖRDÜNCÜ BÜRHAN âlem-i gayp ve flahadetin
nokta-i iltisak› ve berzah›; ve iki âlemden birbirine gelen
seyyarat›n mültekas›, vicdan denilen f›trat-› zîfluurdur.
Evet, f›trat ve vicdan akla bir penceredir, tevhidin flua›n›
neflrederler.

B‹R‹NC‹ BÜRHAN

Risalet ve ‹slâmiyetle mücehhez olan hakikat-i Mu-
hammediyedir ki, risalet noktas›nda en muazzam icma
ve en vâsi tevatür s›rr›n› ihtiva eden mecmu-i enbiyan›n
flahadetini tazammun eder. Ve ‹slâmiyet cihetiyle, vahye
istinat eden bütün edyan-› semaviyenin ruhunu ve tasdik-
lerini tafl›yor. ‹flte, bütün enbiyan›n flahadetiyle ve bütün
edyan›n tasdikiyle ve bütün mu’cizat›n›n teyidiyle, mu-
saddak olan bütün akvaliyle, vücut ve vahdet-i Sânii be-
flere gösteriyor. Demek, flu davada ittihat etmifl, bütün
efaz›l-› befler nam›na o nuru gösteriyor. Acaba, bu kadar
tasdiklere mazhar, büyük, derin, dürbün, safî, keskin, ha-
kaikaflina bir gözün gördü¤ü hakikat, hakikat olmamak
hiç ihtimali var m›?

‹K‹NC‹ BÜRHAN

Kâinat kitab›d›r. Evet, flu kitab›n bütün hurufu ve
bütün noktalar›, efraden ve terekküben Zat-› Zülcelâl’in
vücut ve vahdetini, elsine-i mahsusalar› k›raat ile 
1 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh ’yi tilâvet ediyorlar. Cemî

zerrat-› kâinat birer birer zat ve s›fât vesaire vücuhla had-
siz imkânat mabeyninde mütereddit iken, birdenbire bir 

akval: sözler.
âlem: dünya, cihan.
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, kâi-
nat.
berzah: iki fley aras›ndaki yer.
befler: insan, insanl›k.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cemî: cümle, hep, bütün.
cihet: yön.
dürbün: uzak gören, uza¤› göste-
ren.
edyan: dinler.
edyan-› semaviye: semavî din-
ler, Allah taraf›ndan gönderilmifl
olan hak dinler.
efaz›l-› befler: insanl›¤›n en fazi-
letli, faydal› olanlar›.
efraden: bireyler olarak.
elsine-i mahsusa: tahsis edilen,
kendilerine özgü diller.
enbiya: nebîler, peygamberler.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
f›trat-› zifluur: bilinçli yarat›l›fl, bi-
linçli huy, bilinçli mizaç.
hakaikaflina: gerçekleri bilen, ha-
kikatleri tan›yan.
hakikat-i Muhammediye: Hz.
Peygamberin manevî flahsiyeti,
‹slâmiyetin asl› ve esas›.
huruf: harfler.
icma: fikir birli¤i etme.
ihtiva: içine alma, kapsama.
istinat: dayanma, güvenme.
ittihat: birleflme, birlik.
mabeyn: ara.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecmu-i enbiya: peygamberle-
rin tamam›, bütünü.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mücehhez: teçhiz edilmifl, cihaz-
land›r›lm›fl, donat›lm›fl.
mu’cizat: mu’cizeler.
mülteka: kavuflma, buluflma, bir-
leflme yeri.
musaddak: tasdik edilmifl, do¤ru-
lanm›fl, do¤rulu¤u kabul edilmifl.
mütereddit: tereddüt eden, ka-
rars›z.
neflir: yayma, saçma, serpme.
nokta-i iltisak: birleflme noktas›,
kavuflma noktas›, buluflma nok-
tas›.
risalet: elçilik, resullük.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan manevî varl›k.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
seyyarat: gezegenler.
s›fât: nitelikler, s›fatlar.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-

ma, içinde bulundurma.
terekküben: birleflik olarak,
hep birlikte.
tevatür: içinde yalan ihtimali
bulunmayan ve birbirlerine
kuvvet veren haberlerden
oluflan büyük bir toplulu¤a
ait haber.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.

tilâvet: güzel sesle ve anla-
m›n› düflünerek okumak.
vahdet: birlik ve teklik.
vahdet-i Sâni: her fleyi sanat-
la yaratan Allah’›n birli¤i.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.
vâsi: genifl, engin.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik

etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.
vücud-i sâni: her fleyi sanatla
yaratan Allah’›n varl›¤›.
vücuh: cihetler, yönler.
vücut: varl›k.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
zerrat-› kâinat: kâinat zerre-
leri, kâinattaki atomlar.

1. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tespih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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ciheti takip, muayyen bir s›fatla ittisaf, mahsus bir keyfi-
yetle tekeyyüf ederek hayretbahflâ hikemi intaç etti¤in-
den, Sâniin vücub-i vücuduna flahadetle, avalim-i gaybi-
yenin enmuzeci olan lâtife-i Rabbaniye içinde ilân-› Sâni
eden misbah-› iman› ›fl›kland›r›yorlar.

Evet, bir nefer, nefsinde ve tak›mda ve bölükte, tabur-
da ve orduda gibi, her bir zerre de, kendi bafl›yla zat, s›-
fat, keyfiyetindeki imkânat cihetiyle Sânii ilân etti¤i gibi,
tesavir-i mütedâhileye benzeyen mürekkebat-› müte-
flabike-i mütesaide-i kâinat›n her bir makam›nda ve her
bir nispetinde ve her bir dairesinde, her bir zerre muva-
zene-i cereyan-› umumîyi muhafaza ve her nispetinde ve
her tak›m›nda ayr› ayr› vazifeyi ifa ve hikmeti intaç ettik-
lerinden, Sâniin kas›t ve hikmetini izhar ve vücut ve vah-
detinin âyât›n› k›raat ettikleri için, Sâni-i Zülcelâl’in bera-
hini zerrattan kat kat ziyade olur. Demek, 

1 p≥pFnBÓnÿr G ¢pSÉnØrfnG pOnón©pH $G n‹pG o¥oôt£dnG
hakikattir; mübalâ¤a de¤il, belki nak›st›r.

Sual: Neden akl›yla herkes göremiyor?

Cevap: Kemal-i zuhurundan ve z›dd›n ademinden.
2 oπpFBÉ°nSnQ n∂r«ndpG '¤rYn’rG pCÓn ǹŸrG nøpe @ Én¡sfpÉna päÉnæpF=Énµ`rdG nQƒo£°oS rπsenCÉnJ
Yani: “Sahife-i âlemin eb’ad-› vâsias›nda Nakkafl-›

Ezelî’nin yazd›¤› silsile-i hâdisat›n sat›rlar›na hikmet na-
zar›yla bak ve fikr-i hakikatle sar›l. Tâ ki, mele-i âlâdan
uzanan flu selâsil-i resail, seni âlây›illiyyin-i tevhide ç›kar-
s›n.”
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zanma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kemal-i zuhur: mükemmel ve
berrak görünüm.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
nitelik.
k›raat: okuma.
lâtife-i Rabbanîye: ‹lâhî hakikat-
lerin hissedilmesine ve manevî
zevklerin al›nmas›na yarayan his,
duygu.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
makam: yer, mevki.
mele-i âlâ: yüce âlem; Cenab-›
Hakka daha yak›n olan büyük
meleklerin topland›¤› âlem.
misbah-› iman: iman›n kandili,
lâmbas›.
muayyen: belirli.
mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok bü-
yütme, abartma.
muhafaza: koruma.
mürekkebat-› müteflabike-i
mütesaide-i kâinat: kâinat›n
yüksek birbirine girmifl kar›fl›m
ve bileflik varl›klar›.
muvazene-i cereyan-› umumî:
varl›klar›n ve kâinat›n genel ifl-
leyifl ve cereyan ediflindeki den-
ge.
nak›s: noksan, eksik.
Nakkafl-› Ezelî: her fleyi zat›na
has olarak nak›fl nak›fl iflleyen ve
evveli olmayan Allah.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nefer: asker, er.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
nispet: oran, ölçü.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
Sahife-i âlem: âlem sayfas›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
selâsil-i resail: küçük kitap veya
mecmua dizisi, külliyat›.
s›fat: vas›f, nitelik, özellik.
s›fât: s›fatlar.
silsile-i hâdisat: olaylar zinciri.
tabur: düzgün s›ralar hâlinde di-
zilmifl askerî birlik.
tekeyyüf: keyiflenme.
tesavir-i mütedâhile: iç içe gir-
mifl resimler.
vahdet: birlik ve teklik.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
vücut: varl›k.
zat: kendi, as›l, öz.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, atom.
ziyade: çok, fazla.

adem: yokluk.
âlây›illiyyin-i tevhid: Allah’›n
birli¤i gerçe¤inin en yüce, en
yüksek makam›.
avalim-i gaybiye: gayp
âlemleri, bilinmeyen âlemler.
âyât: iflaretler, deliller.
berahin: deliller, hüccetler,
bürhanlar.
cihet: yön.

eb’ad-› vâsia: genifl mesafe-
ler, boyutlar.
enmuzeç: numune, örnek.
fikr-i hakikat: do¤ru düflün-
ce, gerçek fikir.
hayretbahflâ: hayret verici.
hikem: hikmetler.
hikmet: ‹lâhî gaye, maksat,
fayda.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-

tirme.
ilân: yayma, duyurma.
ilân-› Sâni: her fleyi mükem-
mel bir sanatla yapan ve ya-
ratan Allah’› duyurma, ilân et-
me.
imkânat: olabilirlikler.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
ittisaf: vas›flanma, özellik ka-

1. Allah’a giden yollar mahlûkat›n nefesleri adedincedir.
2. Bir kitaba benzeyen kâinat›n sat›rlar›n› düflünerek oku! • Çünkü, onlar sana mele-i âlâdan

gelen birer mektuptur.



fiu kitab›n hey’et-i mecmuas›nda öyle parlak bir nizam
var ki, nazzam› günefl gibi içinde tecelli ediyor. Her
kelimesi, her harfi birer mu’cize-i kudret olan bu kitab-›
kâinat›n telifinde öyle bir i’caz var ki, bütün esbab-› tabi-
iye, farz›muhal olarak muktedir birer fail-i muhtar olsa-
lar, yine kemal-i acz ile o i’caza karfl› secde ederek, 
1 oº«/µn◊r G oõj/õn©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænd nInQróob n’ n∂nfÉnërÑ°oS diyeceklerdir.

Her bir kelimesi bütün kelimat›yla münasebettard›r.

Ve her harfi, bahusus zîhayat bir harfi, bütün cümlele-
re karfl› müteveccih birer yüzü, naz›r birer gözü var olan
bu kitab›n öyle bir muzaaf ifltibak-› tesanüd-i nazm› var-
d›r ki, bir noktay› yerinde icat etmek için bütün kâinat›
icat edecek bir kudret-i gayr-i mütenahi lâz›md›r. Demek,
sivrisine¤in gözünü halk eden, günefli dahi o halk etmifl-
tir. Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i fiemsiyeyi
de o tanzim etmifltir.

Sünuhat’›n dokuzuncu sayfas›nda, 
2 mInópMGnh m¢ùrØ`næ`nc s’pG rºoµoã`r©nH n’nh rºoµ`o≤r∏nN Éne

ayetinin s›rr›na müracaat et, yaln›z flu kitab›n küçük bir
kelimesi olan bal ar›s›n› gör: Nas›l flehd-i flehadet o
mu’cize-i kudretin lisan›ndan ak›yor! Veyahut flu kitab›n
bir noktas› olan hurdebinî bir huveynat ki, çok defa bü-
yülttükten sonra görünür. Dikkat et, nas›l mu’ciznüma,
hayretfeza bir misal-i musa¤¤ar-› kâinatt›r! Sure-i Yâsin,
suret-i lâfz-› “yâsin”de yaz›ld›¤› gibi, cezaletli, mu’ciz bir
nokta-i camiad›r. Onu yazan, bütün kâinat› da o yazm›flt›r.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve güzel
ifade.
esbab-› tabiiye: tabiî, ola¤an se-
bepler.
fail-i muhtar: istedi¤ini yapan,
kendi iradesiyle faaliyette bulu-
nan, hakikî müessir.
farz-› muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi olacak-
m›fl gibi düflünme.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hayretfeza: hayret veren, hayre-
ti artt›ran.
hey’et-i mecmua: genel yap›,
flekil; bütün bölümler ve birimler.
hurdebinî: gözle görülmeyecek
derecede küçük, mikroskobik.
huveynat: mikroplar.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ifltibak-› tesanüd-i naz›m: ölçü
ve düzenin dayan›flmal› iç içeli¤i,
giriftli¤i.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kelimat: kelimeler, sözler.
kemal-i acz: aczin son derecesi,
tam güçsüzlük, tam âcizlik.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kudret-i gayr-i mütenahi: bit-
meyen, sonu gelmeyen güç, kuv-
vet.
lisan: dil.
Manzume-i fiemsiye: günefl ile
ona ba¤l› olan gezegenler siste-
mi, Günefl Sistemi.
misal-i musa¤¤ar-› kâinat: kâ-
inat›n küçültülmüfl örne¤i.
mu’ciz: insan› ayn›s›n› veya ben-
zerini yapmaktan âciz b›rakan ifl.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
mu’ciznüma: mu’cizeli, mu’cize
gösteren.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
muzaaf: kat kat, iki misli.
naz›r: bir yüzü bir tarafa bakan,
yönelik.

nazzam: en iyi düzenleyen,
en güzel nazmeden, en güzel
tanzim eden.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
nokta-i camia: toplanma
noktas›; her fleyi bir araya ge-
tirebilen nokta.
secde: bafl e¤me, bafl› yere
koyma.

flehd-i flehadet: “flehadet fler-
beti” gibi tatl› ve yüksek olan
bal gibi ifadeler.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.
Sure-i Yâsin: Yâsin Suresi.
Kur’ân-› Kerîm’in 36. suresi.
Mekke’de nazil olmufltur. 83
ayettir.

suret-i lâfz-› “yâsin”: “yâsin”
kelimesinin resmi, foto¤raf›n.

tanzim: düzenleme, tertiple-
me.

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.

telif: eser yazma.

zîhayat: hayat sahibi.

1. Seni noksanl›ktan tenzih ederiz. Bizim hiçbir gücümüz yok. ‹zzet ve hikmet sahibi Sensin.
2. Sizin yarat›lman›z da, diriltilmeniz de tek bir kiflinin yarat›l›p diriltilmesi gibidir. (Lokman Su-

resi: 28.)
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E¤er insaf ile dikkat etsen, flu küçücük hayvan›n ve hu-
veynat›n sureti alt›nda olan makine-i dakika-i bedia-i ‹lâ-
hiyenin fluursuz, kör, mecra ve mahrekleri tahdit olun-
mayan ve imkânat›ndan evleviyet olmayan esbab-› basi-
ta-i camide-i tabiiyeden husulünü muhal ender muhal
göreceksin.

E¤er, her bir zerrede hükema fluuru, et›bba hikmeti,
hükkâm›n siyaseti bulundu¤unu ve her bir zerre de sair
zerrat ile vas›tas›z muhabere etti¤ini itikat edersen, belki
nefsini kand›r›p o muhali de itikat edebilirsin. Hâlbuki, o
zîhayat makinede öyle bir mu’cize-i kudret, öyle bir ha-
rika-i hikmet vard›r ki, ancak bütün kâinat›, bütün fluuna-
t›n› icat eden, tanzim eden bir Sâniin sun’u olabilir; yok-
sa, kör, az, basit imkân tereddüdüyle ayak atamaz, es-
bab-› tabiîden olamaz. Bahusus, o esbab-› tabiiyenin üs-
sülesas› hükmünde olan cüz-i lâyetecezzadaki kuvve-i ca-
zibe ve kuvve-i dafian›n içtimalar›n›n hortumu üzerinde,
bir muhaliyet damgas› var. Fakat, caizdir ki her bir fleyin
esas› zannettikleri olan cezp, def, hareket, kuva gibi
emirler, âdâtullah›n kanunlar›na birer isim olsun. Lâkin,
kanun kaidelikten tabiîli¤e ve zihnîlikten haricîli¤e ve iti-
barîden hakikate ve aletiyetten müessiriyete geçmemek
flart›yla kabul ederiz.

Sual: Ezeliyet-i madde ve harekât-› zerrattan teflek-
kül-i enva gibi umur-i bat›laya neden ihtimal veriliyor?

Cevap: S›rf baflka fley ile nefsini ikna etmek sadedinde
oldu¤u için, o umurun esas-› fasidesini tebeî bir nazarla
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husul: olma, meydana gelme.
huveynat: mikroplar.
icat: vücuda getirme, var etme.
içtima: toplanma.
ihtimal: olabilirlik.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî delil-
lerle kabul ettirme, inand›rma.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
imkânat: imkânlar, olabilirlikler.
itibarî: gerçek olmayan, varsay›-
lan.
itikat etme: inanma.
kaide: kural, esas, düstur.
kuva: kuvvetler, hisler, meleke-
ler.
kuvve-i cazibe: çekme kuvveti,
cezp etme kuvveti, çekicilik.
kuvve-i dafia: defetme kuvveti,
savma kuvveti, iticilik, itici güç.
mahrek: hareket yolu; gidilen, ta-
kip edilen yol.
makine-i dakika-i bedia-i ‹lâhi-
ye: Allah’›n efli ve benzeri olma-
yan, mükemmel ölçülü makinesi,
sistemi, düzeni.
mecra: kanal.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
müessiriyet: etkililik, etken olufl;
eser sahipli¤i.
muhabere: haberleflme.
muhal ender muhal: imkâns›zl›k
içinde imkâns›zl›k.
muhal: imkâns›z.
muhaliyet: imkâns›zl›k, imkâns›z
olufl.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
sadet: konuflulan as›l konu.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sun’: sanat eseri.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
fluur: bilinç, idrak, anlay›fl.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tabiî: tabiat› gere¤i olan, normal,
al›fl›lm›fl, ola¤an.
tahdit: hudutland›rma, s›n›rlama.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tebeî: ikinci derecede, ikincil.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
teflekkül-i enva: türlerin, cinsle-
rin meydana gelifli.
umur: ifller, fleyler.
umur-i bat›la: bofl, hurafe, yanl›fl
ifller, fleyler.
üssülesas: hakikî sa¤lam temel.
vas›ta: arac›.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zîhayat: hayat sahibi.
zihnî: zihinle alâkal›, zihne ait.

âdetullah: Allah’›n tabiata
koydu¤u yarat›l›fla ait kanun-
lar.
aletiyet: araç olufl, vas›tal›k.
bahusus: özellikle.
caiz: mümkün, olur, olabilir.
cezp: kendine do¤ru çekme,
çekilme.
cüz-i lâyetecezza: bölünme-
yen, parçalanmayan k›s›m,
bölünme imkân› olmayan en
ufak zerre, bölünmez parça.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
esas-› faside: bozuk, do¤ru

olmayan temel.
esbab-› basita-i camide-i ta-
biiye: yarat›lm›fl olan do¤al
cans›z ve basit sebepler.
esbab-› tabiî: tabii, ola¤an se-
bepler.
esbab-› tabiiye: tabiî, ola¤an
sebepler.
et›bba: tabipler, t›p ilmini bi-
lenler, doktorlar.
evleviyet: öncelik, üstünlük.
ezeliyet-i madde: maddenin
sonradan yarat›lmam›fl oluflu.
harekât-› zerrat: zerrelerin,

atomlar›n hareketleri.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile
ilgili.
harika-i hikmet: her fleyin
belirli bir gaye ve hikmet ile
yarat›lmas›ndaki harikal›k,
muhteflemlik.
hikmet: hakîmlik; yüksek bil-
gi, kâinattaki ve yarat›l›fltaki
gayeleri araflt›rma.
hükema: filozoflar.
hükkâm: hâkimler.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.



derk etmedi¤inden nefl’et ediyor. E¤er nefsini ikna et-
mek suretinde kasten ve bizzat ona müteveccih olursa,
muhaliyetine ve makul olmad›¤›na hükmedecektir. Fara-
za kabul etse de, tegafül-i ani’s-Sâni sebebiyle hâs›l olan
›zt›rar ile kabul edilebilir. Dalâlet ne kadar aciptir! Zat-›
Zülcelâl’in lâz›m-› zarurîsi olan ezeliyeti ve hassas› olan
icad› akl›na s›¤›flt›rmayan, nas›l oluyor ki gayr-i mütena-
hi zerrata ve âciz fleylere veriyor?

Evet, meflhurdur ki, hilâl-i ›yde bakarlard›. Kimse bir
fley görmedi. ‹htiyar bir zat yemin etti: “Hilâli gördüm.”
Hâlbuki gördü¤ü hilâl, kirpi¤inin takavvüs etmifl beyaz
bir k›l› idi. K›l nerede, kamer nerede? Harekât-› zerrat
nerede, sebeb-i teflkil-i enva nerede?

‹nsan f›traten mükerrem oldu¤undan hakk› ar›yor. Ba-
zen bat›l eline gelir; hak zannederek koynunda saklar.
Hakikati kazarken, ihtiyars›z dalâlet bafl›na düfler; haki-
kat zannederek bafl›na giydirir.

Sual: Nedir flu tabiat, kavanin, kuva ki; onlar ile ken-
dilerini aldat›yorlar?

Cevap: Tabiat, âlem-i flahadet denilen cesed-i hilkatin
anas›r ve azas›n›n ef’alini intizam ve rapt alt›na alan bir fle-
riat-› kübra-i ‹lâhiyedir. ‹flte flu fleriat-› f›triyedir ki, sünne-
tullah ve tabiat ile müsemmad›r, hilkat-i kâinatta cari olan
kavanin-i itibariyesinin mecmu ve muhassalas›ndan ibaret-
tir. Kuva dedikleri fley, her biri flu fleriat›n birer hükmüdür.
Ve kavanin dedikleri fley, her biri flu fleriat›n birer mese-
lesidir. Fakat, o fleriattaki ahkâm›n yeknesak istimrar›na 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ahkâm: dinî hükümler, emirler.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
anas›r: unsurlar, esaslar.
aza: organ, uzuv.
bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cesed-i hilkat: yarat›l›fl bedeni,
vücudu.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma;
iman ve ‹slâmiyetten ayr›lmak,
azmak.
derk: anlama, kavrama.
ef’al: fiiller, ifller.
ezeliyet: geçmifl ve gelecek za-
man› birden içine al›p, zamanla
s›n›rl› olmamak.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibar›yla.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
harekât-› zerrat: zerrelerin,
atomlar›n hareketleri.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hassa: özellik.
hilâl: yay fleklinde görülen her
yeni ay ve her ay›n üçüncü gece-
sine kadar olan ay.
hilâl-i ›yd: bayram hilâli, bayram
edilece¤inin anlafl›lmas›na sebep
olan hilâl.
hilkat-i kâinat: kâinat›n yarat›l›fl›.
hükmetme: karar vermek, inan-
ca varmak.
hüküm: emir, buyruk.
›zt›rar: mecburiyet, zorunluluk.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
icat: vücuda getirme, var etme.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî delil-
lerle kabul ettirme, inand›rma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
kamer: ay.
kavanin: kanunlar, yasalar.
kavanin-i itibariye: itibarî ka-
nunlar, görünmeyen manevî ka-
nunlar›n tümü.
kuva: duygular, hisler.
lâz›m-› zarurî: zarurat derecesin-
de laz›m olan.
makul: akla uygun.
mecmu: toplam, tüm.
muhaliyet: imkâns›zl›k, imkâns›z
olufl.
muhassala: sonuç, toplam; elde
edilmifl olanlar›n hepsi.
mükerrem: aziz, sayg›de¤er.
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müsemma: isimlendirilmifl.
müteveccih: yönelmifl.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan
duygu.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
rabt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifl-
tirme.
sebeb-i teflkil-i enva: tür ve
cinsleri oluflturan sebep, güç,
faaliyet.
fleriat: kurallar ve kanunlar
bütünü; anayasa.

fleriat-› f›triye: kâinatta dü-
zeni ve ahengi sa¤layan, bü-
tün varl›klar›n uymak zorun-
da oldu¤u kanun ve kuralla-
r›n tamam›.
fleriat-› kübra-i ‹lâhiye: Ce-
nab-› Hakka ait büyük, genifl
kanun ve kurallar bütünü.
sünnetullah: Allah’›n tabiata
koydu¤u yarat›l›fla ait kural-
lar.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabiat: görünen tüm yarat›k-
lar›n tâbi oldu¤u kural ve ka-

nunlar›n tümü.
takavvüs: kavisleflme, yay
gibi e¤ri olma, yay biçimine
girme.
tegafül-i ani’s-Sâni: her fleyi
sonsuz bir sanatla yaratan Al-
lah’tan gaflet etme, Onu göz
ard› etme.
yeknesak: tek düzen, de¤ifl-
mez.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
zerrat: zerreler, atomlar.



istinaden, vehim, hayal tasallut ederek tazyik edip, flu ta-
biat-› hevaiye tevazzu ve tecessüm edip, mevcud-i haricî
ve hayalden hakikat suretine girmifltir. Hayali, hakikat
suretinde gören, gösteren, nüfusun istidad-› fluresinden,
fail-i müessir tavr›n› takm›flt›r. Hâlbuki, kör, fluursuz tabi-
at, kat’iyen kalbi ikna edecek ve fikre kendini be¤endire-
cek ve nazar-› hakikat ona ünsiyet edecek hiçbir mülâye-
met ve münasebet yok iken ve mastar olmaya kabiliyeti
mefkud iken, s›rf nefy-i Sâni faraz›ndan ç›kan bir ›zt›rar
ile velehresan-› efkâr olan kudret-i ezeliyenin âsâr-› bâhi-
resinin tabiattan sudûru tahayyül edilmifl.

Hâlbuki, tabiat misalî bir matbaad›r, tâbi’ de¤il; nak›fl-
t›r, nakkafl de¤il; kàbildir, fail de¤il; mistard›r, mastar de-
¤il; nizamd›r, naz›m de¤il; kanundur, kudret de¤il; fleriat-›
iradiyedir, hakikat-i hariciye de¤il. Meselâ, yirmi yafl›nda
bir adam birdenbire dünyaya gelse, hâlî bir yerde muh-
teflem ve sanayi-i nefisenin âsâr›yla müzeyyen bir saraya
girse, hem farz etse, kat’iyen hariçten gelme hiçbir failin
eseri de¤il; sonra içindeki eflya-i muntazamaya sebep
ararken tanziminin kavaninini cami bir kitap bulsa, onu
ma’kes-i fluur oldu¤undan bir fail, bir illet-i ›zt›rarî kabul
eder. ‹flte, Sâni-i Zülcelâl’den tegafül sebebiyle böyle
gayr-i makul, gayr-i mülâyim bir illet-i ›zt›rarî olan tabiat-
la kendilerini aldatm›fllar.

fieriat-› ‹lâhiye ikidir: Biri, s›fat-› kelâmdan gelen bir
fleriatt›r ki, beflerin, ef’al-i ihtiyariyesini tanzim eder.
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ma’kes-i fluur: bilinç ve düflünce-
nin yans›d›¤›, göründü¤ü yer ve
vas›ta.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
mefkud: yok, kay›p, olmayan.
mevcud-i haricî: d›flta varl›¤› bu-
lunan bir fley, hayalî veya vehmî
olmayan, maddî vücudu bulunan
eflya.
misalî: görüntüden ibaret, gerçek
olmayan.
mistar: bir fleyin kayna¤›ndan
ç›kmas›n› yarayan alet; kal›p, öl-
çek.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mülâyemet: uygunluk.
münasebet: ilgi, iliflki; münasip-
lik, uygun olma.
müzeyyen: süslenmifl, süslü.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nakkafl: nak›fl ifli yapan, nak›fl ifl-
leyen kimse.
nazar-› hakikat: gerçek, do¤ru,
esas olan bak›fl, en do¤ru bak›fl.
naz›m: düzenleyen, tanzim eden,
düzene koyan.
nefy-i Sâni: her fleyi sanatla ya-
ratan Allah’› inkâr etme.
nizam: düzen, düzgünlük.
nüfus: nefisler.
sanayi-i nefise: güzel sanatlar,
bediî sanatlar.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
fleriat: kural ve kanun; anayasa.
fleriat-› ‹lâhiye: Allah’›n koydu¤u
kanun, nizam ve kurallar.
fleriat-› iradiye: Cenab-› Hakk›n
iradesiyle oluflan fleriat, kanunlar.
s›fat-› kelâm: kelâm s›fat›; Ce-
nab-› Hakk›n kendi zat›na mah-
sus olan konuflma s›fat›.
sudûr: sâd›r olma, meydana ç›k-
ma, olma.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tâbi’: tab eden, basan, yapan.
tabiat: tüm varl›klar›n tâbi oldu-
¤u kural ve kanunlar›n tümü.
tabiat-› hevaiye: nefsin arzusuy-
la ilgili huy.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tasallut: son derece rahats›z et-
me, musallat olma.
tazyik: zorlama, bask›.
tecessüm: cisimleflme, cisim hâli-
ne gelme.
tegafül: gaflet gösterme.
tevazzu: konulma, konma, ko-
nufl.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
velehresan-› efkâr: fikirlerin en
flaflk›nl›k vereni.

âsâr: eserler.
âsâr-› bâhire: apaç›k eserler.
cami: toplaya, kapsayan.
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller, kifli-
nin kendi ihtiyarî fiilleri.
eflya-i muntazama: düzen-
lenmifl,  tanzim edilmifl fley-
ler, nesneler.
fail-i müessir: etken olan ya-
p›c›, etken fiil sahibi.
faraz: kabullenme.
farz: bir netice elde etmek
için gerçek olarak kabul edi-

len bir tahminde bulunma.
gayr-i makul: akl›n kabul et-
medi¤i, akla uymayan.
gayr-i mülâyim: uygun ol-
mayan, yumuflak olmayan.
hakikat-i hariciye: d›fla yan-
s›yan gerçeklik, hayat gibi d›fl
alemde yer alan varl›k.
hâlî: tenha, bofl, ›ss›z.
›zt›rar: mecburiyet, zorunlu-
luk.
ikna: bir fikri, düflünceyi ka-
bul ettirme, inand›rma.
illet-i ›zt›rarî: kabul edilmesi

mecburî görülen sebep.
istidad-› flure: verimsiz isti-
dat, çorak yerin kabiliyeti.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
kàbil: yap›lmaya müsait olan;
mümkün olan.
kanun: tabiat olaylar›n›n ba¤-
l› bulundu¤u de¤iflmez kaide.
kat’iyen: kesinlikle.
kavanin: kanunlar, yasalar.
kudret-i ezeliye: ezele ait
kudret, bafl›-sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.



‹kincisi, s›fat-› iradeden gelen ve evamir-i tekviniye tes-
miye edilen fleriat-› f›triyedir ki, bütün kâinatta cari olan
kavanin-i âdâtullah›n muhassalas›ndan ibarettir.

Evvelki fleriat nas›l kavanin-i akliyeden ibarettir; tabiat
denilen ikinci fleriat dahi mecmu-i kavanin-i itibariyeden
ibarettir, s›fat-› kudretin hassas› olan tesir ve icada malik
de¤illerdir.

Sab›kan, s›rr-› tevhid beyan›nda demifltik: Her fley, her
fleyle ba¤l›d›r. Bir fley, her fleysiz yap›lmaz. Bir fleyi halk
eden, her fleyi halk etmifltir. Öyle ise, bir fleyi yapan, Va-
hid, Ehad, Ferd, Samed olmak zarurîdir.

fiu ehl-i dalâletin gösterdikleri esbab-› tabiiye, hem
müteaddit, hem birbirinden haberi yok, hem kör; iki
elinde iki kör olan tesadüf-i âmâ ve ittifak›yet-i avran›n

eline vermifltir. 
1 n¿ƒoÑn©r∏nj rºp¡°pVrƒnN ≈/a rºogrQnP sºoK *G pπob

Elhâs›l: ‹kinci bürhan›m›z olan kitab-› kebir-i kâinatta-
ki naz›m ve nizam, intizam ve telifindeki i’caz, günefl gi-
bi gösteriyor ki, bir kudret-i gayr-i mütenahi, bir ilm-i lâ-
yetenahâ, bir irade-i ezeliyenin eserleridir.

Sual: Naz›m ve nizam-› tamme ne ile sabittir?

Elcevap: Nev-i beflerin havas ve cevasisi hükmünde
olan fünun-i ekvan, istikra-i tamme ile o nizam› keflfet-
mifllerdir. Çünkü, her bir nev’e dair bir fen ya teflekkül
etmifl veya etmeye kabildir. Her bir fen, külliyet-i kaide
hasebiyle kendi nev’indeki naz›m ve intizam› gösteriyor.

bürhan: delil, ispat, hüccet.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cevasis: araflt›rmac›.
Ehad: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne oldu¤u her bir fleyde
görülen.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
esbab-› tabiiye: tabiî, ola¤an se-
bepler.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
Ferd: tek ve yekta olan Allah.
fünun-i ekvan: kâinata ait fenler,
ilimler.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hasebiyle: dolay›s›yla, yönüyle;
gere¤ince.
hassa: bir kimseye has olan özel-
lik, nitelik veya tesir.
havas: bilgin, ilim adam›.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ilm-i lâyetenahâ: sonsuz ilim.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irade-i ezeliye: zaman ve me-
kânla s›n›rl› olmayan Cenab-›
Hakk›n iradesi.
istikra-i tamme: tam ve iyice in-
celeme, tetkik.
ittifak›yet-i avra: flafl› gibi davra-
nan bileflim, birleflim ve kar›fl›m
olaylar›.
kabil: olan, olabilir, mümkün, ih-
timal dairesinde.
kavanin-i âdetullah: âdetullah
kanunlar›, kâinatta iflleyen ‹lâhî
kanunlar, yarat›l›fl kanunlar›.
kavanin-i akliye: akla, mant›¤a
dayal› kanunlar.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
kitab-› kebir-i kâinat: büyük kâi-
nat kitab›.
kudret-i gayr-i mütenahi: s›n›r-
s›z güç, kuvvet.
külliyet-i kaide: kaidenin, kural›n
genel oluflu, umumîli¤i.
mecmu-i kavanin-i itibariye:
gerçek k›ymeti olmad›¤› hâlde
k›ymetli kabul edilen ve varl›klar›
farazî, izafî olup, baflka fleylere k›-
yas edilerek varl›¤› bilinen ka-
nunlar›n toplam›.
muhassala: sonuç, toplam; elde
edilmifl olanlar›n hepsi.
naz›m ve nizam-› tamme: tam,
hassas düzen ve ölçülülük.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nevi: tür, çeflit.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
sab›kan: evvelce, önceden.

Samed: Cenab-› Hakk›n ‘her
fley kendisine muhtaç oldu¤u
hâlde, kendisi hiç bir fleye
muhtaç olmayan’ manas›n-
daki ismi.
fleriat: kurallar ve kanunlar.
fleriat-› f›triye: kâinatta dü-
zeni ve ahengi sa¤layan, bü-
tün varl›klar›n uymak zorun-
da oldu¤u kanun ve kuralla-
r›n tamam›.

s›fat-› irade: irade s›fat›, Ce-
nab-› Hakk›n emir ve iradesi-
ni bildiren, gösteren hâl ve
keyfiyet.
s›fat-› kudret: Allah’›n her fle-
ye gücü yeterli olufl s›fat›.
s›rr-› tevhid: Allah’›n birli¤i
hususu.
tabiat: görünen tüm yarat›k-
lar›n tâbi oldu¤u kural ve ka-
nunlar›n tümü.

tesadüf-i âmâ: kör rastlant›;
sadece maddesel yönü olan,
mana yönü kör olan tesadüf.
teflekkül: kurulma, oluflma,
flekillenme.
tesmiye: isimlendirme, ad
verme.
Vahid: her bir fleyin, zat›nda
ve s›fatlar›nda tek ve yegâne
oldu¤unu gösterdi¤i.
zarurî: zorunlu.

1. De ki: “Kitab› indiren Allah’t›r” Sonra da onlar› dald›klar› batakta b›rak, oyalanadursunlar.
(En’am Suresi: 91.)
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Zira, her bir fen kavaid-i külliye desatirinden ibarettir.
Demek, flahs›n nazar› nizam› ihata etmezse, cevasis-i fü-
nun vas›tas›yla görür ki, insan-› ekber, insan-› asgar gibi
muntazamd›r. Her bir fley, hikmet üzere vazedilmifltir;
faydas›z, abes yoktur. fiu (HAfi‹YE) bürhan›m›z, de¤il yaln›z
erkân› ve azas›, belki bütün hüceyrat›, belki bütün zerra-
t› birer lisan-› zakir-i tevhid olarak büyük bürhan›n seda-i

bülendine ifltirak ederek 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ diye zikrediyorlar.

ÜÇÜNCÜ BÜRHAN

Kur’ân-› Azîmüflflan’d›r. fiu bürhan-› nat›k›n sinesine

kula¤›n› yap›flt›rsan, ifliteceksin, 
2 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ’yu tek-

rar ediyor. Hem gayet mükemmel semerat›yla, meyve-
dar bir a¤ac›n menba-› hayat› olan cürsume olmazsa ve-
ya kökü bozuksa, semere vermez.

fiu bürhan›m›z dallar›nda meyve-i hak ve hakikat o ka-
dar çoktur ve o kadar do¤rudur ki, flüphe b›rakmaz ki,
cürsumesinde olan mesele-i tevhid hiç vehim b›rakmaz
derecede kuvvetli, do¤ru bir hak ve hakikati tazammun
ediyor.

Hem flu bürhan›n âlem-i flahadet taraf›na tedelli etmifl
olan ahkâma dair dal›, bütün s›dk ve hak ve hakikat ol-
du¤u gibi, bizzarure âlem-i gayp taraf›na uzanan tevhide 
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kat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hafliye: dipnot.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hû: o.
hüceyrat: hücrecikler.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihata: kuflatma, içine alma.
insan-› asgar: büyük insan olan
kâinat›n küçültülmüfl hâli, yani
insan›n kendisi; küçük insan.
insan-› ekber: kâinat; büyük in-
san.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kavaid-i külliye: genel kaideler,
herkesi ilgilendiren, herkesin
uyaca¤› kaideler.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
lisan-› zakir-i tevhid: Allah’›n bir-
li¤ini tekrarlayarak ilân eden dil.
menba-› hayat: hayat›n ana un-
suru, hayat kayna¤›.
mesele-i tevhid: birlik, tek olufl
konusu.
meyvedar: meyveli, yemiflli.
meyve-i hak ve hakikat: gerçek-
lik ve do¤ruluk meyvesi.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
nazar: bak›fl.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
seda-i bülent: yüksek ses.
semerat: semereler, meyveler.
semere: meyve, yemifl.
s›dk: do¤ruluk.
sine: gö¤üs.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tedelli: afla¤›ya inme.
teflekkül: meydana gelme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vas›ta: arac›l›k.
vazedilme: konulma.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zerrat: zerreler, atomlar.
zikretmek: anmak, bildirmek.

abes: bofl saçma, lüzumsuz
ve gayesiz ifl.
ahkâm: emirler, hükümler,
buyruklar.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz, flahit oldu¤umuz

âlem, kâinat.
aza: organlar, uzuvlar.
bizzarure: zarurî olarak, ister
istemez, mecburen.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› nat›k: konuflan de-
lil; Allah’›n varl›¤›n› ispat eden
Hz. Muhammed (a.s.m.).
cevasis-i fünun: ilimlerin de-
rinlemesine, etrafl›ca bildir-
mesi.

cürsume: öz, as›l, temel.
dair: alâkal›, ilgili.
dalâlet: sapk›nl›k, iman ve hi-
dayet yolundan ayr›l›fl.
desatir: düsturlar, kaideler.
erkân: rükünler, esaslar.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
gayet: son derece.
hak: do¤ruluk, gerçek, haki-

1. Allah’tan baflka ilâh yoktur.
2. Allah Teâlâ ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255.)

HAfi‹YE: Delâletçe simas› bir hû lâfz›na benzer ki; o hû’nun her bir cüz’ü
küçük hû’lardan, her bir küçük hû da küçücük hû’lardan teflekkül etmifl-
tir.



ve gayba dair gusn-i azam› (a¤aç dal›) yine sabit hakaik
ile meyvedard›r.

Hem, derince flu bürhan tersim edilse anlafl›l›r ki, onu
gösteren zat, neticesi olan mesele-i tevhidde o kadar
emindir ki, hiçbir flaibe-i tereddüt hiçbir taraf›nda ihsas
edilmiyor. Hem, o neticeyi bütün hakaika esas addede-
rek, müselleme ve zaruriye oldu¤unu bütün kuvvet-i be-
yan›yla ve ›srar›yla ona giydiriyor ve baflka fleyleri ona ir-
ca ediyor. Temel tafl› gibi o fledit kuvvet, sun’î olamaz.
Hem de, üstündeki sikke-i i’caz, her ihbar›n› tasdik eder,
tezkiyeden müsta¤ni k›lar. Âdeta ihbarat› binefsiha sabit
umurlardand›r.

Evet, flu bürhan-› münevverin alt› ciheti de fleffaft›r:
Üstünde i’caz, alt›nda mant›k ve delil, sa¤›nda akl› istin-
tak, solunda vicdan› istiflhat, önünde hedefinde hay›r ve
saadet, nokta-i istinad› vahy-i mahzd›r. Vehmin ne had-
di var ki, girebilsin.

Marifet-i Sâni denilen kemalât arfl›na uzanan miraçla-
r›n usulü dörttür:

• Birincisi: Tasfiye ve iflraka müesses olan muhakki-
kîn-i sofiyenin minhac›d›r.

• ‹kincisi: ‹mkân ve hudus’a mebni mütekellimîn tari-
k›d›r.

Bu iki as›l, çendan Kur’ân’dan teflaub etmifllerdir. Lâ-
kin fikr-i befler baflka surete ifra¤ etti¤i için, uzunlaflm›fl
ve müflkülleflmifl, evhamdan masun kalmam›flfllar.

addetme: sayma, öyle kabul et-
me.
âdeta: sanki.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
binefsiha: bizzat, kendisi, kendisi
ile, kendi kendine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› münevver: nurlu ve
parlak delil.
çendan: gerçi, her ne kadar.
cihet: yön.
dair: alâkal›, ilgili.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fikr-i befler: insanlar›n fikri, in-
sanlar›n düflüncesi.
gayp: görünmeyen, fakat varl›¤›
kesin olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka âlemler; ma-
nevî âlem.
gusn-i azam: büyük a¤aç dal›.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hudus: sonradan meydana gel-
me, yok iken var edilme.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
ifra¤: bir hâlden baflka bir hale
sokma, çevirme.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
imkân: var olmas› ya da yok ol-
mas› noktas›nda zorunlu olma-
ma.
irca: geri çevirme, geri döndür-
me.
istintak: söyletme.
istiflhat: flahit gösterme, birisinin
flahitli¤ini isteme.
iflrak: kalbe do¤ma, sezgi.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kuvvet-i beyan: ifade gücü, anla-
t›m gücü.
marifet-i Sâni: eflyay› tam bir hü-
ner ve sanatla vücuda getiren sa-
natkâr olan Allah’›n bilinmesi, ta-
n›nmas›.
masun: korunmufl, koruma alt›n-
da olan.
mebni: bir fleye dayanan, istinat
eden.
mesele-i tevhid: birlik, tek olufl
konusu.
minhaç: meslek, yol, aç›k genifl
yol.
miraç: yol; merdiven.
müesses: tesis edilmifl, kurulu.
muhakkikîn-i sofiye: tasavvufla
u¤raflarak hakikate ulaflmaya ça-
l›flanlar.
müselleme: do¤rulu¤u ve ger-
çekli¤i herkes taraf›ndan kabul
edilen.
müsta¤ni: muhtaç olmayan, ihti-
yaç duymayan.
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mütekellimîn: kelâm âlimle-
ri, kelâmc›lar.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
saadet: mutluluk.
sabit: ispatlanm›fl.
flaibe-i tereddüt: karars›zl›k
lekesi, noksanl›¤›.
fledit: fliddetli.
sikke-i i’caz: mu’cizelik iflare-
ti, sikkesi, damgas›.
sun’î: yapmac›k, uydurma,
sahte.

suret: biçim, flekil, tarz.
tarik: yol, meslek.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
tasfiye: insan›n kendisini
dünya ve maddeci yaklafl›m-
lardan tasfiyesi, ar›nd›rmas›.
tersim: resmini çizme, resmi-
ni yapma.
teflaub: flubelenme, flubelere
ayr›lma.
tezkiye: temize ç›karma, te-
mizleme, aklama; mükem-

mellefltirme.
umur: ifller.
usul: metot, metodoloji.
vahy-i mahz: vahyin tâ ken-
disi, sadece ve sadece Allah’a
ait vahiy, s›rf vahiy.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezeet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.
zaruriye: zorunlu.



• Üçüncüsü: fiübehatâlûd hükema mesle¤idir.

• Dördüncüsü ve en birincisi: Belâgat-i Kur’âniyenin
ulvî mertebesini ilân etmekle beraber, cezalet cihetiyle
en parla¤› ve istikamet cihetiyle en k›sas› ve vuzuh cihe-
tiyle beflerin umumuna en eflmeli olan mirac-› Kur’ânîdir.

Hem, o arfla ç›kmak için dört vesile vard›r: ilham, ta-
lim, tasfiye, nazar-› fikrî.

Tarik-› Kur’ânî iki nevidir:

• Birincisi “delil-i inayet ve gayet”tir ki, menafi-i eflya-
y› tadat eden bütün âyât-› Kur’âniye bu delili nesç ve flu
bürhan› tanzim ediyorlar. Bu delilin zübdesi, kâinat›n ni-
zam-› ekmelinde ittikan-› sanat ve riayet-i mesalih ve hi-
kemdir. Bu ise Sâniin kas›t ve hikmetini ispat ve tesadüf
vehmini ortadan nefyediyor. Zira, ittikan ihtiyars›z ol-
maz.

Evet, nizam›n flahitleri olan bütün fünun-i ekvan, mev-
cudat›n silsilelerindeki halkalardan as›lm›fl mesalih ve se-
merat› ve ink›lâbat-› ahvalin katmer ve dü¤ümleri içinde
saklanmaz hikem ve fevaidi göstermekle, Sâniin kas›t ve
hikmetine kat’î flahadet ediyorlar.

Ezcümle: Fenn-i hayvanat, fenn-i nebatat, iki yüz bini
mütecaviz enva›n büyük peder ve âdemleri hükmünde
olan mebdelerinin her birinin hudusuna flahadet etti¤i gi-
bi; mevhum ve itibarî olan kavanin, kör ve fluursuz olan
esbab-› tabiiye ise, bu kadar hayretfeza silsileler ve bu sil-
sileleri teflkil eden ve efrat denilen dehfletengiz birer 
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ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ilham: kalbe do¤ma; manalar›n,
bilgilerin Allah taraf›ndan kalbe
verilmesi.
ink›lâbat-› ahval: hâllerin, du-
rumlar›n de¤iflimi, dönüflümü.
ispat: kan›tlama.
istikamet: do¤ruluk, dürüstlük.
itibarî: gerçek olmayan, varsay›-
lan.
ittikan: sa¤laml›k, muhkemlik,
mükemmellik.
ittikan-› sanat: sanat›n mükem-
melli¤i ve sa¤laml›¤›.
kas›t: bile bile, isteyerek yapma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
katmer: üst üste katlanm›fl, kat
kat olmufl.
kavanin: kanunlar, yasalar.
mebde: bafllang›ç.
menafi-i eflya: eflyan›n yararlar›,
faydalar›.
mesalih: maslahatlar, faydalar.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, varl›klar.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
mirac-› Kur’ânî: Kur’ân tarif etti¤i
yol; Kur’ân’›n izledi¤i yol.
mütecaviz: aflk›n, fazla, çok.
nazar-› fikrî: düflünce ile bak-
mak, düflünsel bak›fl, tefekkür.
nefiy: uzaklaflt›r›yor, kald›r›yor.
nesç: örme, dokuma.
nevi: çeflit, cins, tür.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nizam-› ekmel: en kusursuz, en
mükemmel düzen, sistem, ka-
nun.
riayet-i mesalih ve hikem: güzel
faydalar, iyilikler hikmetlere
uyulma.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semerat: semereler, meyveler.
flübehatâlûd: flüpheler bulaflm›fl,
flüphelere bulanm›fl.
tadat: sayma.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tarik-› Kur’ânî: Kur’ân’›n göster-
di¤i yol.
tasfiye: kalbi saflaflt›rma, nefsî
fleylerden ar›tma.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
ulvî: yüksek, yüce.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vesile: arac›, vas›ta.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zübde: bir fleyin en mühim k›sm›,
bir fleyin özü, seçkin k›sm›.

âdem: ilk baba, ata.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
âyât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
belâgat-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait belâgat, Kur’ân’›n kendine
has olan belâgati.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve gü-
zel ifade.
dehfletengiz: çok dehflet ve-
rici, ürkütücü, korkunç.
delil-i inayet ve gayet: her
bir fleyin gayesi ve birbirinin

ihtiyac›n› gidermesi, birbirinin
yard›m›na koflmas› delili, ka-
n›t›.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esbab-› tabiiye: tabiî, ola¤an
sebepler.
eflmel: daha, en flümullü,
kapsay›c›.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
fenn-i hayvanat: hayvanlar›
inceleyen ve onlar hakk›nda
bilgi veren ilim dal›, zooloji.

fenn-i nebatat: bitkileri ince-
leyen ve onlar hakk›nda bilgi
veren ilim dal›, botanik.
fevait: faydalar, menfaatler.
fünun-i ekvan: kâinata ait
fenler, ilimler.
hayretfeza: hayret veren,
hayreti artt›ran.
hikem: hikmetler.
hudus: sonradan meydana
gelme, yok iken var edilme.
hükema: filozoflar.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.



makine-i acibe-i ‹lâhiyenin icat ve inflas›na adem-i kabili-
yetleri cihetiyle, her bir fert, her bir nevi müstakilen Sâ-
ni-i Hakîm’in dest-i kudretinden ç›kt›klar›n› ilân ve izhar
ediyorlar.

Kur’ân-› Kerîm 
1 mQƒo£oa røpe …'ônJ rπng nô°nünÑrdG p™`pLrQÉna der.

Kur’ân’da delil-i inayet vücuh-i mümkinenin en mükem-
mel vechi ile bulunuyor. Kur’ân, kâinatta tefekküre emir
verdi¤i gibi, fevaidi tezkâr ve nimetleri tadat eden âyât›n
fevâs›l ve hatimelerinde galiben akla havale ve vicdanla
müflaverete sevk etmek için,

5 GhoôpÑnàrYÉna 4@ n¿hoôscnònànj nÓnanG 3@ n¿ƒo∏p≤r©nj nÓnanG 2@ n¿ƒoªn∏r©nj n’nhnG
gibi o bürhan-› inayeti ezhanda tespit ediyor.

• ‹kinci delil-i Kur’ânî, delil-i ihtirad›r.

Hülâsas›, mahlûkat›n her nev’ine, her ferdine ve o
nev’e ve o ferde mürettep olan âsâr-› mahsusas›n› mün-
tiç ve istidad-› kemaline münasip bir vücudun verilmesi-
dir.

Hiçbir nevi müteselsil-i ezelî de¤ildir; imkân b›rakmaz.

‹nk›lâb-› hakikat olmaz. Mutavass›t nev’in silsilesi de-
vam etmez. Tahavvül-i esnaf, ink›lâb-› hakaik›n gayrisi-
dir.

Madde dedikleri fley, suret-i mütegayyire, hem hare-
kât-› mütehavvile-i hâdiseden tecerrüt etmedi¤inden hu-
dusu muhakkakt›r.

adem-i kabiliyet: kabliyetin ol-
mamas›, kabiliyetsizlik.
âsâr-› mahsusa: özel k›l›nm›fl, bir
fleye has k›l›nm›fl eserler.
âyât: Kur’ân ayetleri.
bürhan-› inayet: yard›mlaflma
delili; kâinatta görülen yard›m ve
imdada koflmalar›n Cenab-› Hakk›
göstermesi.
cihet: yön.
delil-i ihtira: yarat›l›fl ve icat edi-
lifl delili.
delil-i inayet: Allah’›n inayetinin
delili, kâinattaki eflyan›n menfaat
ve faydalar›n› bildiren ayetler, de-
liler.
delil-i Kur’ânî: Kur’ân’›n gösterdi-
¤i delil.
dest-i kudret: Allah’›n ezelî gücü-
nün eli.
emir: buyruk.
ezhan: zihinler, insanda ak›l, fikir,
zekâ, haf›za, anlay›fl, kavray›fl
kudretleri.
fevait: faydalar, menfaatler.
fevâs›l: fas›lalar.
gayr: baflka, di¤er.
harekât-› mütehavvile-i hâdise:
sonradan meydana gelen, yeni
de¤iflim hareketleri, olaylar›.
hatime: son, nihayet.
havale: baflkas›na b›rakma.
hudus: sonradan meydana gel-
me, yok iken var edilme.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
imkân: var ve yok olma durumu
eflitken bir tercih ile yarat›lma,
sonradan var edilme.
ink›lâb-› hakaik: hakikatlerin in-
k›lâb›, hakikatlerin de¤iflimi, dö-
nüflümü.
ink›lâb-› hakikat: hakikatin de¤i-
flimi, gerçeklerin de¤iflimi, dönü-
flümü.
istidad-› kemal: olgunluk kabili-
yeti, yetene¤i.
izhar: ortaya koyma, gösterme.
mahlûkat: yarat›klar, yarat›lan-
lar.
makine-i acibe-i ‹lâhiye: Allah’a
ait hayret verici makine.
müntic: netice veren, sonuç ve-
ren, meydana getiren.
mürettep: tertip olunmufl, dizil-
mifl, s›ralanm›fl.
müflavere: istiflare etme, bir ko-
nuda bilen ve güvenilen kimsele-
rin görüflünü alma, dan›flma.
müstakilen: kendi bafl›na, ba-
¤›ms›z olarak.
mutavass›t: arac›l›, vas›tal›.
müteselsil-i ezelî: bafllang›c› ol-
mayan bir dizin, bafllang›çs›z silsi-
le.
nevi: çeflit, tür, cins.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.

suret-i mütegayyire: de¤i-
flen suretler, biçimler, görü-
nüfller.
tadat: sayma.
tahavvül-i esnaf: s›n›flar›n
de¤iflmesi, türlerin de¤iflmesi,
s›ralaman›n de¤iflmesi.
tecerrüt: soyutlanma, uzak

olma.
tefekkür: düflünme; eflyan›n
hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için
zihnen ve kalben düflünme.
tezkâr: hat›rlama, anma, ha-
t›ra getirme.
vecih: cihet, yön.

vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.

vücuh-i mümkine: imkân
dâhilindeki, mümkün olabi-
len yönler, cihetler.

1. Haydi çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun? (Mülk Suresi: 3.)
2. Bilmiyorlar m›? (Bakara Suresi: 77.)
3. Hiç düflünmüyorlar m›? (Yâsin Suresi: 68.)
4. Hiç düflünmez misiniz?” (Yunus Suresi: 3.)
5. Bundan ibret al›n. (Haflir Suresi: 2.)
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Kuvvet ve suretler, a’raz›yetleri cihetiyle envadaki mü-
bayenet-i cevheriyeyi teflkil edemez. A’raz, cevher ola-
maz. Demek, enva›n›n fasîleleri ve umum a’raz›n›n ha-
vass-› mümeyyizeleri bizzarure adem-i s›rftan muhtera-
d›rlar.

Silsilede tenasül, flerait-i adiye-i itibariyedendir.

Feyâ acaba! Vacibü’l-Vücud’un lâz›me-i zaruriye-i bey-
yinesi olan ezeliyeti zihinlerine s›¤›flt›ramayan, nas›l olu-
yor da her bir cihetten ezeliyete münafi olan maddenin
ezeliyetini zihinlerine s›¤›flt›rabilirler? Hem, dest-i tasar-
ruf-i kudrete karfl› mukavemet edemeyen koca kâinat,
nas›l oldu da küçücük ve nazik zerratlar›n (öyle dehfletli
salâbet bulmufl ki) kudret-i ezeliyenin yed-i idam›na kar-
fl› dayan›yor. Hem, nas›l oluyor ki kudret-i ezeliyenin
hassas› olan ibda ve icad›, hiçbir münasebet-i makule ol-
madan en âciz ve en bîçare esbaba isnat ediliyor?

‹flte, Kur’ân-› Kerîm, flu delili halk ve icattan bahseden
âyât› ile ezhanda tanzim ediyor. Müessir-i hakikî yaln›z
Allah’t›r. Tesir-i hakikî esbapta yoktur; esbap, izzet ve
azamet-i kudretin perdesidir. Tâ ki, akl›n nazar-› zahirî-
sinde, Dest-i Kudret umur-i hasise ile mübaflir görünme-
sin.

Bir fleyde iki cihet var:

• Biri mülk—âyinenin mülevven vechi gibi. Ezdat ona
varit oluyor. Çirkin olur, fler olur, hakir olur, azîm olur, 
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ibda: yoktan eflsiz ve benzersiz
yaratma.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl› sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
lâz›me-i zaruriye-i beyyine:
apaç›k zorunlu ve gerekli olan.
mübaflir: bir ifle bafllayan, bir ifle
giriflen.
mübayenet-i cevheriye: her cin-
sin özelli¤inin ve yarat›l›fltaki asl›-
n›n birbirinden farkl› ve ayr› olu-
flu, yarat›lm›fllardaki farkl›l›k.
müessir-i hakikî: hakikî tesir sa-
hibi, gerçek etki edici.
muhtera: icat edilmifl.
mukavemet: bir gücün tesirine
karfl› koyan güç, direnç.
mülevves: kirli, pis; kar›fl›k, dü-
zensiz.
mülk: d›fl k›s›m.
münafi: z›t, ayk›r›.
münasebet-i makule: akla uy-
gun iliflki, akla yatk›n ba¤lant›.
nazar-› zahirî: zahirî bak›fl, d›fl
görünüfle ehemmiyet vererek
yapma.
salâbet: peklik, kat›l›k, sa¤laml›k.
silsile: zincir.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
fler: kötülük.
flerait-i adiye-i itibariye: varsay›-
lan basit flartlar; gerçekte gerek-
medi¤i hâlde, ‹lâhî âdet gere¤i or-
taya konan ve var oldu¤u kabul
edilen basit, adî flartlar.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tenasül: üreme, birbirinden do-
¤up üreme, nesil yetifltirerek ço-
¤alma.
tesir-i hakikî: gerçek tesir, etki.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
umur-› hasise: ufak ve de¤ersiz
ifller.
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.
varit: gelen, ulaflan, eriflen.
vecih: cihet, yön.
yed-i idam: öldürücü el; yok edi-
ci güç.
zerrat: zerreler, atomlar.

a’raz›yet: asl›nda bulunma-
y›p sonradan meydana gel-
me.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
adem-i s›rf: yokluk, yoklu¤a
mahkûm.
a’raz: sonradan meydana ge-
len fley.
âyât: Kur’ân ayetleri.
âyine: ayna.
azamet-i kudret: kudretin
büyüklü¤ü.
azîm: büyük.
bîçare: çaresiz, zavall›.

bizzarure: zarurî olarak, ister
istemez, mecburen.
cevher: esas, maya, öz.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: kan›t.
Dest-i Kudret: Allah’›n ezelî
gücünün eli.
dest-i tasarruf-i kudret: Al-
lah’›n kudret eli; Allah’›n bir
fleyi diledi¤i gibi kullanmas›.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esbap: sebepler, vas›talar.
ezdat: z›tlar, z›tl›klar.

ezeliyet: geçmifl ve gelecek
zaman› birden içine al›p, za-
manla s›n›rl› olmamak.
ezhan: zihinler.
fasîle: ana babalar, ebeveyn-
ler.
feya aceba: hayret do¤rusu.
hakir: afla¤›, adî, baya¤›.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hassa: bir kimseye has olan
özellik, nitelik veya tesir.
havass-› mümeyyize: ay›r›c›
özellikler.



ilâahir; esbap bu cihette vard›r. ‹zhar-› azamet ve izzet-i
kudret öyle ister.

• ‹kinci cihet melekûtiyet cihetidir—âyinenin fleffaf
vechi gibi. fiu cihet, her fleyde güzeldir. fiu cihette esba-
b›n tesiri yoktur. Vahdet öyle ister. Hatta hayat ve ruh ve
nur ve vücut, iki vecihleri fleffaf ve güzel oldu¤undan,
mülken ve melekûten vas›tas›z Dest-i Kudretten ç›k›yor-
lar.

DÖRDÜNCÜ BÜRHAN

Vicdan-› befler denilen f›trat-› zîfluurdur. fiu bürhanda
Dört Nükteyi nazar-› dikkate al.

Birincisi: F›trat yalan söylemez.

Meselâ, bir çekirdekteki meyelân-› nümüv der ki:
“Sümbüllenece¤im, meyve verece¤im.” Do¤ru söyler.
Meselâ, yumurtada bir meyelân-› hayat var, der: “Piliç
olaca¤›m.” Biiznillâh olur, do¤ru söyler. Meselâ, bir avuç
su, incimat ile meyelân-› inbisat› der: “Fazla yer tutaca-
¤›m.” Metin demir onu yalan ç›karamaz; sözünün do¤-
rulu¤u demiri parçalar.

‹flte flu meyelânlar irade-i ‹lâhiyeden gelen evamir-i
tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir.

‹kincisi: Beflerin, havâssü’l-hams-i zahire ve bât›nadan
baflka, âlem-i gayba karfl› aç›lan pek çok pencereler var,
gayr-i mefl’ur pek çok hisleri var. Hiss-i sâmia, bâs›ra,
zaika oldu¤u gibi; bir hiss-i sadise-i sad›ka olan saika 

âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti Allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
âyine: ayna.
befler: insan, insanl›k.
biiznillah: Allah’›n izni ile.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
Dest-i Kudret: Allah’›n ezelî gü-
cünün eli.
esbap: sebepler, vas›talar.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
f›trat-› zîfluur: bilinç sahibi olarak
yarat›lm›fl olan.
gayr-i mefl’ur: bilinmeyen, bilin-
cine var›lmayan.
havâssü’l-hams-i bât›n: görün-
meyen befl temel duygu: ak›l, ha-
yal, haf›za, vehim (zan) ve muta-
sarr›fa (kullanma, sahiplenme ar-
zusu).
havassü’l-hams-i zahire: görü-
nen befl temel duygu: görme,
duyma, tatma, koklama ve do-
kunma.
hiss-i bâs›ra: görme hissi, duyu-
su.
hiss-i sadise-i sad›ka: do¤ru olan
alt›nc› his.
hiss-i sâmia: iflitme hissi, duyusu.
hiss-i zaika: tat alma hissi, duyu-
su.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
incimat: donma, buz hâline gir-
me.
irade-i ‹lâhiye: Allah’›n iradesi,
Cenab-› Hakk›n diledi¤ini yapabil-
me gücü, kudreti.
izhar-› azamet: büyüklük göster-
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me; büyüklü¤ün bilinmesini
isteme.
izzet-i kudret: kudretin izze-
ti, flerefi.
melekûten: içten, dâhilen.
melekûtiyet: her fleyin do¤-
rudan Allah’›n ilim, hikmet ve
kudretine bakan, sebeplerin
müdahale edemedi¤i asl›,
esas›, iç yüzü.
meselâ: örne¤in.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
meyelân: meyletme, bir tara-
fa e¤ilme.

meyelân-› hayat: hayat bul-
ma meyli, hayat arzusu, kabi-
liyeti.
meyelân-› inbisat: geniflleme
meyli, e¤ilimi.
meyelân-› nümüv: yenilen-
me, büyüme, yetiflme, gelifl-
me meyli, e¤ilimi.
mülken: d›fltan, haricen.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.
fleffaf: saydam.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tesir: etki.
vahdet: birlik ve teklik.
vas›ta: arac›.
vecih: cihet, yön.
vicdan-› befler: insan vicdan›.
vücut: var olma, varl›k.



vard›r, hem bir hiss-i sabia-i barika olan flaika var. O flevk
ve sevk yalan söylemez, yanl›fl gidemez.

Üçüncüsü: Mevhum bir fley hakikat-i hariciyeye meb-
de olamaz. F›trat ve vicdanda nokta-i istinat ile nokta-i
istimdat iki hakikat-i zaruriyedir. Hilkatin saffeti ve en
mükerremi olan ruh-i befler, o iki nokta olmazsa en süf-
lî, en berbat bir mahlûk olur. Hâlbuki, kâinattaki hikmet
ve nizam ve kemal, bu ihtimali reddeder.

Dördüncüsü: Ak›l tatil-i eflgal etse de nazar›n› ihmal
etse, vicdan Sânii unutamaz; kendi nefsini inkâr etse de,
Onu görür, Onu düflünür, Ona müteveccihtir. Hads —ki,
flimflek gibi sür’at-i intikaldir— daima onu tahrik eder.
Hadsin muzaaf› olan ilham, onu daima tenvir eder. Me-
yelân’›n muzaaf› olan arzu ve onun muzaaf› olan ifltiyak
ve onun muzaaf› olan aflk-› ‹lâhî, onu daima marifet-i
Zülcelâl’e sevk eder. fiu f›trattaki incizap ve cezbe, bir
hakikat-i cazibedar›n cezbiyledir.

Bu nükteleri bildikten sonra, flu bürhan-› enfüsî olan
vicdana müracaat et. Göreceksin ki, kalp bedenin aktâ-
r›na neflr-i hayat etti¤i gibi, kalpteki ukde-i hayatiye olan
marifet-i Sâni’dir ki, istidadat-› gayr-i mahdude-i insani-
ye ile mütenasip olan âmâl ve müyul-i müteflaibeye neflr-i
hayat eder, lezzeti içine atar ve k›ymet verir ve bast ve
temdit eder.

‹flte nokta-i istimdat ve kavga ve müzahemetin meyda-
n› olan da¤da¤a-i hayata hücum gösteren âlemin binler-
ce musibet ve müzahemelere karfl› yegâne nokta-i isti-
nat, yine marifet-i Sâni’dir.
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arzu etme.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
mahlûk: yarat›k, varl›k.
marifet-i Sâni: eflyay› tam bir hü-
ner ve sanatla vücuda getiren sa-
natkâr olan Allah’› tan›ma, bilme
ve ona inanma.
marifet-i Zülcelâl: büyüklük ve
haflmet sahibi olan Allah’› bilme,
tan›ma.
mebde: kaynak, bafllang›ç.
mevhum: gerçekte olmayan, ve-
him ve hayal ürünü olan.
meyelân: e¤ilme; e¤ilim.
mükerrem: ikram olunmufl, say-
g›de¤er, hürmete lây›k.
musibet: felâket, belâ.
mütenasip: uygun olan, denk.
müteveccih: yönelmifl, yönelen.
müyul-i mütefla’ibe: çeflitli flube-
leri olan meyiller, çeflitli arzular,
çeflitli e¤ilimler.
muzaaf: kat kat, iki misli.
müzaheme: zahmet, s›k›nt› ver-
me.
müzahemet: zahmet, s›k›nt› ver-
me.
nazar: bak›fl.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
neflr-i hayat: hayat yayma, da-
¤›tma.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nokta-i istimdat: yard›m ve me-
det isteme noktas›.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
ruh-i befler: insan ruhu.
saffet: safl›k, halislik, temizlik,
pakl›k.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sevk: yöneltme, gönderme.
süflî: afla¤›l›k, baya¤›, adî.
sür’at-i intikal: alg›lama h›z›; kav-
rama çabuklu¤u.
flaika: arzulama.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
tatil-i eflgal: ifle, çal›flmaya ara
verme, meflguliyeti b›rakma;
grev.
temdit: devam ettirme, uzatma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
ukde-i hayatiye: hayat dü¤ümü;
yaflama iste¤i, arzusu.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi kö-
tüden ay›rabilen ve iyilik etmek-
ten lezeet duyan ve kötülükten
elem alan manevî bir his.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.

aktâr: taraflar, yanlar, her ta-
raf, her yer.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
a’mal: ameller, ifller.
aflk-› ‹lâhî: Allah’› sevme, Ya-
ratan› sevme.
bast: yayma, yay›lma, açma,
serme, döfleme.
bürhan-› enfüsî: insan›n için-
de ve hayat›nda görünen
bürhan, delil.
cezbe: çekme, çekim.
cezp: kendine do¤ru çekme,

çekilme.
da¤da¤a-i hayat: hayat›n te-
lâfl›, ›zt›rab›, s›k›nt›s›.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç, huy.
hads: sezgi, sezifl.
hakikat-i cazibedar: asl› ve
esas›yla çekici olan hakikat,
cazibeli gerçek.
hakikat-i hariciye: maddî bir
bedene sahip varl›k; ortaya
ç›km›fl, vücut giymifl olan var-
l›k.
hakikat-i zaruriye: zorunlu
gerçek.

hilkat: yarat›l›fl.
hiss-i sabia-i barika: parlak
olan yedinci his.
hücum: sald›rma.
ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-
dan insan›n kalbine veya zih-
nine konulma indirilme.
incizap: cezp edilme, kap›l-
ma, çekilme.
istidadat-› gayr-i mahdude-i
insaniye: insanda var olan s›-
n›rs›z kabiliyetler.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla



Evet, her fleyi hikmet ve intizam ile iflleyen bir Sâni-i
Hakîm’e itikat etmezse ve alelamyâ kör tesadüflere ha-
vale ederse ve o beliyyata karfl› elindeki kudretin adem-i
kifayetini düflünse, ister istemez tevahhufl, dehflet, telâfl,
havftan mürekkep bir hâlet-i Cehennemnümun ve ci¤er-
flikâfa düflecektir. O ise, eflref ve ahsen-i mahlûkat olan
ruh-i insaniyetin her fleyden ziyade periflan oldu¤unu is-
tilzam eder. O ise, intizam-› kâmil-i kâinattaki nizam-› ek-
mele z›t oluyor. fiu nokta-i istimdat ve nokta-i istinat ile
bu derece nizam-› âlemde hükümfermal›k, hakikat-i nef-
sülemriyenin hassa-i münhas›ras› oldu¤u için, her vic-
danda iki pencere olan flu iki noktadan, Sâni-i Zülcelâl,
marifetini kalb-i beflere daima tecelli ettiriyor. Ak›l, gözü-
nü kapasa da, vicdan›n gözü daima aç›kt›r.

Sâni-i Zülcelâl bu dört bürhan-› azîmin kat’î flahadetle-
riyle Vacibü’l-Vücud, Ezelî, Vahid, Ehad, Ferd, Samed,
Alîm, Kadîr, Mürîd, Semî, Basîr, Mütekellim, Hayy, Kay-
yum oldu¤u gibi, bütün evsaf-› celâliye ve cemaliye ile
muttas›ft›r. Zira mukarrerdir ki, masnudaki feyz-i kemal
Sâniin z›ll-i tecellisinden muktebestir.

Demek, kâinatta ne kadar hüsün, cemal, kemal varsa,
umumundan lâyühad derecede yüksek tabakada evsaf-›
cemaliye ve kemaliye ile Sâni-i Zülcelâl muttas›ft›r. Zira
ihsan servetin, icat vücudun, icap vücubun, tahsin hüs-
nün, tenvir nurun fer’i ve delili oldu¤u gibi; bütün kâinat-
taki bütün kemal ve cemal, Sâni-i Zülcelâl’in kemal ve
cemaline bir z›ll-› zalildir ve bürhan›d›r.

adem-i kifayet: kâfi gelmeme,
yetersizlik.
ahsen-i mahlûkat: yarat›klar›n
en güzeli.
alelamyâ: körü körüne, sorup so-
ruflturmadan.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
Basîr: her fleyi görüp bilen, tam,
eksiksiz ve kusursuz gören Allah.
beliyyat: belâlar, felâketler.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› azîm: büyük delil.
cemal: güzellik.
ci¤erflikâf: ci¤er parçalayan, çok
ac› veren.
Ehad: zat› tek olan Allah.
eflref: en flerefli, daha flerefli.
evsaf-› celâliye ve cemaliye: bü-
yüklük ve güzellik vas›flar›.
evsaf-› cemaliye ve kemaliye:
olgunluk ve güzellik vas›flar›.
ezelî: öncesiz, bafllang›çs›z.
Ferd: tek ve yekta olan Allah.
fer’î: flube, dal.
feyz-i kemal: olgunlu¤un, mü-
kemmelli¤in çoklu¤u.
hakikat-i nefsülemriye: as›l ve
esas olandaki gerçek.
hâlet-i Cehennemnümun: Ce-
hennem gibi çok azap verici hâl.
hassa-i münhas›ra: yaln›zca biri-
ne ait olan özellik.
havf: korku, korkma.
Hayy: gerçek hayat sahibi Allah.
hükümferma: hüküm süren.
hüsün: güzellik.
intizam-› kâmil-i kâinat: kâinat-
taki mükemmel düzen, sistem.
istilzam: gerektirme.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kalb-i befler: insan kalbi.
Kayyum: varl›¤› ve dirili¤i her an
için olup gökleri ve yerleri her an
için tutan, daimî her fleye her hu-
susta iktidar› olan Allah.
lâyühad: s›n›rs›z.
marifet: bilme, derin bilgi.
masnu: sanatl› yap›lm›fl olan.
mukarrer: kararlaflt›r›lm›fl, karar›
verilmifl.
muktebes: al›nt› yap›lm›fl.
mürekkep: terkip edilmifl; bileflik.
Mürit: irade eden, emreden, bu-
yuran Allah.
Mütekellim: gerçek söz söyleyen
Allah.
muttas›f: s›fatlanan.
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
nizam-› ekmel: en kusursuz, en
mükemmel düzen, sistem, ka-
nun.
nokta-i istimdat: yard›m ve me-
det isteme noktas›.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
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güvenme ve itimat noktas›.
ruh-i insaniyet: insanl›¤›n
özü, esas›, mayas›.
Samed: Cenab-› Hakk›n ‘her
fley kendisine muhtaç oldu¤u
hâlde, Kendisi hiç bir fleye
muhtaç olmayan’ manas›n-
daki ismi.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-

yüklük sahibi ve her fleyi sa-
natla yaratan Allah.
Semi: gizli ve aç›k her fleyi ifli-
ten Cenab-› Hak.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi.
tevahhufl: korkulu bir flekilde

emin olmayarak bakma.
umur: ifller.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
Vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda
tek ve yegâne olan.
vücup: vacip ve lüzumlu ol-
ma, gereklilik.
z›ll-› tecelli: tecelli gölgesi;
görüntünün izdüflümü.
z›ll-› zalil: koyu gölge.



Hem de, Sâni-i Zülcelâl cemî nekaisten münezzehtir.
Zira, nevak›s mahiyet-i maddiyat›n istidats›zl›¤›ndan
nefl’et eder. Zat-› Zülcelâl maddiyattan mücerrettir, mü-
nezzehtir. Hem kâinat›n mahiyat–› mümkinesinden
nefl’et eden evsaf ve levaz›mat›ndan mukaddestir.

/√pQƒo¡oX pIsóp°ûpd '≈Ønà`rNG pøne n¿ÉnërÑ°oS o¬odnÓnL sπnL lArÀnT /¬p∏rãpªnc ¢nùr«nd
nÖnénà`rMG pøne n¿ÉnërÑo°S /√uó°pV pΩnón©pd nônànà°rSG pøne n¿ÉnërÑ°oS

1 /¬pJsõp©pd pÜÉnÑ°rSn’rÉpH
Sual: Vahdetülvücudu nas›l görüyorsun?

Elcevap: Tevhidde isti¤rakt›r ve nazara s›¤mayan bir
tevhid-i zevkîdir. Esasen, tevhid-i rububiyet ve tevhid-i
ulûhiyetten sonra tevhidde zevken fliddet-i isti¤rak,

vahdet-i kudret, yani 
2 *G s’pG p¿rƒnµ`rdG p‘ nôuKnDƒoe n’ , sonra vah-

det-i idare, sonra vahdetüflfluhut, sonra vahdetülvücut,
sonra yaln›z bir vücudu, sonra yaln›z bir mevcudu görün-
ceye müncer oluyor.

Muhakkikîn-i sofiyenin müteflabihat hükmünde olan
flatahat›yla istidlâl edilmez.

Daire-i esbab› y›rt›p ç›kmayan ve tesirinden kurtulma-
yan bir ruh, vahdetülvücuttan dem vursa, haddini teca-
vüz eder. Dem vuranlar, Vacibü’l-Vücud’a o kadar hasr-›
nazar etmifllerdir ki, mümkinattan tecerrüt ederek, yaln›z
bir vücudu, belki bir mevcudu görmüfller.
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mahiyet-i maddiyat: maddeden
olufl karakteri, mahiyeti; madde-
lik özelli¤i.
mücerret: soyutlanm›fl olan, ci-
sim hâlinde bulunmayan.
muhakkikîn-i sofiye: tasavvufla
u¤raflan hakikati araflt›ran âlim-
ler.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dâhilindekiler.
müncer: var›p sona eren, netice-
lenen.
münezzeh: ar›nm›fl, uzak olan.
müteflabihat: zahirî ifadesinin d›-
fl›nda anlam tafl›yan teflbihli ifa-
de.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nekais: eksiklikler, noksanl›klar;
eksikler, noksanlar.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nevak›s: noksanlar, eksikler.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
flatahat: kendinden geçmifl bir
vaziyette söylenen dengesiz söz-
ler.
fliddet-i isti¤rak: ‹lâhî aflkta iyice
dal›p kendinden geçifl fliddeti.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tevhid-i rububiyet: Cenab-› Hak-
k›n kâinat›n terbiye, tedbir ve
idaresinde bir oldu¤unu, yard›mc›
veya orta¤›n›n bulunmad›¤›n› ka-
bul etme.
tevhid-i ulûhiyet: ‹lâh›n bir olu-
flu; Allah’›n bir oldu¤unu kabul et-
me.
tevhid-i zevkî: tasavvufta doruk
noktadaki manevî haz ve lezzetle
ulafl›lan birleme, tevhid.
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.
vahdet-i idare: yönetimin, sevk
ve idarenin birli¤i.
vahdet-i kudret: kudret ve gü-
cün birli¤i.
vahdetülvücut: vücudun birli¤i,
varl›¤›n bir ve tek oldu¤u düflün-
cesi, varl›klar› bir bilme düflünce-
si; varl›¤›n tek oldu¤unu, her fle-
yin bir olan Allah’›n de¤iflik görü-
nüflleri oldu¤una inanma temeli-
ne dayanan tasavvufî görüfl.
vahdetüflfluhut: kulun her fleyi
bir olarak görmesi, görülen fleyle-
rin tek varl›k hâlinde görülmesi,
‹lâhî tecellilerin belirmesi an›nda
Allah’tan baflka bir fleyin görül-
memesi hâli.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zevken: zevk olarak.

cemî: cümle, hep, bütün.
daire-i esbap: sebepler daire-
si, sebep ve kanunlar›n bu-
lundu¤u yer olan maddî
âlem, fiillerin, ifllerin, olufllar›n
sebeplere ba¤land›¤› âlem.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özel-
likler.
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa

veya noktaya dikme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istidlâl: delil getirmek, bir de-
lile dayanarak netice ç›kar-
mak.
isti¤rak: kulun kalbini dünya
ile ilgili fleylerden ar›nd›r›p Al-
lah’a ba¤lanmas› ve nihayet
derecede, kendini bilmeye-

cek flekilde ‹lâhî aflk ve vecd
dalg›nl›¤› içinde bulunmas›.
levaz›mat: lüzumlu madde-
ler, ihtiyaç maddeleri.
mahiyat-› mümkine: imkân
dairesinde olufl karakteri, ma-
hiyeti; varl›k ve yoklu¤u eflit
olup ancak bir tercih ile vücut
bulanlar›n mahiyeti.

1. Onun benzeri yoktur. fiân› yücedir. fiiddet-i zuhurundan gizlenen O zat› kusurlardan tenzih
ederiz. Z›dd› olmad›¤›ndan, görünmeyen O flan› yüceyi noksanl›klardan tenzih ederiz. ‹zze-
tinden dolay› sebepler ile perdelenen O Kudret Sahibini eksikliklerden tenzih ederiz.

2. Kâinatta, Allah’tan baflka gerçek müessir yoktur.



Evet, delil içinde neticeyi görmek, âlemde Sânii müfla-
hede etmek; tarik-› isti¤rakkârâne cihetiyle, cedavil-i ek-
vanda cereyan-› tecelliyat-› ‹lâhiyeyi ve melekûtiyet-i efl-
yada sereyan-› füyuzat› ve merâyâ-i mevcudatta tecelli-i
esma ve s›fât›, yaln›z zevken anlafl›l›r birer hakikat iken,
d›yk-› elfaz sebebiyle ulûhiyet-i sariye ve hayat-› sariye ta-
bir ettiler. Ehl-i fikir, o hakaik-› zevkiyeyi nazar›n meka-
yisine s›k›flt›rd›¤›ndan, çok evham-› bat›laya menfle oldu.

Maddeperver hükema ve zaifü’l-itikat ehl-i nazar›n
vahdetülvücudu ile evliyan›n vahdetülvücudu, tamamen
birbirinin z›dd›d›r. Befl cihetten fark vard›r:

Birincisi: Muhakkikîn-i sofiye, Vacibü’l-Vücud’a o ka-
dar hasr-› nazar etmifl ve müsta¤rak olmufl ve ehemmi-
yet vermifller ki, Onun hesab›na kâinat›n vücudunu inkâr
etmifller. Hükema ve zaifü’l-itikat olanlar, maddeye o ka-
dar hasr-› nazar etmifller ve müsta¤rak olmufllar ki,
fehm-i ulûhiyetten uzaklaflt›lar ve o derece maddeye k›y-
met verdiler ki, her fleyi maddede görmek, hatta ulûhi-
yeti onda mezç etmek, hatta kâinat hesab›na ulûhiyetten
isti¤na etmek derecede tarik-› müteassifeye girmifllerdir.

‹kincisi: Muhakkikîn-i sofiyenin vahdetülvücudu, vah-
detüflfluhudu tazammun eder; ikincilerin vahdetü’l-mev-
cudu tazammun eder.

Üçüncüsü: Birincilerin mesle¤i zevkîdir; ikincilerin
nazarîdir.

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
cedavil-i ekvan: varl›klar âlemin-
deki, kâinattaki kanallar, yollar.
cereyan-› tecelliyat-› ‹lâhiye:
Cenab-› Hakk›n kendini gösteren
yans›malar›n birbiri ard›na ak›p
gitmesi.
cihet: yön.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
d›yk-› elfaz: sözlerin yetersizli¤i;
kelimelerin ifadede yetersiz kal-
mas›, ifade zorlu¤u.
ehemmiyet: önem, k›ymet.
ehl-i fikir: fikir ehli, düflünmeye
önem verenler, amel ve ibadet-
ten ziyade ilim ve fikre a¤›rl›k ve-
renler; düflünürler.
ehl-i nazar: gözlü tabaka denilen
gördü¤ü ile düflünebilen ve hare-
ket edebilenler.
esma: adlar, isimler.
evham-› bat›la: saçma sapan ku-
runtular; bofl, yanl›fl kanaatler.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
fehm-i ulûhiyet: ulûhiyet anlay›-
fl›.
hakaik-› zevkiye: manevî haz ve
lezzet an›n›n do¤rular›, gerçekleri.
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa ve-
ya noktaya dikme.
hükema: filozoflar.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek duy-
mazl›k.
maddeperver: maddeye düflkün,
maddeye tapan.
mekayis: ölçüler; k›yaslamalar.
melekûtiyet-i eflya: nesnelerin,
varl›klar›n iç yüzü, esas›, mahiye-
ti.
menfle: esas, kaynak.
merâyâ-i mevcudat: varl›klar ay-
nalar›; yans›tan, ayna görevi ya-
pan varl›klar.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mezç: katma, kar›flt›rma.
muhakkikîn-i sofiye: tasavvufla
u¤raflan hakikati araflt›ran âlim-
ler.
müflahede: ‹lâhî güzellikleri ve
s›rlar› görme, seyretme.
müsta¤rak: kendinden geçmifl.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nazarî: uygulanmam›fl, uygula-
maya dayal› olmayan, yaln›z gö-
rüfl hâlinde bulunan, teorik.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sereyan-› füyuzat: feyiz ve bere-
ketlerin sür’atle birbirini taki et-
mesi.
s›fât: vas›flar, nitelikler, s›fatlar.
tabir: ifade.
tarik-› isti¤rakkârâne: ‹lâhî aflk
sebebiyle kendinden geçerek
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dünya ve âlemi unutup red-
dedercesine davranmay› ön-
gören yol.
tarik-› müteassife: Hak’tan
sapm›fl yol.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allahl›k.
ulûhiyet-i sariye ve hayat-›
sariye: ‹lâhî s›fatlar›n ve Al-
lah’›n hayat›n›n, dirili¤inin
varl›klara sirayet etmesi, bu-

laflmas› anlam›nda vahdetül-
vücut ehlince kullan›lan ta-
savvufî tabirler.

Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.

vahdetü’l- mevcut: madde
tektir, yani her fley madde
demektir.

vahdetülvücut: vücudun bir-
li¤i, varl›¤›n bir ve tek oldu¤u
düflüncesi, varl›klar› bir bilme

düflüncesi; varl›¤›n tek oldu-
¤unu, her fleyin bir olan Al-
lah’›n de¤iflik görünüflleri ol-
du¤una inanma 
vahdetüflfluhut: kulun her
fleyi bir olarak görmesi, görü-
len fleylerin tek varl›k hâlinde
görülmesi, ‹lâhî tecellilerin
belirmesi an›nda Allah’tan
baflka bir fleyin görülmemesi
hâli.
zaifü’l-itikat: zay›f inançl›.
zevken: zevk olarak.
zevkî: zevkle ilgili, zevke ait.



Dördüncüsü: Birinciler evvelen ve bizzat Hakka, na-
zar-› tebeî olarak halka bakarlar, ikinciler evvelen ve biz-
zat halka bakarlar.

Beflincisi: Birinciler Hudaperesttirler, ikinciler hodpe-
resttirler.
1 pá°nùpeÉs£dG pánªr∏t¶dG nøpe o™pWÉs°ùdG oABÉn«°u†dG nørjnGnh ÉsjnôtãdG nøpe …'ôsãdG nørjnG

„®ò

Tenvir
Meselâ, küre-i arz rengârenk muhtelif ve küçük küçük

cam parçalar›ndan farz olunursa, her biri baflka hasiyet-
le levnine ve cirmine ve flekline nispetle flemsten bir fe-
yiz alacakt›r. fiu hayalî feyiz ise, ne güneflin zat› ve ne de
ayn-› ziyas›d›r. Hem de ziyan›n temasili ve elvan-› seb’a-
s›n›n tesaviri ve güneflin tecellisi olan flu gûnagûn ve ren-
gârenk çiçeklerin elvan›, faraza lisana gelseler, her biri
“Günefl benim gibidir” veyahut “Günefl benim” diyecek-
lerdir.

@ âr°SÉn«pdrhnG pΩGnO ¬pc ≈/Jn’Én«nM r¿BG
2 âr°SGnóoN p¿Énà°rSƒoH p¿Énjhoôr¡ne p¢ùrµnY

Fakat, ehl-i vahdetüflfluhudun meflrebi fark ve
sahv’d›r; ehl-i vahdetülvücudun meflrebi mahv ve se-
kir’dir. Safî meflrep ise, meflreb-i ehl-i fark ve sahv’d›r.

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 403

gûnagûn: rengârenk.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek olma-
yan.
hodperest: ma¤rur, kendini çok
be¤enen, kendine tapan, kibirli.
hudaperest: Allah’a, hak ve haki-
kata taraftar olan.
küre-i arz: yer küre, dünya.
levn: renk.
lisan: dil.
mahv: tasavvufta kulun kendi
varl›¤›n› Allah’›n varl›¤› karfl›s›nda
hiç görmesi, yok bilmesi (fenâfil-
lâh makam›).
meselâ: örne¤in.
meflreb-i ehl-i fark ve sahv: ‹lâhî
aflk için dünyadan alâkay› tama-
men kesip, tekrar dönen kiflilerin
takip etti¤i yol.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nazar-›-tebeî: ikinci derecede
bak›fl.
nispet: oran, ölçü.
rengârenk: çeflitli renkleri olan,
türlü renklerde olan, renk renk.
safî: samimî, hâlis, saf.
sahv: tasavvufta kendinden geçifl
hâlinin sonu, befl duyu âlemine
tekrar dönme, uyan›kl›k.
sekir: sarhoflluk, kendinden ge-
çifl.
flems: günefl.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
temasil: flekiller, örnekler.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tesavir: tasvirler, resimler.
zat: kifli, flah›s.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

ayn-› ziya: ›fl›¤›n ta kendisi.
bizzat: kendisi, flahsen.
cirim: vücut, ten, cüsse, ha-
cim, büyüklük.
ehl-i vahdetülvücut: vahde-
tülvücutçular, varl›¤›n tek ol-
du¤unu kabul eden tasavvufî
görüflü benimseyenler.
ehl-i vahdetüflfluhut: görü-

len, gözlenen âlemin (dünya-
n›n) birli¤ini benimseyenler.
elvan: levnler, renkler, çeflit-
ler.
elvan-› seb’a: yedi renk.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk
olarak.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.

fark: tasavvufta ‹lâhî aflk ile
dünyadan alâkay› kesip âde-
ta befl duyunun fonksiyonla-
r›n› yitirmek.

farz: bir netice elde etmek
için gerçek olarak kabul edi-
len bir tahminde bulunma.

feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.

1. Sera nerede, Süreyya nerede; parlak ›fl›k nerede zifiri karanl›k nerede?

2. fiüphesiz evliyalar›n tuza¤› olan hayaller, ancak Allah’›n bahçesine de nurlu yüzleri akset-
tiren aynalard›r.



1@ GhoQpór≤nJ røn`d rºoµsfpÉna /¬pJGnP ≈/a GhoôsµnØnJ n’nh $G pA'B’'G ≈/a GhoôsµnØnJ
2@ pΩnóp≤rdG …pP pQÉs̀ Ñn÷r G oás«pØr«nµ`na Én¡ocpQróoj oArônŸrG ¢nùr«nd pArônŸrG oân≤«/≤nM
3@ pº°nùsædG oçnórënà°rùoe o¬ocpQróoj n∞r«nµna ÉngnCÉ°nûrfnGnh nABÉn«°rTn’rG n´nórHnG …/òsdG nƒog

Nokta’n›n ikinci k›sm›, haflir ve melâike ve beka-i ru-
ha ait oldu¤undan bu hakikatleri kerametli Yirmi Doku-
zuncu Söz ve Onuncu Söz gayet parlak bir surette izah
etti¤inden, onlara havale edilerek buraya derç edilmedi.
Üçüncü k›s›m ise, on dört dersten ibaret Nurun ‹lk Kap›-
s› nam›yla ayr›ca neflredildi.

Said Nursî

x

beka-i ruh: ruhun ebedîli¤i,
sonsuzlu¤u, ölümsüzlü¤ü.
derç: sokma, içine alma.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip

mahflere ç›karmas›.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
keramet: ermiflçesine yap›-

lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
melâike: melekler.
nam: ad.
neflir: kitap yazma, basma,
ç›karma; herkese duyurma,
yayma.
suret: biçim, flekil, tarz.

1. Allah’›n nimetlerini düflününüz, Zat›n› de¤il. Zira, ona gücünüz yetmez. (Hadis; Feyzü’l-Ka-
dir, 3:263.)

2. ‹nsan kendi hakikatini kavrayamaz. Kadim Zat-› Cebbar’›n keyfiyetini nas›l kavras›n?
3. Bütün eflyay› yoktan var eden Odur. Sonradan yarat›lan Onu nas›l kavras›n?

404 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE



Münderecat Hakk›nda
Bu mühim mecmuan›n cümle-i mukaddemat›ndan

olan bir “‹’lem”de, “Bu Risale, baz› âyât-› Kur’âniyenin
fluhudî bir nevi tefsiridir. Ve ondaki meseleler, Kur’ân-›
Hakîm’in bahçesinden kopar›lm›fl çiçeklerdir. Bu risale-
nin ibaresindeki icmal ve icaz ve fehmindeki zahiri müfl-
külât, sana tevahhufl vermesin. Tekrar tekrar mütalâa et;

tâ ki, 
1 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG o∂r∏oe o¬nd ve emsali tekrarat-›

Kur’âniyenin s›rr› sana aç›ls›n.

“Ey kàri! Bu mecmudaki Tevhidin bürhanlar› ve maz-
harlar› birbirine ihtiyaç b›rakm›yor zannetme. Çünkü,
ben her bir bürhana her bir makam-› mahsusta ihtiyaç
hissettim. Harekât-› cihadiyem beni öyle bir mevkie ilca
ediyordu ki, o mevkide, o anda bir kap› açmaya mecbur
kal›yordum. Çünkü, o dehfletli anda di¤er aç›k kap›lara
dönmek müyesser olmuyordu. Hem, o seyahat-i acibe-
de rast geldi¤im nurlara delâlet etmek için de¤il, belki
hat›rlamak için iflaretler koydum. Bazen büyük bir nura
bir iflaret koyuyordum, ilâ ahir...” diye, ne kadar güzel
bir mukaddemeyi ve bir hülâsay› —bu mecmua— âdeta
flifre gibi bir anahtar›, kàrilerine takdim ediyor.

ìÕ

Bu Mesnevî–i Nuriye’deki risalelerin isimleri Reflhalar,
Katre, Hubab, Habbe, ... fleklinde gidiyor. E¤er, Katre
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lem’a: par›lt›.
makam-› mahsus: .
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mesele: önemli konu.
mevki: yer, makam.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
münderecat: bir fleyin içine derc
edilmifl fleyler, bir kitap veya der-
ginin ihtiva etti¤i fleyler, içindeki-
ler.
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
müyesser: kolay olan, kolay ge-
len.
nevi: çeflit, tür.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
reflha: s›z›nt›, damla.
flems: günefl.
seyahat-i acîbe: .
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
fluhudî: görünebilme ile alâkal›,
vücut bulmaya dair.
takdim: arz etme, sunma.
takriz: övme yaz›s›, bir eser hak-
k›nda yaz›lan ve eserin bafl›na
konulan övgü yaz›s›.
tefsir: aç›klama, izah.
tekrarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
tekrarlamalar›, Kur’ân’da tekrar-
lanan ibare, mevzu ve ayetler.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
umman: büyük deniz, derya, ok-
yanus.
zahirî: görünürde.
Zühre: Çoban y›ld›z›, sabah y›ld›z›.

âdeta: sanki.
ahir: son.
âyât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
bahir: deniz.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
Cinan: Cennetler.
cümle-i mukaddemat: girifl
cümlesi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.

emsal: örnekler, benzerler.
fehim: anlay›fl.
harekât-› cihadiye: .
hubab: su üzerinde olan ka-
barc›k.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
ibare: metnin d›fl›na yaz›lan
veya metinden ç›kar›lan söz
grubu.
icaz: az sözle çok mana ifade
etme.

icmal: k›sa anlatma, özetle-
me, ayr›nt›lara girmeme.
ilâahir: sona kadar, sonuna
kadar.
ilca: mecbur etme, zorlama.
i’lem: Arapçada bil! anlam›n-
da emir.
kàri: okuyucu, okuyan.
katre: damla.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.

1. Göklerin ve yerin mülkü Allah’›nd›r. (Bakara Suresi: 107.)



risalesinin ahirinde merhum fieyh Safvet Efendinin yaz-
d›¤› gibi, her bir risaleye bir takriz yaz›lsa idi, o merhu-
mun “Bu bir katre de¤il, bir bahirdir” dedi¤i gibi, biz de
derdik:

“O bir lem’a, de¤il, bir flemstir; o bir reflha de¤il, bir ba-
hirdir; o bir zühre de¤il, bir Cinand›r; o bir hubab de¤il,
bir ummand›r...”

@

ahir: son.
bahir: deniz.
Cinan: Cennet bahçesi.
hubab: su üzerinde olan ka-
barc›klar.
katre: damla.
lem’a: par›lt›.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.

reflha: s›z›nt›, damla.
flems: günefl.
takriz: övme yaz›s›, bir eser
hakk›nda yaz›lan ve eserin
bafl›na konulan övgü yaz›s›.
umman: büyük deniz, derya,
okyanus.
zühre: çiçek.
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Fihrist
MUKADDEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

LEM’ALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Tevhide dair olup Risale-i Nur’daki Yirmi ‹kinci
Sözün esas› ve bir cihette Arapças›d›r. On dört
Lem’a ile tevhidin en ince hakikatlerini, en mufas-

sal bir surette 
1 lópMGnh o¬sfnG '¤nY t∫oónJ lánj'G o¬nd mArÀnT uπoc≈/anh ha-

kikatine mazhar edecek bir silsile-i delâil ve flaha-
deti ibraz eden çok k›ymettar ve hava, su, ekmek
gibi herkesin muhtaç oldu¤u bir risaledir.

Nurun Mesnevî’sinin bafl›nda derç edilen Lâsiy-
yemalar, Lem’alar, Reflhalar isimlerindeki üç risa-
le, ahirdeki risaleler gibi müteferrik meselelerden
bahis de¤ildir; ayn› mevzu üzerinde gidiyorlar.

REfiHALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Bu Reflhalar risalesi, iman›n en mühim üç erkâ-
n›ndan nübüvvetin hakikatini ve nübüvvet-i Ahme-
diyeyi (a.s.m.) gayet kat’î ve parlak bürhanlarla is-
pat ediyor. fiems nas›l ziya vermemesi mümkün
de¤ildir; aynen öyle de, ulûhiyet de risaletsiz müm-
kün olmad›¤›n› ispat ediyor. Ve nübüvvetin hakika-
tini günefl gibi gösteriyor. Kâinat› mücessem bir
Kur’ân-› Kebir olarak temsil edip, Muhammed-i
Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm onun ayetü’l-kübras› 
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gayet: son derece.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
iman: inanç, itikat.
ispat: kan›tlama.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Kebir: Büyük Kur’ân-›
Kerîm.
lem’a: par›lt›.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mesele: önemli konu.
mevzu: konu.
mufassal: tafsilâtl› olarak aç›kla-
nan, uzun uzad›ya aç›klan›p anla-
t›lan, ayr›nt›l›, detayl›.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz
Muhammed (a.s.m.).
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
mücessem: tecessüm etmifl, ci-
simlenmifl.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müteferrik: çeflitli.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
nübüvvet-i Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
risalet: elçilik, ‹lâhî ilhamlar›n kal-
be gelmesi ve tebli¤ edilmesi.
silsile-i delâil ve flahadet: tan›k-
l›k ve deliller dizisi.
suret: biçim, flekil, tarz.
flems: günefl.
temsil: benzetme, misal getirme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

ahir: son.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
ayetü’l-kübra: en büyük de-

lil, en büyük ayet.
bahis: konuflma, söz etme,
anlat›m.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
dair: alâkal›, ilgili.

derç: sokma, içine alma.
erkân: rükünler, esaslar.
fihrist: bir kitab›n bafl›nda ve-
ya sonunda yer alan ve kita-
b›n içinde neler bulundu¤unu
gösteren cetvel, indeks.

1. Her fleyde Onun birli¤ine delil olan bir alâmet vard›r. (‹bnü’l-Mu’tez isimli Arap flairine ait
bir m›sra.)



oldu¤unu, gözünde perde ve kalbinde pas olma-
yanlara irae ediyor.

Bu harika risale On Bir Reflhad›r. On Birinci
Reflhada yirmi bir mu’cizat-› Ahmediyeye (a.s.m.)
iflaret eden bir salâvat-› flerifeyi o Nebî-i Zîflan
Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize getiriyor.

On Birinci Reflhadan sonra, uzun bir “i’lem”de
nübüvvet-i Ahmediyeye (a.s.m.) baflka bir tarzda,
görülmemifl delilleri gösteriyor.

Bu risalenin Türkçesi Risale-i Nur’daki On Do-
kuzuncu Sözdedir.

Mesnevî’nin bafl›ndaki bu üç risale Eski Said’in
eserlerinden olmay›p, Üstad›m›z›n tabiriyle, Yeni
Said’in eserleridir. Üstad›m›z›n eski eserlerinden,
Risale-i Nur’a girenler oldu¤u gibi, Risale-i Nur’u
telifi zaman›nda yazd›¤› Arapça eserleri de, bu su-
retle Mesnevî-i Arabiye’ye idhal olunmufltur.

LAS‹YYEMALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

‹man-› haflre dair olan bu risale Risale-i Nur’da-
ki Onuncu Sözün esas› olup, Barla’da, Üstad›m›-
z›n bir bahar gününde rahmet-i ‹lâhiyenin âsâr›n›
ba¤ ve bahçelerde müflahedesinden ve ihtiyars›z
olarak

Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG p»rëoj n∞r«nc $G pánªrMnQ pQÉn`K'G ='‹pG rôo¶rfÉna
1 lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒognh '≈JrƒnŸrG »p«rëoªnd n∂pd'P s¿pG

aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
âsâr: eserler.
dair: alâkal›, ilgili.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
harika: ola¤anüstü.
idhal: dâhil etme, içine alma, sok-
ma.

ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
i’lem: Arapçada bil! anlam›n-
da emir.
iman-› haflir: haflre, yeniden
dirilmeye inanma.
irae: gösterme.
Mesnevî-i Arabî: Arapça ola-
rak telif edilen Mesnevî-i Nu-
riye.
mu’cizat-› Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)

gösterdi¤i mu’cizeler.
müflahede: gözlem.
Nebî-i Zîflan: flan ve fleref sa-
hibi nebî, peygamber; Hz. Mu-
hammed (s.a.v).
nübüvvet-i Ahmediye: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) pey-
gamberli¤i.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

salâvat-› flerife: Hz. Muham-
med (a.s.m.) için yap›lan dua-
lar.

suret: biçim, flekil, tarz.

tabir: ifade.

tarz: biçim, flekil, suret.

telif: eser yazma.

1. fiimdi bak Allah’›n rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ard›ndan nas›l diriltiyor. Bunu
yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O herfleye hakk›yla kàdirdir. (Rum Suresi: 50.)
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ayet-i kerîmesini k›rk defaya yak›n okumas›ndan
sonra tulû etmifl gayet k›ymettar ve bu zamanda
çok lüzumlu ve inkâr-› haflir mefkûresini köküyle
kesip, ‹bni Sina gibi acip bir dâhînin “Haflir bir
mesele-i nakliyedir; ak›l bu yolda gidemez” dedi¤i
haflri en basit fehme de kabul ettiren ve haflrin bin-
ler numunelerini arz yüzünde gösteren ve haflri ik-
tiza eden pek çok esma-i ‹lâhiyeden tut, tâ mahi-
yet-i insaniyede dahi haflri ispat eden bir risaledir.

Bir kaide-i hasenenin tezahürü olarak her risale-
nin bafl›nda oldu¤u gibi bu risalenin bafl›nda da
Cenab-› Hakka tahmidat ve Nebî-i Zîflana salât ü
selâm vard›r. ‹man-› billâh, iman-› binnebî, iman-›
bilhaflir ve fluhud-i kâinat mabeyninde bir irtibat-›
tamme ve telâzum-i kat’iye oldu¤undan, bu risale
k›saca olarak “tevhid ve risalet” hakikatlerinden
bahsederek esas, mesele olan mesele-i haflriyeye
“Lâsiyyemalar”la geçmifltir. Risale-i Nur’un Yirmi
Sekizinci Sözünün ‹kinci Makam› olan bu risale,
yirmi senedir Üstad›m›z›n eline yeni geçmifltir.

KATRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Bu Katre risalesi, bir mukaddeme, bir hatime ve
dört babtan ibarettir. Mukaddemede, Üstad›m›z,
k›rk sene ömründe telif eyledi¤i seneye nispetle,
otuz senelik ilim seyrinde, dört kelime ile dört
kelâm tahsil etti¤ini ve bu dört kelimenin biri “ma-
na-i harfî”, ikincisi “mana-i ismî”, üçüncüsü “ni-
yet”, dördüncüsü “nazar” oldu¤unu; dört kelâm  
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terme.
kaide-i hasene: .
kelâm: söz, lâf›z.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mabeyn: ara.
mahiyet-i insaniye: insan›n esa-
s›, iç yüzü, vasf›, asl›, hakikati.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
mefkûre: ülkü, gaye olan fley.
mesele: önemli konu.
mesele-i haflriye: haflirle ilgili
mesele, konu.
mesele-i nakliye: naklî mesele,
nakille, rivayetle ilgili mesele.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
Nebî-i Zîflan: flan ve fleref sahibi
nebî, peygamber; Hz. Muham-
med.
nispet: k›yaslama; oran, ölçü.
niyet: kalbin bir fleye karar ver-
mesi, bir iflin ne için yap›laca¤›n›
bilmesi.
numune: örnek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
salât ü selâ: salât ve selâm; Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) memnuniyet ve ba¤l›l›k
için yap›lan rahmet dualar›.
fluhud-i kâinat: .
tahmidat: hamd etmeler, flükret-
meler.
tahsil: alma, kazanma.
telâzum-i kat’iye: .
telif: eser yazma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
tulû: zihne gelme, kalbe do¤ma.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
arz: yer, dünya.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
bab: bir kitab›n bölümlerin-
den her biri.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
fehim: anlay›fl.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
haflir: k›yametten sonra bü-

tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hatime: son söz, bir eserin
sonuç k›sm›.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
ilim: bilgi, marifet.
iman-› bilhaflir: haflre, öldük-
ten sonra dirilmeye inanmak.
iman-› billâh: Allah’a inanma,
Allah’›, onun kâinatta tecelli

eden bütün s›fat ve isimleriy-
le beraber kabul ederek Ona
inanma.
iman-› binnebî: peygambere,
Allah’›n gönderdi¤i elçiye
inanmak.
inkâr-› haflir: haflrin inkâr›,
iman›n alt› esas›ndan birisi
olan öldükten sonra tekrar
diriltilmenin, ceza ve mükâfa-
t›n, ahiret hayat›n›n varl›¤›n›
reddetme.
irtibat-› tamme: .
ispat: do¤ruyu delillerle gös-



ise, biri “Ben kendi kendime malik de¤ilim,” ikin-
cisi “El-mevtü hakkun,” üçüncüsü, “Rabbî vahi-
dün” dördüncüsü “Ene’nin bir nokta-i sevda ve bir
vahid-i k›yasî” oldu¤unu söylüyor. Bu risale, 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG hakikatini Birinci Bab olarak,

kâinat erkân›ndan her bir rükün, elli befl küllî ve
gayet zâhir lisanla ispat ediyor.

Takriz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Katre’nin Hatimesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Müteferrik ve k›sa, fakat çok lüzumlu ve mü-
him hakikatlerden bahseder. Bafl›nda, yeis,
ucub, gurur, suizan gibi nefsin dört hastal›¤›n›;
sonra dört hakikati ve daha sonra da Katre’de
zikredilen Birinci Babdaki “Lâ ilâhe illallah” ha-
kikatini ve devam› olarak Bab-› Sanide Sübha-
nallah, Bab-› Saliste Elhamdülillah, Bab-› Râbi-
de Allahü ekber mertebelerini beyan ettikten
sonra NOKTA ve NÜKTE bafll›klar›yla, mevzu
itibar›yla birbirinden farkl› i’lem’lere geçer.

Katre’nin Zeyli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Remiz’ler ve i’lem’ler ünvan› alt›nda, her bi-
risi bir risaleye mevzu olacak k›ymette hakikat-
lerden ibarettir. Bafl›nda salât ü selâmdan son-
ra, birinci i’lem, namazda evvel vakte riayet
etmenin ve hayalen Kâbe’ye müteveccih olma-
n›n faziletini ve evham vevesvese-i fleytaniyeyi 

Allahü ekber: Allah en büyük ve
en yücedir.
bab: bir kitab›n bölümlerinden
her biri.
bab-› rabi: dördüncü bab, bölüm.
bab-› salis: üçüncü bab, bölüm.
bab-› sani: ikinci bab, bölüm.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
elhamdülillâh: ne kadar hamd
ve medih varsa, kimden gelse ve
kime karfl› olsa ezelden ebede
kadar hast›r ve lây›kt›r; o Zat-› Va-
cibü’l-Vücud’a ki, ona “Allah” de-
nilir.
el-mevtü hakk›n: ölüm gerçek-
tir.
ene: insandaki ben duygusu,
benlik.
erkân: destekler, direkler, sütun-
lar.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evvel: önce, ilk.
fazilet: de¤er.
gayet: son derece.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
hakikat: gerçek, esas.
hatime: son söz, bir eserin sonuç
k›sm›.
hayalen: hayalî bir flekilde.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
i’lem: Arapçada bil! anlam›nda
emir.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
k›ymet: de¤er.
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel.
lâ ilâhe illâllah: Allah’tan baflka
ilâh yoktur.
lisan: dil.
malik: sahip.
mertebe: derece, basamak.
mevzu: konu.
müteferrik: çeflitli.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nokta-i sevda: kalpteki siyah
nokta; müminler için basiret ve
idrak mahalli olan, kâfirler ve is-
yankârlar içinse fenal›k ve günah
yeri olarak bilinen kalpteki siyah
nokta.
Rabbî vahidün: Rabbim bir ve
efli, benzeri yoktur.

1. Allah’tan baflka ilhah olmad›¤›na flehâdet ederim.
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remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
riayet: uyma, gözetme.
rükün: bir fleyi meydana ge-
tiren unsurlardan her biri,
esas.
salât ü selâm: salât ve selâm;
Peygamberimiz Hz. Muham-
med’e (s.a.v) memnuniyet ve
ba¤l›l›k için yap›lan rahmet
dualar›.

suizan: fena, kötü zan, flüphe.
sübhanallah: Allah her türlü
eksiklikten uzak ve bütün üs-
tün s›fatlara sahiptir demek,
tesbih etmek.
takriz: övme yaz›s›, bir eser
hakk›nda yaz›lan ve eserin
bafl›na konulan övgü yaz›s›.
ucub: kendini be¤enmifllik,
kibir, gurur.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas

olan fley, birim, ölçü birimi.
vesvese-i fleytaniye: fleyta-
n›n verdi¤i vesvese, fleytan›n
kalbe att›¤› as›ls›z ve hayal
ürünü olan düflünce.
yeis: ümitsizlik.
zahir: aç›k, aflikâr.
zeyil: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



nas›l müzmahil etti¤ini ve musallinin bütün leta-
if ve havas›n›n nas›l feyizlendi¤ini beyan eder.

Bu geçen risaleler ayn› zamanda erkân-› ima-
niyeden bahsetmekle, hem iman, hem ilim,
hem marifetullah, hem zikir oldu¤undan, oku-
mas› dahi bir nevi ibadettir.

HUBAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Biri Türkçe, di¤eri Arapça iki zeyli olan bu çok
mühim risale, Üstad›m›z›n Hutuvat-› Sitte’yi neflri
münasebetiyle taltif için Ankara’ya ça¤r›ld›¤›nda,
Ankara’da ‹slâm ordusunun Yunan’a galebesinden
nefle alan ehl-i iman›n kuvvetli efkâr› içine gayet
müthifl bir z›nd›ka fikri girmek ve bozmak ve zehir-
lendirmek için dessasâne çal›flt›¤›n› gördü¤ü hen-
gâmda telif etti¤i iki eserden birisidir.

Bu risalenin bafl›nda bulunan salâtüselâm çok
ehemmiyetlidir. Bu Mesnevî-i Nuriye’nin fevkalâde
olan ve hiçbir eserde rastlanmayan bir hususiyeti
de, bir parma¤›n hareketiyle bir kaç makineyi bir-
den çal›flt›rmak gibi, gayet belâgatli bir beyan tar-
z›na sahip olufludur. Sab›kan zikredildi¤i gibi, bu
muazzam mecmuada hem zikir, hem iman, hem
tefekkür, hem ilmi bir arada bulmak daima müm-
kündür. Meselâ, salât ü selâm› yaln›z zikir olarak
derç etmiyor. Ayn› zamanda onda bir iman inkiflaf›,
ayn› zamanda bir ilim, ayn› zamanda mü’min-i mu-
sallîyi evham ve flübehattan kurtaran hakikatleri serd
ederek, lâakal üç mana mertebesini beyan ediyor.
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muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mü’min-i musallî: namaz k›lan
bir mü’min.
münasebet: vesile, alâka, ba¤.
musallîn: namaz k›lanlar.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
müzmahil: çökmüfl, periflan, da-
¤›n›k.
neflir: kitap yazma, basma, ç›kar-
ma; herkese duyurma, yayma.
nevi: çeflit, tür.
Sab›kan: evvelce, bundan önce.
salâtüselâm: salât ve selâm; Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) memnuniyet ve ba¤l›l›k
için yap›lan rahmet dualar›.
salât-› selâm: salât ve selâm,
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e
(a.s.m) memnuniyet ve ba¤l›l›k
için yap›lan dualar.
serd: sözü düzgün ve güzel söy-
leme, birbiri ard›nca düzgün ve
iyi konuflma.
flübehat: flüpheler.
taltif: iltifat etme, gönül okflama.
tarz: biçim, flekil.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
telif: eser yazma.
zeyil: ek, bir eserin devam› ola-
rak yaz›lan k›s›m.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
zikretmek: anmak, bildirmek.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
derç: sokma, içine alma.
dessasâne: aldat›c› bir flekil-
de, hileyle ifl yaparak.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
erkân-› imaniye: imana ait

esaslar.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fevkalâde: ola¤anüstü.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
havas: hasseler, duyular.
hengâm: zaman, s›ra.
hususiyet: hususîlik, ay›r›c›
özellik.

ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfo-
lunma; geliflme.
lâakal: en az›ndan, hiç olmaz-
sa.
letaif: manevî duygular.
marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.



Bu harika risale, mühim bir “‹’lem”inde medenî
mü’min ile medenî kâfirin suret ve sîret ve zahir ve
bât›n farklar›n› gayet beli¤ bir tarzda beyan ediyor.
Ve neticede bu fark› körlere de göstermek için di-
yor ki: “E¤er istersen hayalinde Nurflin karyesin-
deki Seydâ’n›n meclisine git, bak. Orada fukara k›-
yafetinde melikler, padiflahlar ve insan elbisesinde
melâikeleri bir sohbet-i kudsiyede göreceksin.
Sonra Paris’e git ve en büyük localar›na gir. Göre-
ceksin ki, akrepler insan libas› giymifller ve ifritler
adam suretini alm›fllar, ilâahir...” diyerek daha bafl-
ka cihetteki farklar›n› Lemaat ve Sünühat’a hava-
le eder.

Baflka bir i’lem’de, Risale-i Nur’da Yirmi Yedin-
ci Söz nam›n› alan ‹çtihat Risalesi’ni dört sayfada
hülâsa ediyor.
Hubab’›n Birinci Zeyli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Farisî bir münacatla bafllar. Bu münacat›n
Türkçesi “Yedinci Rica”da ve On Yedinci Sö-
zün zeylinde vard›r.

Üstad›m›z hiç Farisî tahsil etmedi¤i hâlde o
kadar mükemmel Farisî bir lisan ile telif edilmifl-
tir ki, o zamanki Afgan sefiri bu eseri takdir his-
leri içersinde Afganistan’a göndermifltir. Bu Fa-
risî münacat›n akabinde, “Ey Mücahidîn-i
‹slâm!” bafll›¤› alt›nda Türkçe olarak mebusana
on maddelik bir hitap vard›r. Bu hitab›n tesiriy-
le Meclis-i Mebusanda, küçük bir oda olan mes-
cit, büyük bir salona tebdil edilmifltir.

akabinde: arkas› s›ra, pefli s›ra,
peflinden.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
beli¤: belâgatle, düzgün ve sa-
natl› olarak meram›n› anlatan.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihet: yön.
Farisî: ‹ran dili, Farsça, Acemce.
fukara: fakirler, yoksullar.
gayet: son derece.
harika: ola¤anüstü.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
ifrit: korkunç ve zararl› cin.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
karye: köy.
libas: elbise.
lisan: dil.
loca: masonlar›n toplant› yeri.
mebusan: mebuslar, milletvekil-
leri.
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Meclis-i Mebusan: mebuslar
meclisi, Osmanl› devleti za-
man›nda halk taraf›ndan seçi-
len mebuslar›n meclisi, Millet
Meclisi.
medenî: uygar, modern.
melâike: melekler.
melik: hükümdar, padiflah,
kral.
Mücahidîn-i ‹slâm: ‹slâm mü-
cahitleri, ‹slâmiyet için cihad
edenler.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.
nam: ad.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sefir: elçi.
sîret: iç yüz, manevî durum,
ahlâk ve karakter.
sohbet-i kudsiye: mukaddes,
yüce, maneviyat› yüksek
olan sohbet.

suret: biçim, görünüfl, yüz,
çehre.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi
edinme, ö¤renim.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tarz: biçim, flekil, suret.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
telif: eser yazma.
tesir: etki.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zeyil: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.



Zeylü’l-Hubab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Hubab’›n ‹kinci Zeyli de çok mühim hakikat-
leri ihtiva etmektedir.

HABBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

‹ki zeyli vard›r. Bu risalenin birinci i’lemi, haki-
kat-i Muhammediye (a.s.m.) âlemin hem sebeb-i
hilkati, hem çekirde¤i, hem meyvesi, hem netice-i
hilkat-i âlem oldu¤unu gayet edibâne bir üslûp ile
beyan ediyor. Diyor ki:

“E¤er âlemi bir kitab-› kebir olarak görsen, kâti-
binin kaleminin mürekkebi nur-i Muhammed Aley-
hissalâtü Vesselâmd›r.

“E¤er âlemi bir flecere suretinde görsen, evvelâ
çekirde¤i, sonra meyvesi yine nur-i Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâmd›r.

“E¤er âlemi bir zîhayat libas›n› giymifl görsen,
onun ruhu nur-i Muhammedî Aleyhissalâtü Vesse-
lâmd›r.

“E¤er âlemi bir gül bahçesi olarak görsen, onun
andelib-i zîflan› yine nur-i Muhammedî Aleyhissa-
lâtü Vesselâmd›r.”

Risalenin sonunda gayet güzel bir tazarru ve ni-
yaz ve isti¤far vard›r.

Zeylü’l-Habbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Habbenin birinci zeylinin ahirlerinde
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min yarat›l›fl neticesi, gayesi.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
nur-i Muhammed: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) nuru, ›fl›¤›.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
sebeb-i hilkat: yarat›l›fl sebebi,
yarat›l›fl nedeni.
suret: biçim, flekil, tarz.
flecere: a¤aç.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
üslûp: ifade yolu, kendine has
ifade veya yaz› tarz›.
Zeylü’l-Habbe: Habbe risalesinin
eki.
Zeylü’l-Hubab: Hubab risalesinin
eki.
zîhayat: hayat sahibi.

ahir: son.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
andelib-i zîflan: flan sahibi
bülbül.
beyan: aç›klama, bildirme,

izah.
edibâne: edibe yak›fl›r flekil-
de, edebiyatç› gibi.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
gayet: son derece.
gayet: son derece.
hakikat-i Muhammediye: Hz
Peygamberin manevî flahsi-
yeti, ‹slâmiyetin asl› ve esas›.

i’lem: Arapçada bil! anlam›n-
da emir.
isti¤far: tevbe etme, Al-
lah’tan günahlar›n›n ba¤›fllan-
mas›n› isteme.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kitab-› kebir: büyük kitap,
kâinat.
libas: elbise.
netice-i hilkat-› âlem: âle-

1. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)
2. Günahlardan dönmek ve tâate kuvvet, ancak büyük ve yüce Allah’›n yard›m›yla mümkün-

dür.



mertebelerinin Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i Ara-
biyeye nispeten k›sa ve gayet güzel beyanlar›
münderiçtir.

Zeylü’z-Zeyil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Habbe’nin ‹kinci Zeylinde, gayet mühim bir
risale olan hem Arapça, hem Türkçe olarak
kesretle intiflar eden Asa-y› Mûsa mecmuas›nda
Yirmi Üçüncü Lem’a nam›ndaki “Tabiat Risale-
si”nin muhtasar k›sa Arapças› da vard›r.

Bu risale, Ankara’da telif edildi¤i zaman bir
matbaada tab edilmifltir. ‹nsanlar›n a¤z›ndan ç›-
kan dehfletli üç kelimenin butlan›n› ispat ederek
tabiat batakl›¤›nda bo¤ulanlar› kurtar›yor.

ZÜHRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

Uzun bir hakikatin yaln›z ucunu göstermek ve
parlak bir nurun yaln›z bir flua›n› irae etmek mak-
sad›yla yaz›lan bu çok mühim risale, gayet ehem-
miyetli hakikatleri ihtiva etti¤inden, en mümtaz
Nur fiakirtlerinin mus›rrâne talepleri üzerine —ek-
serîsi Arapça bilmeyen o flakirtlerin istifadelerine
medar olmak için— k›smen izahl›, k›smen k›sa bir
meali Üstad›m›z taraf›ndan Türkçeye çevrilmifl ve
On Yedinci Lem’a nam›yla On Befl Nota olarak
Risale-i Nur külliyat›n›n Lem’alar k›sm›na ilhak
edilmifltir.

Zühre flöyle bir hakikatle bafllar: “Dünyadaki
her zîhayat, Malik’inin ismiyle, nam›yla, hesab›yla 

beyan: aç›klama, bildirme, izah.
butlan: bat›l, hükümsüz olma hâ-
li.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
ekserî: ço¤u k›sm›.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ilhak: ilâve etme, ekleme, katma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
irae: gösterme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
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izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kesret: çokluk.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
lem’a-i Arabiye: Arapça ya-
z›lm›fl olan lem’a.
maksat: gaye.
malik: sahip.
meal: mana, anlam, mefhum.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
medar: sebep, vesile.

mertebe: derece, basamak.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
mus›rrâne: ›srar ve inatla, ›s-
rarl› bir flekilde.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mümtaz: ayr›cal›kl›, seçkin.
münderiç: içine bulunan,
içinde yer alm›fl, içindeki.
nam: ad.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
nota: .
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tab: kitap basma.
tabiat: .
talep: istek, dilek.
telif: eser yazma.
zeyil: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.

zîhayat: hayat sahibi.



çal›flan muvazzaf bir asker gibidir. Kim kendini
kendine malik zannetse o kimse hâliktir.”

Sonra, uzun ve muhit bir salât ü selâm› mütea-
kip her biri bir risalenin güya hülâsas› ve çekirde¤i
mahiyetindeki flümullü i’lemlere geçer.

‹’lemlerin birisinde, Kur’ân tilmizi ile felsefe til-
mizini içtimaî ve flahsî cihetlerden mukayese ede-
rek, felsefenin sakim ve muz›r k›sm›n›n bat›l hü-
kümlerini çürütür. Son i’lemi de, gayet güzel ve
hazin bir münacat ihtiva etmektedir. Daha fazla
malûmat› Türkçe olan Notalar Risalesine havale
ederiz.

Bu Mesnevî-i Nuriye’nin fihristesinde, o k›ymet-
tar harika risalelerdeki yüzer hakikatlerden yaln›z
bir ikisini nak›s fehmimizle ve kas›r ifademizle gös-
termeye çal›flt›k. Yoksa gösterdi¤imiz misaller, o
harika-i ilmüirfan›n ne en canl› noktalar› olabilir ve
ne de en k›ymetli cevherleri olabilir. Belki o flemsin
cüz’î bir flua› ve o bahrin küçük bir katresidir.
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fieytan›n ve ehl-i ilhad›n baz› vesveselerini tart
eden müteferrik meselelerden bahseden harika ve
fevkalâde bir risale olup, iki k›s›mdan ibarettir

‹man ve ahlâkiyat› ve vesveselerin izalesini ve
insandaki teflahhusat-› vechiyenin hikmetini beyan
eden i’lemler bu risalenin münderecat›ndand›r.
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izale: giderme, ortadan kald›rma.
kàs›r: k›sa.
katre: damla.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malik: sahip.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
mesele: önemli konu.
misal: örnek.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mukayese: benzeterek ve karfl›-
laflt›rarak de¤erlendirme, k›yasla-
ma.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
muz›r: zararl›, zarar veren.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
münderecat: bir fleyin içine derç
edilmifl fleyler, bir kitap veya der-
ginin ihtiva etti¤i fleyler, içindeki-
ler.
müteakip: den sonra.
müteferrik: çeflitli.
nak›s: noksan, eksik.
sakîm: hasta, hastal›kl›; do¤ru ol-
mayan, hatal›.
salât ü selâm: salât ve selâm;
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) memnuniyet ve ba¤l›l›k
için yap›lan rahmet dualar›.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flems: günefl.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
flümul: içine alma, kapsam.
tard: kovma, ç›karma, uzaklaflt›r-
ma, sürme.
teflahhusat-› vechiye: yüze ait
belirmeler.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.

ahlâkiyat: .
bahir: deniz.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cevher: esas, maya, öz.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
ehl-i ilhad: ilhad ehli, do¤ru
meslek ve dinden, hak yolun-
dan ç›k›p bat›l yola sapan
imans›zlar, dinsizler.

fehim: anlay›fl.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fihriste: katalog, liste.
gayet: son derece.
güya: sanki.
hakikat: gerçek, esas.
hâlik: helâk olan, mahv olan,
fenâya giden.
harika: ola¤anüstü.
harika-i ilm ü irfan: .
havale: bir fleyi baflkas›n›n

üstüne b›rakma.
hazin: hüzünlü, ac›kl›.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hüküm: karar, emir.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.
ihtiva: içine alma, kapsama.
i’lem: Arapçada bil! anlam›n-
da emir.
iman: inanç, itikat.



Bir i’leminde, ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG o≥r∏nN /¬pJÉnj'G røpenh
1 rºoµpfGnƒrdnGnh rºoµpànæ°pùrdnG o±nÓpà`rNGnh ayetinde zikredilen

semavat ve arz›n hilkati ve beflerin lisan ve renkle-
rinin ihtilâf› Cenab-› Hâl›k-› Zülcelâl’in ayetlerin-
den oldu¤unun hakikatini gayet güzel bir tarzda
beyan ediyor. Diyor ki:

“Bütün beflerin esasat-› azada ittifak› Sâniin
vahdetine, teflehhusat-› vechiyede temayüzü Sâni-
in muhtar ve hakîm oldu¤una gayet bâhir ve zahir
delildir” der, ispat eder. Beflerin birbirinden tefleh-
husça farklar›n›n hikmetini ve di¤er mahlûkatta bu
temayüzün ferden ferdâ olmay›p nevi nevi oluflu,
hikmetin öyle iktiza etti¤ini izah ediyor.

Baflka bir i’lemde, fleytan-› insî ve cinnînin,
bakaran›n bât›nen gayet mükemmel, zahiren mis-
kin oluflu hakk›ndaki bir vesvesesini tard eder ve
der ki: “Ey fleytan-› cinniye üstat olan fleytan-› in-
sî! E¤er her fley, her fleyi maslahat miktar›yla ve lâ-
y›k-› veçhile yapan Kadîr-i Ezelî’nin sanat› olmasa
idi, senin efle¤inin kula¤› senden ve senin üstatla-
r›ndan daha ak›ll› ve daha haz›k olmas› lâz›m gelir-
di” diye insî ve cinnî fleytanlar›n vesveseleri yüzle-
rine çarp›larak, bakaran›n, yani ine¤in dahilînin
mutlak oldu¤unu ve haricînin mukayyet oluflunun
hikmetini aklen ve ilmen ayet muknî bir surette be-
yan eder.

aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile, ak›l
gere¤ince.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bâhir: apaç›k, aflikâr.
bakara: inek, difli s›¤›r.
bât›nen: dâhilen, iç yüzünde,
içinden olarak.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
Cenab-› Hâl›k-› Zülcelâl: her fle-
yin yarat›c›s› olan, celâl, fleref ve
azamet sahibi olan Allah.
cinnî: cin taifesinden olan.
dahil: iç, içerisi.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
esasat-› aza: .
ferden ferda: fert ferde, teke tek,
teker teker.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hâz›k: iflinin ehli, usta.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
hilkat: yarat›l›fl.
ihtilâf: farkl› olma, ayr› olufl.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
i’lem: Arapçada bil anlam›nda
emir.
ilmen: ilim ile, ilmî bir flekilde.
insî: insan cinsinden.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittifak: birleflme, birlik.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü ye-
ten, varl›¤›n›n evveli olmayan, Al-
lah.
lây›k-› vechile: usûle uygun.
lisan: dil.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
maslahat: fayda, maksat.
miskin: uyufluk, tembel, hareket-
siz, zavall›.
muhtar: hareketinde serbest
olan, hükmü elinde olan, istedi¤i
gibi davranan, diledi¤ini yapan.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
mukni: ikna eden, inand›ran,
inand›r›c›, kand›ran.
mutlak:.

nev’î: nevi ile ilgili, nev’e ait,
çeflitle ilgili.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
semavat: semalar, gökler.
suret: biçim, flekil, tarz.
fleytan-› cinnî: görünmeyen,
cinnî fleytan.
fleytan-› insî: insan suretin-
deki fleytan, fleytan gibi in-
san.

fleytan-› insî ve cinnî: insan-
lardan ve cinlerden olan fley-
tanlar.
tard: kovma, ç›karma, uzak-
laflt›rma, sürme.
tarz: biçim, flekil, suret.
temayüz: kendini gösterme,
seçkin hale gelme.
teflahhus: flah›slanma, flah›s
hâline girme.
teflahhusat-› vechiye: yüze

ait belirmeler.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vahdet: birlik ve teklik.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
zahir: aç›k, aflikâr.
zahiren: görünüflte.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.

1. Göklerin ve yerin yarat›l›fl› ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simâla›n›z›n fark-
l›l›¤› da yine Onun âyetlerindendir. (Rum Suresi: 22.)
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Ahlâka dair bir i’leminde der ki: “Ey fas›k! Bil ki
medeniyet-i sefihe öyle müthifl bir riyay› ibraz et-
mifl ve meydana ç›karm›fl ki, ehl-i medeniyetin on-
dan kurtulmas› mümkün de¤ildir. Çünkü, ehl-i me-
deniyet o riyaya flan ve fleref nam›n› vermifl. ‹nsa-
n› flah›slara karfl› riyakârl›¤a bedel unsurlara ve
milletlere ve devletlere karfl› riyakârl›¤a teflvik et-
mifl ve tarihi onlara müflevvik ve alk›flç› ve ceride-
leri de, yani gazeteleri de dellâl yapm›fl. Ölümü
unutturup, (güya) unsurlar› içinde bir hayatlar› var
diye, Zaman-› Cahiliyetteki gaddar zalimlerin desi-
seleri nev’inden bir desise ile, befleri tasannu ve ri-
yakârl›¤a sevk etmifltir.” Ne kadar okunsa, okun-
maya lây›k olan bu risale dahi bir isti¤far ve Haz-
ret-i Mevlâna’n›n bir beytiyle nihayet bulmufltur.

fiEMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304

Kâinat›n mecmuundan tâ zerreye kadar müte-
nazilen her bir mevcudun, pek çok esma-i ‹lâhiye-
den Allah, Rab, Malik, Müdebbir, Mürebbî, Muta-
sarr›f ve Naz›m isimlerine flahadet ettiklerini ispat
eder.

Baflka bir i’leminde, hiçbir kimsenin Sâni-i
Âlem’den flikâyete hakk› olmad›¤›n› gösterir.

Di¤er bir i’leminde Kur’ân-› Hakîm’in ilk ve ek-
ser muhatab› olan cumhur-i avam›n fehimlerini
nas›l okflad›¤›n› ve onlar›n idraklerine nas›l müraat
etti¤ini uzun bir hakikatle beyan eder.
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lâl: dilsiz, konuflamayan, ebkem.
malik: sahip.
mecmu: toplam, tüm.
medeniyet-i sefihe: sefih mede-
niyet, zevk ve e¤lenceye sevk
eden medeniyet.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
müdebbir: tedbir alan, her ifli ön-
ceden düflünüp ona göre ayarla-
yan, plânla idare eden.
müraat: gözetme, riayet etme.
Mürebbî-i Mutasarr›f: her fleyi
en güzel flekilde terbiye eden ve
her fleyin sahibi olup mülkünde
istedi¤i gibi tasarruf sahibi olan
Allah.
müflevvik: teflvik eden, iste¤ini
artt›ran, arzu ve hevesini artt›ran.
mütenazilen: inerek, afla¤›ya
do¤ru.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nam: ad.
Naz›m: kâinattaki her fleyi dü-
zenleyen ve tanzim eden Allah.
nevi: çeflit, tür.
nihayet: son.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
riya: özü sözü bir olmamak, inan-
d›¤› gibi hareket etmeyifl, iki yüz-
lülük.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü, sah-
tekâr.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla ya-
ratan Allah.
sevk: önüne kat›p sürme.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flan: flöhret, ün.
fleref: onur, haysiyet.
tasannu: yapmac›k.
unsur: milliyet.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
Zaman-› Cahiliyet: cahiliyet za-
man›, cahiliye dönemi, ‹slâmdan
önceki cahiliyet devri.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

bedel: karfl›l›k.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
ceride: gazete.
cumhur-i avam: avam›n
cumhuru, halk›n ço¤unlu¤u.
dair: alakal›, ilgili.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehl-i medeniyet: flehirliler,
flehir halk›ndan olanlar, uy-
gar, görgülü, kibar ve nazik
insanlar.
ekser: en çok, daha ziyade.

esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket edip fesat ç›ka-
ran, kötülü¤ü ve günah iflle-
meyi âdet haline getiren.
fehim: anlay›fl.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
güya: sanki.
hakikat: gerçek, esas.
ibraz: meydana ç›karma, or-
taya koyma, gösterme.
idrak: ak›l erdirme, anlama,

kavrama kabiliyeti.
i’lem: Arapçada bil anlam›nda
emir.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
isti¤far: tevbe etme, Al-
lah’tan günahlar›n›n ba¤›fllan-
mas›n› isteme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.



Hem, tayy-› mekân ve bast-› zaman ve enenin
mahiyeti ve iki vechi gibi pek çok ince hakaik› be-
yan eden müteferrik mevzulardan müteflekkil bir
k›ymettar risaledir. Bu risale:

Medet ey kafilesalâr-› rusül huz biyedî,

Sensin, ey nur-i kerem, cümlemizin mutemedi.

‹ntisab›m sanad›r; iflte dilimde senedi:

“Lâ ilâhe illâllah Muhammedü’r-resulullah”

diye bir manzum k›t’adan sonra uzun ve muhit bir
isti¤far ve duaya geçerek, hitama erer.
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Di¤erlerine nispetle büyük olan bu risalede,
Sözler’den baz›lar›n›n hülâsalar›yla, müteferrik ve
muhtelif mevzulardan ibaret i’lemler vard›r.

Birinci i’leminde 
1 pÚ/WÉn«°sû∏pd ÉkeƒoLoQ ÉngÉnæ`r∏n©nLnh

ayet-i kerîmesinin tefsirini, semavata ç›kmak iste-
yen fleytanlar›n recmedilmelerini “Yedi Basamak”
ile beyan eder.

Birinci Basama¤›nda, semadaki sükûnet ve sü-
kûta ve intizama iflaretle der ki:

“Sema ehli, arz ehli gibi hay›rlar›n ve flerlerin
kar›flmas›ndan ve z›tlar›n içtima›ndan meydana ge-
len münakafla ve ihtilâfat ve tezebzüp içinde de¤il-
lerdir. Belki onlar, kendilerine Hâl›k’lar› taraf›ndan
emredilen fleyleri kemal-i itaatle yapan mutîlerdir.”

arz: yer, dünya.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
bast-› zaman: az bir zamanda
çok uzun bir zaman yaflam›fl, ge-
çirmifl olmak.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ene: ben, benlik.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hitam: son, nihayet, sona erme,
bitme, neticelenme, tamamlan-
ma.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
huz biyedî: elimi al, elimden tut,
bana yard›m et.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
ihtilâfat: ayr›l›klar, anlaflmazl›k-
lar, uyuflmazl›klar.
i’lem: Arapçada bil anlam›nda
emir.
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
girme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
kafilesâlâr-› rüsul: peygamberler
kafilesinin reisi.
kemal-i itaat: itaatin kusursuzlu-
¤u, tam ve mükemmel itaat.
k›t’a: dörtlük, dört m›sradan olu-
flan naz›m birimi.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
manzum: vezinli, kafiyeli söz, na-
z›m olarak yaz›lm›fl eser.

medet: inayet, yard›m, imdat.
mevzu: konu.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mutemet: itimat edilir, güve-
nilir.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
münakafla: tart›flma.
müteferrik: çeflitli.
müteflekkil: meydana gel-
mifl, kurulmufl.

nispet: k›yaslama; oran, ölçü.
nur-i kerem: güzel ahlâk nu-
ru; ihsan edilen nur.
recm: tafla tutma, tafl ile vur-
ma, tafllama.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
senet: dayan›lacak ve güve-
nilecek fley, kuvvetli delil ola-
bilecek söz.
sükûnet: durgunluk; huzur,

sakinlik.
sükût: sessizlik.
fler: kötülük.
tayy-› mekân: mekan› orta-
dan kald›rma, mekan› atlar-
cas›na geçme.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
tezebzüb: kar›fl›kl›k, karars›z-
l›k.
vecih: cihet, yön.

1. fieytanlar için o kandilleri birer tafl yapt›k. (Mülk Suresi: 5.)
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fieytanlar›n recmedilmelerini beyan ve ispattan
sonra, baflka bir i’lemde Üstad›m›z, Kur’ân’dan is-
tifade etti¤i dört tarik› dört hatve ile gayet veciz bir
tarzda izah eder. Risale-i Nur’un Sözler k›sm›nda
mufassal izah› bulunan bu i’lem çok mühimdir.

Di¤er bir i’leminde, ubudiyetin mukaddeme-i
mükâfat-› lâhika de¤il, netice-i nimet-i sab›ka oldu-
¤unu beyandan sonra, çok hakikatli ve genifl ma-
nadaki i’lemlere geçerek, Nurun ‹lk Kap›s›’nda ve
Küçük Sözler’de bir derece mealleri bulunan haki-
katlerin izah›yla bu k›ymettar ve mühim risale hita-
ma erer.

Bu k›ymettar risalenin münderecat›ndan flems
gibi nurlu, kamer gibi parlak bir misali fludur:

Kur’ân-› Hâkim kâinattaki insana raci ve men-
faatli olan eflyay› ihtar için zikrediyor. Yoksa
Kur’ân-› Hakîm’in o beyanat› yaln›z o faydas›na
inhisar etmiyor. Çünkü, insan kendisiyle alâkas›
olan ve faydas› dokunan bir zerreye, kendisi ile
alâkas› olmayan bir flemsten ziyade ehemmiyet ve-
rir. Meselâ:

2 nÜÉn°ùp◊rGnh nÚ/æ°uùdG nOnónY Gƒoªn∏r©nàpd 1@ n∫pRÉnæne o√ÉnfrQsónb nônªn≤rdGnh
Yani, kamerin küre-i arz etraf›nda devrinin Ce-

nab-› Hak taraf›ndan takdir edilmesinin pek çok
hikmetlerinden bir hikmeti de beflerin günlerini,
aylar›n›, senelerini hesap etmesi, bilmesidir. Yoksa 
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kamer: ay.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küre-i arz: yer küre, dünya.
meal: mana, anlam, mefhum.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
misal: örnek, nümune.
mufassal: tafsilâtl› olarak aç›kla-
nan, uzun uzad›ya aç›klan›p anla-
t›lan, ayr›nt›l›, detayl›.
mukaddeme-i mükâfat-› lâhika:
ileride verilecek mükâfat›n bafl-
lang›c›.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münderecat: bir fleyin içine derc
edilmifl fleyler, bir kitap veya der-
ginin ihtiva etti¤i fleyler, içindeki-
ler.
netice-i nimet-i sâb›ka: geçmifl-
te verilen nimetin neticesi.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
recmedilme: tafla tutulma, tafl-
lanma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flems: günefl.
takdir: Allah’›n takdiri, Allah’›n il-
miyle belli bir düzen vermesi.
tarik: yol.
tarz: biçim, flekil.
ubudiyet: kulluk.
veciz: k›sa, öz, derli toplu, muhta-
sar.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.
zikretmek: anmak, bildirmek.
ziyade: çok, fazla.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hatve: ad›m.

hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.
hitam: son, nihayet, sona er-
me, bitme, neticelenme, ta-
mamlanma.
ihtar: dikkatini çekme, hat›r-
latma, uyar›.
i’lem: Arapçada bil anlam›nda
emir.
inhisar: yaln›z bir fleye ait k›l-

ma, tekelleflme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.

1. Yâsin Suresi: 39.

2. ‹sra Suresi: 12.



kamerin takdiri, bizce çok lüzumlu bulunan bu fay-
das›na inhisar etmez. Hâl›k-› Zülcelâl’in esmas›na
âyinedarl›k eden binler hikmetleri daha var.

Bu k›ymettar risalenin ahirinde, Alt› Katrede
i’caz-› Kur’ân’› hülâsa eden küçük, fakat o nispet-
te flümullü bir risale vard›r.

Mu'cize-i Kübradan birkaç katreyi Tazammun eden
On Dördüncü Reflha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n risaletinin
hakkaniyetine bir delil de Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’-
d›r. Kur’ân-› Hakîm’in k›rka yak›n vech-i i’caz›, Le-
maat ve ‹flaratü’l-‹’caz tefsirinde beyan edildi¤in-
den, onlara havale ederek, Birinci Katre nihayet
bulur.

‹kinci Katrede, Yirmi Beflinci Sözde zikredilen
“Kur’ân Nedir?” diye olan tarifin k›sa bir Arapça-
s› vard›r.

Üçüncü Katre: Alt› Noktad›r. Üçüncü Noktas›n-
da: Nas›l ki insan muhtelif hacat-› cismaniyeye
muhtelif vakitlerde muhtaçt›r... Meselâ, havaya
her an, hararete, suya her vakit, g›daya her gün,
ziyaya her hafta muhtaçt›r; öyle de, hacat-› mane-
viye-i insaniye de muhteliftir. Bir k›sm›na her an
muhtaçt›r (Lâfzullah gibi), bir k›sm›na her vakit
muhtaçt›r (Bismillâh gibi), bir k›sm›na her saat
muhtaçt›r (Lâ ilâhe illâllah gibi) ve hakeza, k›yas et.

Dördüncü Katre: Alt› Nüktedir. Beflinci Nükte-
sinde çok ayet-i kerîme bulunmas›ndan ve oras› da 

ahir: son.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selam onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
âyinedarl›k: aynal›k yapma, gös-
terme.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bismillâh: Besmele; Allah nam›-
na, Allah için, Allah’›n ad› ve izni
ile.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
esmâ: adlar, isimler.
hacat-› cismaniye: insan›n bede-
nî ihtiyaçlar›.
hacat-› maneviye-i insaniye: in-
san›n manevî ihtiyaçlar›.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, hak ve do¤ruluktan ayr›l-
mama.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
hararet: s›cakl›k.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i, yüksek ve eriflilmez ifadesi.
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inhisar: yaln›z bir fleye ait k›l-
ma, tekelleflme.
kamer: ay.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan aciz b›ra-
kan Kur’an.
lâ ilâhe illallah: Allah’tan
baflka ilah yoktur.
lâfzullah: Allah lâfz›.
meselâ: örne¤in.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nihayet: son.
nispet: oran, ölçü.
peygamber: Allah taraf›ndan
haber getirerek ‹lâhî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤

eden elçi, nebi.

risalet: elçilik, resullük, pey-
gamber olarak gönderilme.

flümul: kaplam.

takdir: Allah’›n takdiri, Al-
lah’›n ilmiyle belli bir düzen
vermesi.

tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.

vech-i i’caz: mu’cize yönü.

zikretmek: anmak, bildir-
mek.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



izah makam› olmad›¤›ndan, Mu’cizat-› Kur’âni-
ye’ye havale edilerek o nükte tayyedilmifltir. Bazen
bir harf-i Kur’ânîde Kur’ân’›n i’caz›n› ispat eden
bu risale ve arkadafllar› olan ‹flaratü’l-‹’caz ve
Mu’cizat-› Kur’âniye risaleleri, Kur’ân-› Hakîm’in
birer elmas k›l›nc›d›rlar.

Alt›nc› Katre: Belâgat-i Kur’âniyenin bir s›rr›n›
keflfederek, ediplerin “Unzur ilâ men kàle,” yani
“Kim söylemifl?” demelerine mukabil, “Unzur ilâ
men kàle ve limen kàle ve fîmâ kàle” diyerek,
i’caz-› Kur’âniyeyi parlatt›r›yor.

Bu Alt›nc› Katre, belâgat-i Kur’âniye için mü-
him bir anahtard›r.

fiULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371

‹ki sahifelik bir zeyli olan küçük hacimde bir Ri-
saledir.
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Çok muhtasar oldu¤u için özetlenmedi.
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dikkatle anlafl›labilen mana veya
söz.
sahife: sayfa.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
tayy: atlamak, üzerinden geç-
mek.
unzur ilâ men kâle: kim söyle-
mifl, bak.
zeyil: ek, bir eserin devam› ola-
rak yaz›lan k›s›m.

belâgat-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait belâgat, Kur’ân’›n kendine
has olan belâgat›.
edib: edebiyatç›, edebiyatla
meflgul olan.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
harf-i Kur’ânî: Kur’ân’›n harfi.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
i’caz: mucizelik, insanlar›n

benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
i’caz-› Kur’aniye: Kur’an’›n
mucizeli¤i, yüksek ve eriflil-
mez ifadesi.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e

indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
makam: yer.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
mukabil: karfl›l›k.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nükte: ince manal›, ancak

1. Allah’›m! Bize hayat›m›z› saadetle ve flehadetle ve iyilikle ve müjde ile sona erdirmek na-
sip eyle. Amin, âmin, âmin.



‹tizar
Fihristi hitama eren Mesnevî-i Nuriye, hayat›n hayat›

ve gayesi ve en yüksek hakikat olan iman›, taklitten tah-
kike, tahkikten ilmelyakin mertebesine, ilmelyakin mer-
tebesinden aynelyakin derecesine ve daha sonra da ha-
kalyakine ulaflt›ran muazzam ve muhteflem ve pek çok
risaleleri tazammun eden muhit ve harika bir eserdir.

Bu eserin hakikî k›ymetini tebarüz ettirecek en hakikî
fihristi, yine onun aziz ve muhterem müellifi Üstad›m›z
yapabilirdi. Bizim çok k›sa anlay›fl›m›z ve zay›f idrakimiz
ve kàs›r fehmimiz ve Arapçaya olan vukufsuzlu¤umuz,
ulema-i mütebahhirînin katresine bahir dedikleri bu em-
salsiz eserin fihristini kàrilere pek noksan olarak takdim
etmemizin âmilleri olmufltur.

Muhterem kàri! Bu fihriste bak›p da t›ls›m-› kâinat›n
keflflaf›, hakaik-› eflyan›n miftah›, hikmet-i hilkatin dellâl›
olan bu manevî hazine hükmündeki mecmuay› da o mi-
zan ile tartma. Çünkü, bizdeki acz ve noksanl›k o mec-
muan›n k›ymetiyle mebsuten de¤il, makusen mütenasip-
tir. Güneflin bir zerre cam parças›ndaki timsaline bak›p
da, “Günefl de bu kadard›r” deme. Çünkü, o zerre, kabi-
liyeti kadar o güneflten feyiz al›r. Sen ise âyinenin büyük-
lü¤ü nispetinde o manevî flemsten feyiz alacaks›n.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amil: sebep, etken.
âyine: ayna.
aynelyakin: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
aziz: muhterem, sayg›n.
bahir: deniz.
cüz’î: küçük, az.
dellâl: ilân eden, bir haberi du-
yurmak için yüksek sesle ba¤›ra-
rak dolaflan kimse.
emsalsiz: benzersiz.
fehim: anlay›fl.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
fihrist: bir kitab›n bafl›nda veya
sonunda yer alan ve kitab›n için-
de neler bulundu¤unu gösteren
cetvel, indeks.
hakaik-› eflya: nesnelerin, fleyle-
rin perde arkas›ndaki hakikatleri.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hakkalyakin: marifet mertebesi-
nin en yükse¤i; bir fleyi yaflaya-
rak, içine girerek, do¤rulu¤undan
flüpheye asla yer b›rakmayacak
biçimde kesin olarak bilme.
harika: ola¤anüstü.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
hikmet-i hilkat: yarat›l›fl hikmeti.
hitam: son, nihayet, sona erme,
bitme, neticelenme, tamamlan-
ma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
i’lem: arapça’da bil! anlam›nda
emir.
ilmelyakin: yakin ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme; aksi
mümkün olmayan aç›k, kesin ve
sa¤lam bilgi.
ilmelyakin: yakin ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme; aksi
mümkün olmayan aç›k, kesin ve
sa¤lam bilgi.
iman: inanç, itikat.
itizar: özür dileme, bir sebep gös-
tererek aff›n› dileme.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kàri: okuyucu, okuyan.
kàs›r: k›sa.
katre: damla.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
k›ymet: de¤er.
makusen mütenasip: ters oran-
t›l›, birbirine nispet edilen iki fley-
den biri artt›kça (ço¤ald›kça) di¤e-
rinin azalmas› (eksilmesi).
manevî: manaya ait, maddî ol-
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mayan.
mebsuten: mebsut olarak,
afl›lm›fl, yay›lm›fl, etrafl›ca an-
lat›lm›fl olarak.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
mertebe: derece, basamak.
miftah: açan alet, anahtar.
mizan: terazi, ölçü.
muazzam: çok büyük, ulu,
yüce.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
muhterem: sayg› de¤er, hür-

mete lay›k, sayg›n.
muhteflem: haflmetli, yüce.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
nispet: oran, ölçü.
flems: günefl.
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rmak, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.
takdim: arz etme, sunma.
taklit: delilsiz olarak hareket
etme, fleriatteki delilini bil-
meksizin bir hükümle amel
etme.

tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tebarüz: belli olma, görünme,
bariz hale gelme.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›-
m›, evrenin gizli s›rr›.
ulema-i mütebahhirîn: son
zamanlarda yetiflen büyük
âlimler.
vukuf: bir hâlde oldu¤u gibi
kalma, bir hâlde bulunma, ar-
t›p eksilmeme.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça.



Hem bu mecmuada bulunan yüzlerce i’lemlerden yal-
n›z pek az bir k›sm›n›n pek cüz’î bir manas› yaln›z iflaret
için zikredilmifl. Yoksa her bir risale, hatta her bir i’lem
için bu Mesnevî Fihristinin mecmuu kadar bir fihrist yap-
mak lâz›m gelirdi. Buna da ne bizim iktidar-› ilmimiz ve
ne de makam ve ne de zaman müsait de¤ildir.

1 oº«/µ`n◊rG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG Énænà`rªs∏nY Éne s’pG Énænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
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bildirme.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hürmet: sayg›.
iktidar-› ilim: ilmin iktidar›, güç
ve kuvveti.
i’lem: arapça’da bil! anlam›nda
emir.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
makam: yer, mevki.
mecmu: toplam, tüm.
müsait: uygun, münasip.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lâhî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bî.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
yâ Rabbî: ey her fleyi en güzel
flekilde terbiye ve idare eden Al-
lah’›m.
zikretmek: anmak, bildirmek.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
Ashap: Sahabeler, Hz. Pey-
gamberi (a.s.m.) görmüfl ve

onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler.
Bakara: Kur’ân-› Kerîm’in 2.
suresi. Medine-i Münevve-
re’de nazil olmufltur. 286
ayettir.

fihrist: bir kitab›n bafl›nda ve-
ya sonunda yer alan ve kita-
b›n içinde neler bulundu¤unu
gösteren cetvel, indeks.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek

1. Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederim. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bilgimiz
yoktur. Sen herfleyi hakk›yla bilir, herfleyi hikmetle yapars›n. (Bakara Sûresi: 32.)

2. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek, bizi onunla hesaba çekme.
(Bakara Suresi: 286.)

3. Ey Rabbimiz! Peygamberlerin Efendisi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ve Âli ve bü-
tün Ashab› hürmetine, flu noksan fihristi en güzel surette kabul eyle, âmin. Ve ezelden
ebede kadar, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
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- A -

ABDÜLKAD‹R GEYLÂNÎ: Kadiriye tarikat›n›n kurucusu. 470’te (1077) Gilân eyalet
merkezine ba¤l› Neyf köyünde do¤an Geylânî’nin babas›, Ebu Salih Mûsa’n›n dindar bir
kimse oldu¤u bilinmekle birlikte, devrin tan›nm›fl sufilerinden Ebu Abdullah Savmai’nin k›-
z› olan annesi Ümmü’l-Hayr Emetü’l-Cebbar Fat›ma’n›n da kad›n velilerden 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 Galib bin
Bak›llânî, Cafer es-Serrâc, Ebu Talib bin Yusuf gibi âlimlerden hadis; Ebu Said Muharrimi,
Ebu Hattab gibi hukukçulardan f›k›h, Zekeriya-i Tebrizî gibi dilcilerden de dil ve edebiyat
ö¤renimi görür. K›sa zamanda usul ve fürû ve mezhepler konusunda genifl bilgi sahibi olur
ve Ebu’l-Hayr Muhammed bin Müslim Debbas vas›tas›yla tasavvufa intisap eder. Ba¤dat’a
gitti¤i zaman mensup oldu¤u fiafiî mezhebini b›rakarak mizac›na daha uygun gelen Han-
beli mezhebine giren Abdülkadir-i Geylânî, hayat›n›n sonuna kadar her iki mezhebe göre
fetva vermifl, ancak yaflad›¤› dönemde Hanbelilerin imam› olmufl ve bundan dolay› ken-
disine “Muhyiddin” (dini ihya eden) ünvan› verilmifltir. Eserleri: El-Gunye li Tâlibî Tariki’l-
Hak, Fethu’r-Rabbâni ve’l-Feyzû’r-Rahmanî, Fütûhû’l-Gayb, Füyüzât-› Rabbaniye ve Evrâ-
di’l-Kâdiriye, Mektûbat, S›rrû’l-Esrar ve Mazharü’l Envar, Delâil, Sirâcü’l-Vehhâc fi Leyletil
Mirac, Usûli’d-Din, Esmaü’l-Hüsnâ, Kitab-› Hamse-i Geylânî. 

ABDÜLMEC‹D NURSÎ: Abdülmecid Ünlükul (Nursî) 1884-1967. Bediüzzaman’›n karde-
fli, ‹flaratü’l-‹’caz ve Mesnevi-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¤iti-
mini burada ald›. Nurs köyünden sonra Arvas’ta e¤itimine devam etti. Buradan ayr›ld›ktan
sonra (1900) Van’a gitti. Abdülmecid, Birinci Dünya Savafl›n›n bafllamas› üzerine Bediüzza-
man’›n idaresinde savafla kat›ld›. Abdülmecid, Ruslar›n hücumundan ve istilâs›ndan kurtu-
lan baz› akrabalar› ile birlikte Van’dan ayr›larak Diyarbak›r üzerinden fiam’a gitti. Üç y›l bu-
rada kald›ktan sonra 1917 y›l›nda Diyarbak›r’a geri döndü. Abdülmecid Diyarbak›r’da bulu-
nan Askeri Rüfltiyede Arapça ö¤retmenli¤ini yapt› ve tekrar (1920) Van’a döndü. Bediüzza-
man’›n kendisine tevdi etti¤i eserlerinden ‹flaratü’l-‹’caz ile Mesnevi-i Nuriye’yi Arapçadan
Türkçeye tercüme etti. Bu eserlerden talebelerine dersler okuttu. Di¤er taraftan hayat›nda
çok büyük iz b›rakan evlât ac›s›n› burada tatt›. Üniversitede okuyan ve gelmesini dört göz-
le bekledi¤i o¤lu Fuat’›n vefat haberini burada ald›. Abdülmecid’i en çok sarsan olaylar›n ba-
fl›nda kuflkusuz, Bediüzzaman’›n ebedî istirahatgâh›nda bile rahat b›rak›lmamas› gelir. Ve-
fat›ndan birkaç ay geçtikten sonra, kendisine zorla imzalatt›r›lan bir yaz›ya dayan›larak Be-
diüzzaman’›n kabri aç›ld› ve naafl› bir gece Urfa’daki mezar›ndan al›nd›. Abdülmecid’in, göz-
leri ba¤l› bir flekilde içinde bulundu¤u bir uçakla tafl›nan naafl, bilinmeyen bir yere götürü-
lerek defnedildi. Bediüzzaman’› hayatta iken rahat b›rakmayanlar, vefat›ndan sonra da ra-
hat b›rakmam›fllard›. Bediüzzaman son buluflmalar›nda kardefline, kendisinden yedi y›l son-
ra ölece¤ini söylemiflti. Nitekim de öyle oldu. 11 Haziran 1967 Cuma günü vefat etti.

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 Hüs-
na’s›n›n tamam›n› gösteren parlak birer ayna olabilmelerini temin etmek için vazifelendi-
rerek imtihan dünyas›na indirmifltir. Hz. Âdem (a.s.) ilk peygamber olarak görevlendirilmifl 
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ve kendisine on sahifeden oluflan kitapç›k verilmifltir. Allah’›n seçkin k›ld›¤› kifliler aras›nda sa-
y›lm›fl oldu¤undan “safiyyullah” ve insanl›¤›n ilk atas› olmas› sebebiyle de “ebü’l-befler” ünva-
n›yla an›lmaktad›r. ‹lk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (a.s.) bin y›l gibi uzun bir süre yafla-
m›flt›r.

AZRA‹L (A.S.): Dört büyük melekten biri olup Cenab-› Hak taraf›ndan insanlar›n ruhlar›n›
almakla görevlendirilmifltir. Ölüm mele¤i de denilmektidir.

- B -
BAYEZ‹T-‹ B‹STAMÎ: (ö.264 /875) ‹lk büyük mutasavv›flardand›r. “Silsile-i Âliyye” denilen

büyük âlim ve velîlerin beflincisidir. “Sultanü’l-Arifin” lakab›yla meflhurdur. Künyesi Ebu Ye-
zid’dir. As›l ismi Tayfur bin ‹sa’d›r. Hicrî 160 veya 188 tarihinde ‹ran’da Hazar Denizi kenar›nda
Bistam’da vefat etti. Bayezid tasavvuf tarihinde sekr, fenâ, melâmet, tevhit, marifet, muhab-
bet, miraç ve isar gibi konulardaki sözleri ve sathiyeleriyle tan›n›r.

- C -
CEBRA‹L (C‹BR‹L) (A.S.): Dört büyük melekten, Cibril, Cibril-i Emin, Ruhü’l-Emin, Ruhü’l-

Kudüs isimleriyle de bilinen vahiy mele¤i. Allah taraf›ndan peygamberlere vahiy götürmekle
vazifeli melek.

CELÂLEDD‹N HARZEMfiAH (?-1231): Harzemflahlar devletinin son hükümdar›d›r (1220-
1231). As›l ad› Megübirti’dir. Celâleddin, devrin geleneklerine uyularak ona verilen lakapt›r.
Mo¤ollar›n 1220 de Harizm’i iflgal etmelerinden ve Sultan Alâaddin Muhammed’in ölümünden
sonra tahta geçen Celâleddin, Türk devletlerinin devaml›l›k ve bütünlük arz etti¤ine inan›yor
ve kendisini Büyük Selçuklular›n mirasç›s› olarak kabul ediyordu. Türk-‹slâm tarihinin en ce-
sur hükümdarlar›ndan biri olan Celâleddin Harzemflah Mo¤ollara karfl› mücadelesiyle büyük
flöhrete kavufltu ve ‹slâmiyeti savunan bir kahraman olarak tarihe geçti. Mo¤ollar› bir çok kez
ma¤lûp eden Celâleddin Harzemflah vefat etti¤inde halk, onun ölümüne inanamam›fl, hakk›n-
da efsaneler yay›lm›flt›. Bu yüzden, ölümünden y›llarca sonra bile Mo¤allar endifle duymufl-
lard›.

CENG‹Z (1155-1227): Mo¤ol ‹mparatorlu¤unun kurucusu ve ilk hükümdar›d›r. As›l ad› Ti-
muçin’dir. Tarihin kaydetti¤i en zalim hükümdar ve kan dökücülerden biridir. Ünlü tarihçi ‹b-
nü’l-Esir, onun yapt›klar› için, “Keflke annem beni do¤urmasayd› da tüyler ürpertici zulüm ve
katliamlar› görmeseydim” ifadelerine yer verir. Risale-i Nur’da kendisinden, ayet ve hadisle-
rin iflaretiyle “deccal” olarak söz edilip, Müslümanlar aras›nda hükmedecek üç deccalden biri
olarak tarif edilmektedir. Kan üzerine kurdu¤u büyük imparatorlu¤u, ölümünden hemen son-
ra parçaland›. Timuçin, 1155 y›l›nda Sibirya bölgesindeki Onon Nehri k›y›s›nda bulunan Deliün
Boldok’da do¤du. Babas› Yesügay Bahad›r, annesi Houlen Ece’dir. Henüz on iki yafl›nda iken
babas›n› kaybetti. Bundan sonra uzun süren s›k›nt›l› olaylar› arka arkaya yaflad›. Önce baba-
s›na tâbi olan kabileler taraf›ndan terk edildiler. Di¤er taraftan bask›lara maruz kald›lar. Niflan-
l›s› esir al›narak Ong Han’a hediye edildi. Aile bal›kç›l›k ve avc›l›k yaparak geçimini sa¤lad›. On
üçüncü asr›n bafl›ndan itibaren toparlanan ve etraf›na önemli kuvvetler toplayan Timuçin,
düflmanlar› ile yapt›¤› savafllar› kazanmaya ve giderek güçlenmeye bafllad›. Karakurum’da ilk
Mo¤ol devletini kurdu (1205). Cahil ve vahfli Mo¤ol ve Tatarlardan, ifli gücü ya¤mac›l›k olan bü-
yük bir ordu meydana getirdi. Mo¤olistan’›n etraf›ndaki ülkelere sald›rmaya bafllad›. 1206 y›-
l›nda; cihan hükümdar›, güçlü, mükemmel savaflç› anlam›na gelen “Cengiz” unvan›n› ald› ve
ka¤an ilân edildi. Tüm bozk›r kavimlerini egemenli¤i alt›nda toplad›. Topraklar›n› geniflleterek
Müslümanlar›n yaflad›¤› alanlara sald›rmaya bafllad›. Cengiz, çok genifl bir alan› iflgal ve ya¤-
malad›ktan sonra 1225 y›l›nda Mo¤olistan’daki karargâh›na döndü. Hastalan›nca o¤ullar›n›
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toplayarak vasiyette bulundu. Bu vasiyete göre; kendisinden sonra Ögedey ka¤an olacak, Ça-
¤atay yasa ifllerinden sorumlu olacak, Tuluy’da ordu kumandanl›¤›n› yapacakt›. 1227 y›l›nda
öldü ve Mo¤olistan’›n kuzeydo¤usundaki Burhan Haldun denilen yere gömüldü.

CÜNEYD-‹ BA⁄DADÎ: (ö.297/909.) Künyesi, Ebü’l-Kas›m Cüneyd bin Muhammed el-Haz-
zaz el-Kavarir’dir. Künyesinde geçen Hazzaz lakab›, kendisinin ipek ticaretiyle u¤raflmas›ndan;
Kavarir lakab› da ailesinin cam ticaretiyle ifltigal etmelerinden dolay› verilmifltir. Nihavend
as›ll› bir ailenin çocu¤u olan Cüneyd Ba¤dat’ta do¤mufl olup, do¤um tarihi bilinmemektedir.
Do¤du¤u beldede yaflayarak buradaki insanlara hizmet etti. E¤itime küçük yafllarda bafllad›.
Bölgenin ünlü alimlerinden f›k›h ve hadis olmak üzere muhtelif dersler ald›. ‹mam-› fiafii’nin
talebelerinden olan Ebu Sevr el-Kelbi’den f›k›h, tefsir, hadis, kelam derslerini ald›. ‹lim ve ta-
savvuf ehlinden ileri gelenlerin sohbetlerine kat›lan, çevresindeki tasavvuf ehlinin etkisinde
kalarak tasavvufa meyleden Cüneyd’e, ünlü alimlerden hocas› ve ayn› zamanda day›s› olan
Seri es-Sakati önce fler’i ilimleri ö¤renmesini, daha sonra sufili¤e yönelmesini tavsiye etti. Ho-
calar›ndan Ebu Sevr’in derslerinde büyük baflar› ve maharet kesbeden Cüneyd, daha yirmi ya-
fl›nda iken f›k›h ilminde fetva verecek seviyeye yükseldi. fier’i ilimlere gösterdi¤i alaka ve sa¤-
lad›¤› baflar› k›sa zamanda çevresindekilerin dikkatini çekti. Mütevazi kiflili¤inden dolay› “hal
ile ilmi Cüneyd kadar mükemmel bir flekilde kendisinde birlefltiren baflka bir sufinin görülme-
di¤i” yorumlar› yap›lm›flt›r. ‹rfladdaki üstün kabiliyetinden dolay›, zaman›n mutasavv›flar› ta-
raf›ndan “seyyidü’l-taife” olarak tan›nd›. Son nefesine kadar dini vecibelerini yerine getirme-
de hassas davranan Cüneyd, zikir ile meflgul oldu¤u bir esnada ebedi aleme göçtü.

- D -
DECCAL: Hadis-i fleriflerde ahirzamanda meydana ç›k›p insanl›k âleminde fitne ve fesada

sebep olaca¤› belirtilen din düflman› flah›st›r. K›yametin büyük alâmetlerinden olan Deccal,
kendisine tâbi olanlarla birlikte bütün semavî dinlere karfl› mücadele ederek onlar› ortadan
kald›rmaya çal›flacakt›r. Sahip oldu¤u tüm güç ve imkânlara ra¤men bu amac›na ulaflamaya-
cak olan Deccal ve onun yaymaya çal›flt›¤› dinsizlik fikri, Hazret-i ‹sa taraf›ndan öldürülecektir.

- E -
EBU HAN‹FE (‹MAM-I AZAM): Ebu Hanife Numan bin Sabit. (m. 699/767) Hanefî mezhe-

binin imam›, büyük müçtehit Ebu Hanife ‹slâmda hukukî düflüncelerin ve içtihat anlay›fl›n›n
geliflmesinde önemli pay sahibidir. Daha çok Ebu Hanife veya ‹mam-› Azam diye an›l›r. Milâ-
dî 699 y›l›nda Kûfe’de do¤an Ebu Hanife’nin nesebi Numan bin Sabit bin Züta bin Mâh’t›r. Kü-
çük yafllarda Kur’ân’› ezberleyen Ebu Hanife k›raat ilmini k›raat-› seb’a âlimlerinden As›m bin
Behdele’den ö¤renmifltir. Devrin seçkin âlimleriyle görüflüp onlardan faydalanma imkân› bu-
lan Ebu Hanife’nin as›l hocas›, döneminde Kûfe Re’y ekolünün üstad› kabul edilen Hammad
bin Ebu Süleyman’d›r. Hammad’›n ölümü üzerine onun yerine ders okutmaya bafllam›fl ve
ömrünün sonuna kadar buna devam etmifltir. Halk›n f›khî meselelerine çözümler arad› ve iç-
tihatlar yapt›. F›k›h alan›ndaki derin bilgisinin yan› s›ra, hakikati söylemekten ve onun müca-
delesini vermekten çekinmeyen bir kifliydi. Ebu Hanife ilmî u¤raflmas› sebebiyle, daima ha-
yat›n ve f›khî problemlerin içinde olmufl ve pek çok içtihatlarda bulunmufltu. En meflhur eser-
leri: Müsned, F›khü’l-Ekber, F›khü’l-Ebsat, Âlim ve’l-Müteallim ve Risale’dir.

- F -
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 elin-
de bulunduran firavunlar ayn› zamanda ilâhlar›n yeryüzündeki temsilcileri say›l›yor ve ibadet-
ler onlar ad›na yap›l›yordu. Hazret-i Mûsa ile mücadele eden Firavun da ayn› flekilde ilâhl›k 
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iddia eden, zalim, kibirli, ve inatç› bir kifliydi. Kendi halk›n› eziyor özellikle ‹srailo¤ullar›na bü-
yük zulümler yap›yordu. Cenab-› Hak ilâhl›k davas›ndan ve yapt›¤› zulümlerden vazgeçmesi
ve ‹srailo¤ullar›n› serbest b›rakmas› için ona Hz. Mûsa’y› ve kardefli Hz. Harun’u gönderdi. Ken-
disinden istenilenleri kabul etmeyen Firavun, kendi 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.

- H -
HEBENNEKA: Ahmakl›¤›yla meflhur olmufl Yezit isimli bir Arab›n ad›d›r. Ayn› zamanda bu

isim, ahmak oldu¤u halde kendini çok zeki sananlar için s›fat olarak da kullan›lmaktad›r.

HÜSREV ALTINBAfiAK: 1899’de Isparta’da do¤du. 1977’de ‹stanbul’da vefat eti. Bediüz-
zaman’la birlikte, Eskiflehir, Denizli ve Afyon hapislerinde beraber bulundu. Isparta kahraman-
lar›ndan, Risale-i Nur’un hizmetkârlar›ndan idi. En müflkül ve karanl›k günlerde Nur Risalele-
rine hizmet etmiflti. Yüzlerce risaleyi bir matbaa gibi ço¤altm›flt›. Güzel bir hatta sahipti. Te-
vafuklu Kur’ân-› Kerîm’i ilk defa yazanlardand›r.

- ‹ -
‹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.

‹SRAF‹L (A.S.): Melâike-i Kiram olarak adland›r›lan dört büyük melekten bir tanesidir. K›-
yamet günü “sur”u üfürmekle vazifelidir. Hz. ‹srafil “sur”u iki kez üfleyecektir. ‹lk üflemesiyle
k›yamet kopacak, ikinci üflemesinden sonra ise k›yamette ölenler diriltilecek ve haflir mey-
dan›na ça¤r›lacakt›r.

‹MAM-I GAZALÎ: As›l ad› Hüccetü’l-‹slâm Ebu Hamid Muhammed b. Ahmet el Gazzalî’dir.
Efl’ari kelâmc›s›, fiafii 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¤i-
nin yün tacirli¤i olmas›ndan dolay› kendisine “Gazzalî” ve zaman›nda ‹slâma yöneltilen itiraz-
lara 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 defnedilen Ga-
zali’nin eserlerinden baz›lar› flunlard›r: El-Münk›z; ‹hya-ü Ulumi’d-Din; Kimya-y› Saadet; Teha-
fütü’l-Felasife; K›stasü’l-Müstakim.

‹MAM-I RABBANÎ: Hindistanl› büyük bir âlim olup, Hicrî ikinci bin y›l›n›n bafl›nda gelen
(müceddid-i elf-i sani) ünvan›na sahiptir. ‹nanç ve fikir aç›s›ndan büyük kar›fl›kl›klar›n oldu¤u
bir dönemde Hicrî 971’de (1563) Hindistan’›n Serhend kasabas›nda do¤mufltur. As›l ad› Ahmet
olan ‹mam-› Rabbanî Hazretlerinin soyu Hz. Ömer’e (r.a.) dayand›¤›ndan Farukî, memleketin-
den dolay› Sirhindî lâkaplar›yla tan›nmaktad›r. ‹lk e¤itimini din âlimi olan babas› Abdüle-
had’den alm›flt›r. Daha sonra Silyaküt flehrine giderek kad› Badehflani’den f›k›h, kelâm ve 
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tefsir dersleri alarak e¤itimini tamamlam›fl ve icazet alm›flt›r. Daha sonra Delhi’ye giderek
Nakflî fleyhi Bakibillah’›n yan›nda tasavvuf ilmini iki ay gibi k›sa bir sürede tamamlayarak ir-
flat izni alm›flt›r. ‹mam-› Rabbanî döneminde zararl› düflünce ve fikirler tarikat yoluyla verildi-
¤inden onun mücadelesi de bu yolla olmufltur. Hayat› boyunca tekke ve medrese ehlini bir-
lefltirmek için büyük gayret sarf etmifltir. Tarikatlar› ve özellikle de Nakflî tarikat›n›, iman ha-
kikatlerinin anlafl›lmas›na vas›ta yapmak suretiyle gerçek kimli¤ine büründürmüfltür. Eski za-
manda büyük zatlar taraf›ndan rivayet edilen, “Mütekelliminden ve ilm-i kelâm ulemas›ndan
birisi gelecek, bütün iman ve ‹slâm hakikatlerini akl› ikna edecek bir tarzda ayan beyan ispat
edecek” s›rr›n› kendisiyle gerçekleflmesini istedi¤ini ifade etmifltir. Bu s›r içindir ki, özellikle ha-
yat›n›n son zamanlar›nda bütün gayretini do¤rudan do¤ruya iman hakikatlerinin neflri üzeri-
ne yo¤unlaflt›rm›flt›r. Hayat tarz› ve hizmet flekliyle herkesin takdirini kazanmas› itibar›yla
‹mam-› Rabbanî lakab›yla an›lm›flt›r. Cihangir fiah döneminde hapse at›lm›fl; fakat, orada da
hizmet ve irflad›na devam etmifltir. ‹mam-› Rabbanî döneminin hastal›klar›n› üç sebebe ba¤-
lamaktad›r. Bunlar; idarecilerin dinden uzaklaflmalar›, âlimlerin menfaat ve korku sebebiyle
Kur’ân ve sünnetten ayr›lmalar› ve tasavvuf ehlinin tarikat› fleriattan uzaklaflt›rmalar› olarak
s›ralanm›flt›r. ‹mam-› Rabbanî 1624 y›l›nda 63 yafl›nda iken memleketi Serhend’de vefat et-
mifltir.

‹MAM-I fiAF‹Î: (ö. 820) fiafiî mezhebinin kurucusudur. Hicrî 150 (767) y›l›nda Gazze’de do-
¤an fiafii, Mekke’de Müslim el-Zinci ve Sufyan bin Uyeyne’den hadis ve f›k›h tahsil etti. 20 yafl-
lar›nda Medine’ye Malik bin Enes’in yan›na giderek onun ölümüne kadar orada kald›. Malik
bin Enes’in Muvatta adl› eserini ezbere bilen fiafii, 195’ten itibaren Ba¤dat’ta hocal›¤a bafllad›.
‹mam-› fiafii Hicrî 204’te (820) Fustat’ta vefat etti. ‹mam-› fiafii sadece mevcut bütün f›k›h mal-
zemesini elden geçirmekle kalmam›fl, f›k›h ilminin usullerini ve temellerini araflt›rarak usul-i
f›kh›n kurucusu addolunmufltur. ‹mam-› fiafii’nin talebeleri aras›nda Zafarani, Ebu Savr, Ahmet
bin Hanbel, Karabisi gibi tan›nm›fl âlimler de vard›r. fiafii mezhebi bugün Güney Arabistan’da,
Bahreyn’de, Malaya Adalar›nda, Da¤›stan’da, Tangonyika’da ve baz› Orta Asya bölgelerinde
hakimdir. Eserleri: Kitabü’l-Umm; Kitap-› F›khü’l-Ekber; Kitabü Vasiyyetü’fl-fiafii.

‹MAM-I fiA’RANÎ (1491-1566): fiafii mezhebinin ünlü âlimlerindendir. M›s›r’da yetiflmifl
ve burada hizmet etmifltir. As›l ad› Abdülvehhab’t›r. fia’ranî unvan›yla tan›n›p meflhur olmufl-
tur. Sünnet-i seniyenin yaflanmas› ve yaflat›lmas› üzerinde titizlikle durmufltur. Risale-i Nur’-
da, velilerle ilgili anlat›lan baz› ola¤anüstü hallerin inkâr edilmemesi üzerinde durulurken, ya-
p›lan izahatta ismi zikredilmektedir. Abdülvehhab, 1491 y›l›nda M›s›r’›n Kalkaflend kasabas›n-
da do¤du. Babas› e¤itimine önem vererek küçük yafllarda ilim tahsiline yollad›. Erken yafllar-
da Kur’ân-› Kerim’i ezberledi ve haf›z oldu. Ald›¤› vazifenin üzerinde titizlikle duran, en ince
teferruat›na kadar inen ve mükemmel flekilde yapmaya çal›flan birisi olarak dikkatleri üzeri-
ne çekti. Hadis ve f›k›h dal›nda edindi¤i birikim ile zaman›n›n önemli âlimleri aras›nda yer al-
d›. Daha sonraki dönemde yazd›¤› Tabakat adl› eserinin sonuna, ilminden istifade etti¤i bü-
yük flahsiyetlerin tamam›n›n isimlerini ilâve etti. Bu hareketiyle bir bak›ma hocalar›na karfl›
vefakârl›¤›n› gösterdi. Peygamber Efendimizin (a.s.m.) sözleri ve sünnetine uyman›n ehemmi-
yeti üzerinde duran fia’ranî; sünnet ve hadis-i fleriflerin Kur’ân-› Kerim’i aç›klad›¤›n›, mezhep
imamlar›n›n sünneti, din âlimlerinin de mezhep imamlar›n›n sözlerini aç›klad›klar›n› belirtti.
Sünnetin ehemmiyeti üzerinde dururken; temizlik, namaz›n kaç rekât k›l›naca¤›, rükû ve sec-
denin nas›l olmas› gerekti¤i, bayram ve cenaze namazlar›n›n nas›l k›l›naca¤›, zekat›n ölçüsü
gibi konular›n en güzel flekilde Peygamber Efendimiz taraf›ndan icra edildi¤ini, aksi takdirde
tüm bunlar› hiçbir âlimin sadece Kur’ân-› Kerim’e bakarak ç›karamayaca¤›n› belirtti. Farzlar›n 
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seferde kaç rekât k›l›naca¤›n› Kur’ân-› Kerim’de bulamad›klar›n› söyleyenlere, Hazreti Ömer’in
(r.a.) flu cevab›n› hat›rlatt›: “Cenab-› Hak, bize Muhammed Aleyhisselâm› gönderdi. Biz, Kurân-
› Kerim’de bulamad›klar›m›z›, Resulullahtan gördü¤ümüz gibi yap›yoruz. O, seferde dört rekât
farzlar› iki rekât k›lard›. Biz de öyle yapar›z.” fia’ranî, günümüzde yanl›fl bir flekilde anlafl›lan
ve icra edilen baz› uygulamalara da cevap teflkil edecek önemli aç›lamalara yer verdi. Vefat
olay›ndan sonra, her türlü manevî yard›ma muhtaç olan insanlar için yap›lacak hay›r ifli ve ve-
rilecek sadaka için yedinci, k›rk›nc› veya elli ikinci günü-gecesini beklemenin gereksizli¤ini
ima etti; “Denize düflen insana at›lacak kurtar›c› can simidi ne kadar erken at›l›rsa o kadar
makbule geçece¤i gibi, ölen insan ad›na yap›lacak iyilikler, hay›r hasenatlar da aynen öyledir.
Ne kadar erkene al›n›r da acele ile gönderilirse o kadar makbul olur.” fiafii mezhebi imamla-
r›ndan olan fia’ranî, ‹mam-› fiafii’nin ‹mam-› Azam hakk›ndaki tutumunu aktarmas›yla da
önemli bir vazife gördü. fia’ranî, M›s›r’dan Ba¤dat’a gelen ‹mam-› fiafii’nin ilk önce ‹mam-› Aza-
m’›n kabrini ziyaret etti¤ini belirtti. ‹mam-› fiafii sabah namazlar›nda mutlaka Kunut Duas›n›n
okunmas› içtihad›nda bulunmufltu. Ba¤dat’ta ise sabah namaz›n› daha önce yapt›¤›n›n aksi-
ne Kunut Duas›z k›ld›rd›. Akabinde cemaat içinde f›s›ldaflma ve kendi görüflünden vazgeçti
fleklindeki söylentiler üzerine; “Hay›r, görüflümden vazgeçmedim. ‹çtihad›m› da terk etmedim.
Ancak flu ilerideki mezarda benim görüflüme z›t görüfl ve içtihat sahibi Ebu Hanife yat›yor.
Onun görüflüne hürmet ve sayg›mdan dolay› onun içtihad›yla amel ederek k›ld›rd›m sabah
namaz›n›. Benim gibi düflünmese de o büyük insan›n görüflüne olan hürmet ve sayg›m, beni
böyle davranmaya sevk etti” mealinde karfl›l›k verdi. Risale-i Nur’da, evliyan›n ola¤anüstü hal-
leri ile ilgili olarak anlat›lan hâdiselerin inkâr edilmemesi ikaz›nda bulunulmaktad›r. ‹mam-›
fia’ranî’nin Fütuhat-› Mekkiye adl› büyük eseri bir günde 2,5 kez mütalâa etmesi örnek olarak
verilmektedir. Buna benzer ve insan› tasdike yaklaflt›ran misallerin çok oldu¤u belirtilmekte-
dir. Meselâ, rüyada bir saat zarf›nda bir senenin geçmekte ve birçok ifller görülmektedir. fia-
yet o saat içinde yap›lan ifller yerine Kur’ân okunmufl olsa, hatim indirilebilir. Bu durumun ev-
liya için, uyan›kl›k ve uyku hali aras›nda bir durum olan “yakaza”da inkiflaf etti¤i belirtilmek-
tedir. Meselenin ruhî bir mahiyet ald›¤›, ruhun da zamanla s›n›rl› olmad›¤› ilave edilmektedir.
Ayr›ca, ruhu cismaniyetine üstün gelenlerin fiillerinin de sürat kazand›¤›na iflaret edilmekte-
dir Abdülvehhab fia’ranî 1566 y›l›nda Kahire’de vefat etti. Yak›n›na gömüldü¤ü cami kendi
ad›n› tafl›maktad›r. Bir çok talebe yetifltirdi¤i gibi çok say›da eser yazd›. Mizanü’l-Kübra adl›
eserinde dört mezhebin f›k›h ilmini bir araya toplad›. Tabakatü’l-Kübra’s›nda dört yüzden faz-
la büyük âlimin hayatlar› ve baz› özelliklerine yer verdi. Di¤er eserleri flunlard›r: Envarü’l-Kud-
siye, Ecvibetü’l-Merdiyye, Ahlaku’z-Zekiyye vel Ulumü’l-Ledünniyye, ‹rfladü’l-Mu¤felin, Bahrü’l-
Mevrud, Siracü’l-Münir, Fethü’l-Mübin, Feraidü’l-Kalaid, Meflarikü’l-Envari’l-Kudsiyye.

- M -
MEVLÂNA CELÂLEDD‹N-‹ RUMÎ: Celâleddin Muhammed Rumî. Hicrî 604, Milâdî 1207’de

Horasan’›n Belh flehrinde do¤du. Ünvan› Mevlâna’d›r. Babas› “Sultanü’l-Ulema” olarak bilinen
Muhammed Bahaeddin-i Veled’dir. Anadolu’ya hicret etti¤inde “Rumî” diye an›ld›. Konya’ya
ailesiyle birlikte yerleflti. Hicrî 672 y›l›nda Konya’da vefat etti. Eserlerinden baz›lar›: Mesnevi,
Divan-› Kebir; Fihi Mafih; Mecalis-i Seb’a; Mektubat’d›r.

M‹MAR S‹NAN: Osmanl›n›n en güçlü dönemlerinde yaflad›. Hassa mimarlar› örgütünü
düzenleyip yönetmesinin yan› s›ra, gerçeklefltirdi¤i eserlerle klâsik Osmanl› mimarl›¤›n›n olu-
flumunu sa¤lad›. Mimar Sinan, 84 cami, 50’yi aflk›n mescit, 57 medrese, 7 dârülkura, 22 türbe,
17 imamet, 3 dârüflflifa, su yollar› ve kemerler, 8 köprü, 20’ye yak›n kervansaray, 35 köflk ve
saray, 40 civar›nda hamam infla etti. Kalfal›k eseri olarak nitelendirdi¤i Süleymaniye ve usta-
l›k eseri olarak nitelendirdi¤i Selimiye Camii, Koca Sinan’›n flaheser  eserleri aras›ndad›r.
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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. 

MUHY‹DD‹N-‹ ARABÎ: Ad›, Ebu Bekir Muhammed b. Ali’dir. 1165’te Endülüs’ün Mürsiy-
ye kasabas›nda dünyaya geldi. ‹bni Arabî ve fieyh-i Ekber diye meflhur oldu. Küçük yafltan iti-
baren tahsile bafllayarak pek çok âlimin derslerinde bulunup naklî ve aklî ilimleri ö¤rendi. Tef-
sir, f›k›h, hadis ve k›raat ilimlerinde büyük bir âlim oldu. Daha sonralar› tasavvufa yönelerek
zaman›n›n âlimlerinden ve Seyyid Abdülkadir Geylânî’nin ruhaniyetinden feyz ald›. Zaman›n›n
ilminden ve feyzinden istifade edilen belli bafll› büyük âlimlerinden oldu. 1194 Endülüs’ten
ayr›larak Tunus’a ve oradan Fas’a gidip çeflitli ilim meclislerinde bulundu. Tekrar Endülüs’e dö-
nüp Kurtuba’ya geldi. Sonra 1201’de tekrar Endülüs’ten Tunus’a geçti. Hac için yola ç›karak
M›s›r ve Kudüs’e u¤rad›. Hacdan sonra çeflitli yerleri dolaflarak Konya’ya gitti ve 1230 da fiam’a
giderek oraya yerleflti. Tasavvuftaki yüksek derecesi sebebiyle sekr halinde iken tevhit (vah-
det-i vucud) konusundaki sözleri yanl›fl anlafl›l›p iftiraya u¤rad›ysa da zaman›n›n devlet adam-
lar› taraf›ndan himaye edildi. 1240 senesinde 78 yafl›nda fiam’da vefat etti. Yavuz Sultan Se-
lim M›s›r Seferi s›ras›nda fiaml›larca çöplük haline getirilen kabrinin yan›nda cami ve dergâh
yap›lmas›n› emrederek onun kabrinin de¤erini bulmas›n› sa¤lad›. Muhyiddin-i Arabî’nin pek
çok k›ymetli eseri vard›r. Fütuhat-i Mekkiyye, Füsüsu’l Hikem, Muhtasar en meflhurlar›d›r.

MÛSA (A.S.): ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine büyük kitaplar›n ilki olan Tevrat in-
dirilen büyük peygamberlerdendir. Tevrat Hz. Mûsa’ya levhalar halinde indirilmifltir. Hz. Mûsa
M›s›r’da dünyaya gelmifltir. Soyu Hz. ‹brahim’e dayan›r. Kardefli Hz. Harun kendisine yard›mc›
olarak peygamber olarak görevlendirilerek Firavuna gönderilmifl ve Firavunu tevhide davet
etmifl, fakat kabul edilmeyince kendine iman eden ‹srailo¤ullar› ile birlikte M›s›r’dan mukad-
des topraklara gelmifl ve orada kendisine Tevrat levhalar› indirilmifltir. Hz. Mûsa’n›n zaman›n-
da kendinde zahir olan mu’cizelerinin en meflhurlar› asas› ve yed-i beyzas›d›r (beyaz el). 
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Asas› ile vurdu¤u tafl›n on iki gözünden su ç›karmas›yla meflhurdur. Hz. fiuayb’›n k›z›yla evle-
nen Hz. Mûsa mukaddes topraklara varamadan vefat etmifltir.

MUSTAFA GÜL (1899-1985): E¤irdir ilçesinin Sav köyünde dünyaya geldi. Risale-i
Nur’un elle yaz›ld›¤› dönemde uzun süre çok faydal› hizmetlerde bulunmufltur. Üstat Bediüz-
zaman’›n takdirlerine ve dualar›na mazhar olmufltur. Üstat baflka talebelerine yazd›¤› bir
mektupta kendisinden flöyle bahsetmektedir: “Ben size bugün mektup yazacakt?m. Ziyade
rahats?zl?¤?m sebebiyle telâflta iken, ayn? dakikada Mustafa Gül ve ‹brahim Gül geldiler. Hem
bana ilâç, hem teselli, hem büyük sevince vesile olduklar?ndan, o iki mübarek kardeflimi be-
nim vekillerim ve bir mektup olarak size gönderiyorum. Onlar birer Said olarak benim bede-
lime sizi ziyaret ve tebrik edip, sair fleylerimi de size beyan etsinler.”

- N -

NEMRUT: Hz. ‹brahim’in peygamber olarak gönderildi¤i bölgede saltanat sürdü¤ü riva-
yet edilen Babil’in kurucusu ve hükümdar›; Cenab-› Hakka karfl› kibir taslayarak isyan eden
ve Hz. ‹brahim’i atefle att›ran kâfir hükümdar.

- Ö -

ÖMER (R.A.): Müslümanlar›n ikinci halifesidir. Sahabenin en büyüklerinden olan Hz.
Ömer, Aflere-i Mübeflflere’dendir, yani hayatlar›nda iken Cennetle müjdelenen Sahabelerden-
dir. Hz. Muhammed, k›rk›nc› kifli olarak ‹slâma giren Hz. Ömer’e, hak ile bât›l› birbirinden ay›rt
eden manas›na gelen “Faruk” ünvan›n› verdi. Hz. Ömer, Allah ve Resulullah sevgisinde, cö-
mertlikte, tevazuda, idarecilikte, ilimde, ibadette, hulâsa bütün güzel hasletlerde zirvede olan
bir Sahabedir. ‹slâm›n ikinci halifesi olan Hz. Ömer devrinde ‹slâm topraklar› bir hayli geniflle-
mifltir. Irak, Suriye, M›s›r ve ‹ran topraklar› bir bafltan bir bafla fethedildi. Medine’de temeli at›-
lan küçük ‹slâm devleti onun devrinde büyük bir devlet oldu. Hz. Ömer idaresinin temelinde
adalet vard›. Memurlar›n› ve valilerini halktan sorufltururdu. Halk›n içinde dolaflarak ihtiyaç sa-
hiplerini araflt›r›rd›. Gayrimüslimlerin hakk›n› korurdu. Devletin mal›na karfl› hassast›. Yaklafl›k
on bir sene halifelik yapan Hz. Ömer, altm›fl üç yafl›nda iken flehit edildi.

- R -

REFET BEY (REFET BARUTÇU, YÜZBAfiI REFET BEY):1886 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du.
Yüzbafl› rutbesiyle orduda görev yapt›. Said Nursî Hazretlerini Barla’da ziyaret edip onun hiz-
metçisi oldu. Üstatla beraber Eskiflehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinde tutuklu kald›. Sor-
mufl oldu¤u ilme ait sorularla Üstad›n›n iltifat›na mazhar oldu. Ve bu sorular neticesinde Ri-
sale-i Nur’un çeflitli bahisleri cevabî mektup olarak yaz›ld›. Ve daha sonra Risale-i Nur’un içi-
ne konuldu. Yüzbafl› Refet Bey 1975 y›l›nda doksan yafl›nda iken Hakk›n rahmetine kavufltu.

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.
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fiAH-I NAKfi‹BEND: As›l ad› Bahaeddin Muhammed B. Muhammed’ül Buharî’dir. fiah-›
Nakflibend olarak meflhur olan Bahaeddin’e bu ünvan›n ne zaman verildi¤i bilinmemekle be-
raber, devaml› olarak yap›lan gizli zikrin kalplerde vücuda getirdi¤i “nakfl”a izafeten verildi¤i
genel kabul görmüfltür.

Muharrem 718’de (1318) Buhara yak›nlar›ndaki Kasr›arifan (Kasr›hindüvan) köyünde do¤du.
Üç günlük bebek iken dedesinin mürflidi Baba Muhammed Semmasi taraf›ndan manevî evlât
olarak kabul edildi. Daha sonra Semmasi, onu müridi Emir Külal’a teslim ederek tasavvuf ter-
biyesiyle yetifltirilmesini istedi.

Bahaeddin, tarikat›n adap ve usulünü ö¤rendi¤i s›ralarda, bir gece rüyas›nda, kendisinin
do¤umundan bir as›r evvel vefat etmifl olan Abdülhalik-› Gücdüvani’yi görür ve onun mane-
vî flahsiyetine intisap eder. Evvelâ tasavvufu ö¤renip bilahare ilmî e¤itimini tamamlam›fl ol-
du¤undan, “Üveysî” lakab›yla an›lmaya bafllan›r. Mezarl›¤› dolafl›rken yak›n zamanda vefat
eden fieyhi Semmasi ve di¤er büyük zatlar› mana âleminde müflahede eder. Bu s›rada Güc-
düvani Hazretlerinin kendisine, “Dinin emir ve yasaklar›na uy, ruhsatlara ilgi gösterme, azi-
metlere sad›k kal, Peygamber (a.s.m.) ve Ashab›n›n yolundan git!” fleklindeki tavsiye ve ikaz-
lar›, manevî âleminde büyük bir etki yapar. Bu ikazlardan sonra hayat›nda ruhsatlar› de¤il de
azimetleri (fetva yerine takvay› ) esas al›p, cehrî zikirden hafî zikre yönelir.

Mutat olarak devam ettirilen ve gizli zikirle sesli zikri bir arada icra eden müritlerin aksine
Bahaeddin’in tamamen gizli zikirleri icra etmesi dikkat çeker, yanl›fl yapt›¤› düflüncesiyle fley-
he flikâyet edilir. Bunun üzerine Seyyid Külal; ona dokunmamalar›n›, memur oldu¤u fleyi yap-
t›¤›n› söyleyerek ikaz eder. Bilâhare art›k Bahaeddin’e verebilece¤i bir fleyinin kalmad›¤›n›, git-
mekte serbest oldu¤unu söyler.

Bahaeddin e¤itimini tamamlad›ktan sonra köyüne döndü. Burada talebe yetifltirmeye bafl-
lad›. ‹ki kez hacca gitti. 3 Rebiülevvel 791’de (2 Mart 1389) 73 yafl›nda iken, do¤du¤u köyde
Hakk›n rahmetine kavufltu.

Buhara ile fiah-› Nakflibend aras›nda büyük bir ba¤ oluflmufl, Buharal›lar onu “belây› defe-
den hace” (hace-i belâ-gerdan) olarak an›p flehirlerinin manevî koruyucusu olarak saym›fllar-
d›r. Onun manevî varl›¤›n›n etkisiyle Buhara, bütün Orta Asya Müslümanlar› nezdinde ilim ve
maneviyat merkezi addedilmeye bafllanm›flt›r.

Baba taraf›ndan nesebi ‹mam-› Cafer-i S›dd›k Hazretlerine dayanan fiah-› Nakflibend; kera-
metlerin fazla bir de¤er tafl›mad›¤›n›, bir tarikata ba¤lanman›n yeterli olmad›¤›n› ifade ederek,
tekkelerde fazla oturmamas›yla geleneksel sûfîlikten farkl› hareket etmifltir. Bahaeddin, ilim
adamlar›na de¤er verdi¤i gibi onlar da kendisine hürmet etmifllerdir. O, “Bilmiyorsan›z zikir
ehline sorunuz.” (Enbiya Suresi, 7.) ayet-i kerimesini, ilim adamlar›na dan›flmay› emretti¤i flek-
linde tefsir etmifltir. (TDV ‹slâm Ansiklopedisi, c. IV, s. 458-459.)

fiah-› Nakflibend ile büyük kuvvet bulan tarikat›, Orta Asya, Horasan ve çevresinin Sünni-
leflmesinde çok etkili olmufltur. Kerametlerin aç›klanmas›na karfl› olup, özellikle bu konuda
talebelerini ikaz etmifltir. Bu sebepledir ki, Nakflî tarikat›nda “kerameti gizlemek, göstermek-
ten daha büyük keramettir” düsturu esas al›nm›flt›r. Kendisinde kerametin görülmemesinin
sebebini soran birine, fiah-› Nakflibend, “S›rt›m›zda bunca günah kamburu varken, halâ ayak-
ta kalmam›zdan daha büyük keramet olur mu?” fleklinde karfl›l›k vermifltir. Tarikat›n önemli
bir özelli¤ini teflkil eden gizli zikir ile kalbin fethi, benlik ve enaniyet mikrobunun öldürülme-
si, kötülü¤ü emreden nefsin öldürülmesi amaçlanm›flt›r. (Mesnevî-i Nuriye, s. 89.)

fiAH-I GEYLÂNÎ: bk. Abdülkâdir-i Geylânî.
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fiAZELÎ (1196-1258): On üçüncü as›rda yaflam›fl büyük ‹slâm alimlerindendir. Önce fen
bilimlerine merak salm›fl ve bu alanda önemli bir birikime sahip olmufl, daha sonra tasavvu-
fa yönelmifltir. Kuzey Afrika’da yaflam›flt›r, müntesipleri çok genifl bir alana yay›lm›flt›r. fiazili
tarikat›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.
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.

- T -

TAH‹RÎ MUTLU: (1900-1977): Said Nursî Hazretlerinin sad›k, has ve yak›n talebelerinden-
dir. 1943 y›l›nlda Denizli, 1948’de Afyon cezaevinde Bediüzzaman’la birlikte hapsedildi. Risa-
le-i Nur’un yaz›lmas›nda, matbaalarda bas›l›p neflredilmesinde çok yo¤un ve ciddî çal›flmala-
r› oldu. Üstad›na ve Risale-i Nur’a olan sadakat›  sars›lmayan sebat ve azminden dolay› Bedi-
üzzaman Hazretlerinin dualar›na ve övgüsüne mazhar oldu. 77 yafl›nda iken Hakk›n rahmeti-
ne kavufltu.

®
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AFR‹KA: Yüzölçümü itibar›yla dünyan›n üçüncü büyüklükte k›t’as›d›r. Nüfusunun ço¤un-
lu¤unun siyah ›rk olmas› nedeniyle “Siyah K›t’a” olarak da an›l›r.  Ülkede büyük dinlerin yan›
s›ra pek çok din ve inan›fl bulunmaktad›r. Irk bak›m›ndan da kavim yaflay›fl› hakim olan k›t’a-
da ‹slâmiyet önemli bir yer tutmaktad›r.  Habeflistan hicretleriyle ‹slâmiyetin girdi¤i Afrika
k›t’as›, özellikle Bat›l› ülkelerin sömürge çal›flmalar›nda birinci s›ray› al›r. ‹slâmiyetle geliflen ve
ilerleyen fikrî ve ilmî yap›, Bat› sömürgecili¤i nedeniyle gerilemifl bulunmaktad›r. 

ARAFAT (AREFE): Mekke flehrinin 21 km do¤usunda, Taif da¤ yolu üstünde bulunan ova
görünümündeki düz alana Arafat Meydan› denilmektedir. Arafat meydan› yaklafl›k 13 km2’lik
büyüklükte genifl bir aland›r. Uzunlu¤u do¤udan bat›ya yaklafl›k 6,5 km, kuzeyden güneye 12
km’dir. Meydan, do¤u, kuzey ve güney istikametinde bulunan da¤lar taraf›ndan bir yay flek-
linde kuflat›lm›flt›r. Meydan›n do¤usunda Arafat Da¤›, kuzeyinde ise Cebel-i Rahme bulun-
maktad›r. Arafat kelimesi, manas› “tan›ma, bilme, anlama, güzel koku” olan Arapça bir keli-
meden türemifltir. Ayr›ca kaynaklarda Hz. Âdem ile Havva’n›n Cennetten ç›kar›l›p dünyaya
gönderildikten sonra Arafat’ta bulufltuklar›; Hz. Cebrail’in Hz. ‹brahim’e hac ibadetini nereler-
de ve nas›l yap›laca¤›n› ö¤retirken Arafat’a geldiklerinde ona “Anlad›n m›?” manas›na gelen
“Arefte?” diyerek sormas›, Hz. ‹brahim’in de ona “Areftü” fleklinde cevap vermesinden dolay›
buraya Arafat ya da Arefe denildi¤i belirtilmektedir. Arafat, dünyan›n dört bir yan›ndan gelen
hac›lar›n, Kurban Bayram› arefesinde hac gere¤i olarak toplan›p vakfeye durduklar›, birbirle-
riyle tan›flt›klar› ve günahlar› için Cenab-› Haktan af ve ma¤firet diledikleri mübarek bir me-
kand›r. Hac ibadetinde Arafat’›n yeri ve önemi hakk›nda Peygamberimiz, “Hac Arafat’t›r” bu-
yurmaktad›r.

ANKARA: Orta Anadolu’nun merkezinde eski bir yerleflim yeridir. Eski ismiyle Engürü,
flimdiki ad›yla Ankara, 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyetinin de baflflehridir.  Yak›n tarihi-
mizde çok önemli bir yere sahiptir. Kurtulufl  Savafl› esnas›nda bütün vatanperverlerin toplan-
d›¤› ve millet meclisinin kurularak yeni devletin temellerinin at›ld›¤› bu Anadolu kenti yap›-
lan imar hareketleri ile son derece modern bir baflkent hüviyetini kazanm›flt›r. Kurtulufl  Sa-
vafl› s›ras›nda  Bediüzzaman Said Nursî’nin de davet edildi¤i Ankara, sonraki y›llarda da Nur-
culuk hareketinin içinde yer alm›flt›r.

ARAB‹STAN: Ceziretülarap, El-Cezire, Arap Yar›madas› gibi isimlerle de an›lan Arabistan,
co¤rafî konum itibar›yla Asya ve Afrika k›talar›n›n kesiflti¤i noktada yer almaktad›r. Do¤usun-
da Basra Körfezi, bat›s›nda K›z›ldeniz, güneyinde ise Arap Denizi bulunmaktad›r. Günümüz
Arap Yar›madas›nda yer alan ülkeler ise flunlard›r: Suudi Arabistan, Yemen Cumhuriyeti, Bah-
reyn, Kuveyt, Umman, Birleflik Arap Emirlikleri ve Katar. Arap Yar›madas› 3.000.000 km2 den
büyük topraklar›yla dünyan›n en büyük yar›madalar›ndan biri olarak kabul edilmektedir. Ya-
r›madan›n nüfusu ise, 1989 y›l› rakamlar›na göre, yaklafl›k 33 milyonu bulmaktad›r. Arabistan
Yar›madas›n›n bir bölümü genifl çöl alanlar›ndan ibarettir. Kuzeydeki yeflil alanlar, bat›da ka-
lan Hicaz ve güneybat›daki Yemen topraklar› ise sulak ve verimli alanlard›r. Bölgede yaflayan-
lar›n en önemli g›da ve geçim maddesi hurma olup kahve, muz, narenciye ve hububat gibi
ürünler de yetiflmektedir. Arabistan ekonomisinin en önemli gelir kaynaklar›ndan birisi petrol-
dür. Yar›madada zengin petrol rezervleri vard›r. ‹lk defa 1930’lu y›llarda Bahreyn’de bulunan 
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petrol daha sonra yar›madadaki di¤er ülkelerde de bulunmufl ve en önemli gelir kaynaklar›
aras›na girmifltir.

Arap Yar›madas› insanl›k tarihi aç›s›ndan da önemli bir yerdir. Hz. Adem, Hz. Hud, Hz. Sa-
lih, Hz. fiuayb, Hz. ‹brahim ve Hz. ‹smail gibi peygamberler Arap Yar›madas›nda yaflam›flt›r.
Kur’an’da bahsedilen k›ssalar›n ve hadiselerin ço¤u Arap Yar›madas›nda geçmifltir. Ayr›ca son
din olan ‹slamiyet de bu topraklarda zuhur etmifl, son peygamber olan Hazret-i Muhammed
(a.s.m.), bu topraklarda yaflam›flt›r. ‹slam âlemi için çok önemli olan Mekke, Medine, Kâbe,
Mescid-i Nebevî, Arafat Da¤›, Uhud Da¤›, Müzdelife, Mina gibi mekânlar yine Arabistan toprak-
lar›nda bulunmaktad›r. 

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. Be 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.

AYASOFYA CAM‹‹: Mimarisi, ihtiflam›, büyüklü¤ü ve ifllevselli¤i yönünden ilk ve son ünik
uygulama olarak görülen Ayasofya; Osmanl› camilerine fikir baz›nda da olsa esin kayna¤›
olan, do¤u-bat› sentezinin bir ürünüdür. Bu eser dünya mimarl›k tarihinin günümüze kadar
ayakta kalm›fl en önemli an›tlar› aras›nda yer almaktad›r. Bu nedenle, Ayasofya, tarihî geçmi-
flinin yan› s›ra, mimarisi, mozaikleri ve Türk ça¤› yap›lar› ile yüzy›llar boyunca tüm insanl›¤›n
ilgisini çekmifltir. Ayasofya 916 y›l kilise, 481 y›l cami olmufltur; 1935’den bu yana müze ola-
rak tarihî ifllevini sürdürmektedir.

- B -

BED‹R: Arabistan Yar›madas›nda Medine’nin 120 km. kadar güneybat›s›nda ve K›z›l Deniz
sahiline 20 km. uzakl›ktad›r. Bedir, Mekke’den gelip Medine’den geçerek Suriye’ye kadar uza-
nan yol üzerinde olup, Mekke-Medine aras›ndaki konak yerlerinden biri idi. Bedir halk› kasa-
balar›na ugrayan ticaret kervanlar›na verdikleri hizmetler karfl›l›¤›nda elde ettikleri kazançlar-
la geçinirlerdi. Ayr›ca her y›l Zilkade ay›nda burada kurulan bir panay›r kasaba halk›na önem-
li gelir sa¤lard›. Bedir kasabas›n›n ‹slâm savafl tarihinde önemli bir mevkii vard›r. Hz. Peygam-
ber (a.s.m.) müsriklerle çarp›flmak üzere buraya üç defa gelmisti. Birincisine ilk Bedir Gazvesi
ad› verilir.

- C -

CEZ‹RETÜ’L-ARAB: Bak›n›z ARAB‹STAN.

- Ç -

Ç‹N: Dünyan›n en kalabal›k nüfuslu ülkesi Çin’in yaklafl›k dört bin y›l geriye uzanan bir kül-
türel geçmifli var. Günümüz medeniyetinin temel tafllar›n› oluflturan ka¤›t, barut, pusula ve
matbaac›l›k gibi pek çok buluflun kökenleri Çin’e dayan›yor. Komünist yönetimin etkisiyle bir
süre ekonomik aç›dan duraklama yaflayan ülke son y›llarda dünyan›n en önemli ekonomik
güçlerinden biri haline gelmeye bafllad›. Çin’in nüfusu 1,5 milyar›n üzerindeki nüfusu ve dün-
yan›n en genifl toprakl› ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyetinin bölgede nüfuzu da askerî alan-
dan çok ekonomi üzerinde kendisini hissettiriyor. Binlerce y›l süren hanedanlar ard›ndan 20.
yüzy›l›n bafl›nda cumhuriyet yönetimine geçen Çin’de 1949’da Komünist Parti ve Mao Zedong
öncülü¤ünde Çin Halk Cumhuriyeti ilân edildi. Uzun y›llar kapal› bir ekonomi yap›s› gösteren
Çin, 1980’lerin bafllar›nda, kollektif tar›m uygulamas›n› durdurdu ve özel teflebbüse yeniden 
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izin verdi. fiu anda Çin dünyan›n en büyük ihracatç›lar›ndan ve rekor düzeylerde d›fl yat›r›m
çekiyor.

- E -

ENDÜLÜS: 711-1492 y›llar› aras›nda ‹spanya’da, ‹ber Yar›madas›nda Müslümanlar›n haki-
miyeti alt›na giren bölgelere verilen isimdir. Müslümanlar›n ‹ber Yar›madas›ndaki hakimiyet-
leri en son Morisko’lar›n 1609 y›l›nda ‹spanya’dan ç›kar›lmalar›yla son bulmufltur. Baflkenti
fiam’da bulunan Emevi devleti daha ‹slamiyetin ilk yüzy›l› olan 7. yüzy›lda Kuzey Afrika’n›n
tamam›n› hakimiyeti alt›na alm›flt›. 8. yüzy›l›n bafl›nda Emevi devletinin Kuzey Afrika’daki va-
lisi Musa Bin Nusayr, Emevi Halifesi Velid Bin Abdülmelik’in deste¤iyle ünlü komutan Tar›k Bin
Ziyad’› ‹ber Yar›madas›na gönderdi. O zamanlar ‹ber Yar›madas› Germen as›ll› Vizigotlar›n elin-
deydi ve baflkentleri Toledo kentinde bulunuyordu. Tar›k Bin Ziyad Vizigot kral› Rodrigo’yu
a¤›r bir yenilgiye u¤ratt›. Vizigot krall›¤› parçaland› ve bütün ‹ber yar›madas› k›sa bir süre için-
de Müslümanlar›n eline geçti. Endülüs, 750 y›l›na kadar Emevilerin gönderdi¤i valiler taraf›n-
dan yönetildi. 750 y›l›nda Abbasiler Ba¤dat’ta halifeliklerini ilân edince, Emevi hanedan›ndan
Abdurrahman bin Muaviye Endülüs’e geldi ve Kurtuba (Cordoba) kentini kendine baflkent
yapt›. Endülüs Emevileri dönemi olarak bilinen bu dönem, Endülüs’ün en parlak dönemi ola-
rak bilinir. Baflkent Kurtuba Ba¤dat ve Kahire’den sonra ‹slam dünyas›n›n üçüncü önemli bi-
lim merkezi haline geldi. 10. yüzy›l bafllar›nda Abbasilerin gücü azalma¤a bafllad›. M›s›r’daki
Fat›miler kendilerini halife ilân edince Endülüs Emiri III. Abdurrahman da 16 Ocak 929 y›l›nda
kendisini halife ilân etti. Endülüs Emevileri dönemi 11. yüzy›l bafllar›na kadar devam etti. 1031
y›l›nda parçalanarak Tavaif-ül Mülk denilen küçük beyliklere bölündü.

- H -

H‹ND‹STAN: Asya’n›n güney yar›madas› ve k›t’an›n Hint Okyanusuna do¤ru uzanm›fl ucu
olan Hindistan, Yak›ndo¤u ile Uzakdo¤u’yu ay›r›r. Geri kalm›fl ve ayr›ca çok kalabal›k, tarih bo-
yunca göç ve istilâlara u¤ram›fl bir ülkedir. ‹lkça¤da burada millî bir devlet, siyasî bir otorite
kurulmam›flt›. Kast sistemi ile yönetiliyordu. Baharat› bol bulundu¤u, bu yüzden de baharat
yolunun bafllad›¤› yerdir. Çin’den sonra dünyan›n en kalabal›k ikinci ülkesidir.

- K -

KÂBE: Hicaz’da Mekke-i Mükerreme’de, Harem-i fierif’in ortas›nda bulunan kutsal bina;
yeryüzünde Allah’a adanm›fl ilk mabed, beytullah. Müslümanlar›n namaza bafllarken yönel-
dikleri cihet, k›ble. Müslümanlar›n hac› olmak için Kurban Bayram›nda ziyaret ettikleri mekân.

- M -

MEKKE: Mekke flehri, Suudi Arabistan s›n›rlar› içinde olup k›z›ldeniz sahillerine yak›n bir
yerde yer almaktad›r. Eski ad› Bekkedir. Müslümanlar›n kutsal flehridir. Müslümanlar›n k›ble-
si olan Kâbe buradad›r. Önceleri da¤lar aras›nda, ›ss›z ve susuz bir vadi olan Mekke, Hazret-i
‹brahim’in ilahî bir emirle han›m› Hacer ile o¤lu Hazret-i ‹smail’i b›rakmas› ve burada Zemzem
Suyunun ç›kmas›yla yerleflim merkezi haline gelmifltir. Daha sonra Hazret-i ‹brahim ve Haz-
ret-i ‹smail’in Kâbe’yi infla etmeleri ve insanlar› tavafa ça¤›rmalar›yla Mekke’nin önemi daha
da artm›flt›r. ‹slâm tarihindeki pek çok önemli hadisenin meydana geldi¤i bir yerdir Mekke.
Peygamber Efendimiz, burada do¤mufl, kendisine peygamberlik burada verilmifl ve Kur’an
Mekke’de indirilmeye bafllanm›flt›r. Peygamberli¤inin ilk 13 y›l› Mekke’de geçmifl, 622 y›l›nda 



440 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YEYER B‹LG‹LER‹

Medine’ye hicret etmifl, ve daha sonra 630 y›l›nda da Mekke’yi Sahabeleriyle birlikte fethet-
mifltir. Yine 630 y›l›nda meflhur Veda Hutbesini burada irad etmifltir. Ayr›ca, Müslümanlar›n
kutsal ve mübarek kabul etti¤i mekânlar›n en çok bulundu¤u yer de Mekke’dir. Kâbe, Safa
ile Merve, Zemzem Kuyusu, Hacerü’l-Esved, Arafat, Müzdelife, Mina, Cebel-i Rahme, Nur Da¤›,
Hira Da¤› gibi yerlerin hepsi Mekke’dedir. Mekke’ye idarî olarak s›ras›yla Emeviler, Abbasiler,
Memluk sultanlar› ve Osmanl› sultanlar› hizmet etmifllerdir. 1925 y›l›ndan itibaren bu vazife-
yi Suudi Arabistan üstlenmifltir.

MED‹NE: Kur’ân’da Yesrip diye an›l›r. Ahzap Suresi, 13. ayetinde Müslümanlarca Medine-
tü’n-Nebi (Peygamber Ülkesi) ya da Medinetü’l-Münevvere  (Ayd›nlanm›fl Ülke) olarak bahse-
dilir. Hz. Muhammed’in 622 y›l›nda Mekke’den göçetmek zorunda kald›¤›, 300 km kuzey’de-
ki kent. Peygamber Efendimizin mübarek kabr-i flerifi, Mescid-i Nebevî diye bilinen Peygam-
ber mescidi Medine’de ve binlerce Sahabenin defnedildi¤i Cennetü’l-Baki mezarl›¤› da bu fle-
hirdedir.

- S -

S‹B‹RYA: Büyük ço¤unlu¤u Rusya Federasyonu içinde yer almaktad›r. Bat›dan do¤uya
do¤ru üç ana kesimden oluflur. Birinci kesimde, Bat› Sibirya ovas›; ikinci kesimde, Orta Sibir-
ya Platosu; üçüncü kesimde ise Rusya Uzakdo¤u’su yer al›r. Bölge uzun ve sert geçen k›flla-
r›yla tan›n›r. Bediüzzaman Hazretleri I. Dünya Savafl› y›llar›nda Ruslara esir düfltü¤ünde Sibir-
ya’n›n Kosturma bölgesine götürülmüfl ve orada yaklafl›k 2.5 y›l esaret hayat› yaflam›flt›r.

- Y -

YEMEN: Orta Do¤u, Arap Denizi, Aden Körfezi ve K›z›ldeniz k›y›s›nda, Umman ile Suudi
Arabistan aras›nda yer al›r.Yemen fiziksel ço¤rafya bak›m›ndan k›y›lardan iç kesime do¤ru s›-
ralanan üç ana bölgeye ayr›l›r. Dar k›y› ovas›, Yemen platosu ve genifl çöllük alanlar. Kesin s›-
n›rlarla birbirinden ayr›lmayan bu bölgeler aras›nda baz› geçifl kuflaklar› da yer al›r. Eski ça¤-
lardan beri çeflitli kültür ve uygarl›klar›n buluflma noktas› olan Yemen’de Akdeniz’den Hindis-
tan’a kadar uzanan bir kufla¤›n izleri görülür. 

®
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Akîmu's-salât. nIƒ'`∏°südG Gƒoª«/bnGRum Suresi:
31.

263

Akrabü mâ yekûnü’l-abdü
min rabbihî ve hüve
sacidün.

/¬uHnQ røpe oórÑn©rdG o¿ƒoµ`nj Éne oÜnôrbnG
lópLÉn°S nƒognh

Feyzü’l-Kadîr,
2:68.

380

Aleyhi efdalüssalâvati
mâdâmeti’l-ardu ve’s-
semavat.

pâneGnOÉne päGnƒn∏°südG oπ°n†ranG p¬r«n∏nY
oäGnƒ'ªs°ùdGnh ¢oVrQn’rG

319

Allahü ekber. oônÑ`rcnG *nG92, 208, 209,
264

Allahü hâliku külli fley'in ve
hüve alâ külli fley'in vekîl.
Lehü mekàlîdüssemavati
ve’l-ard›.

mArÀnT uπoc ='¤nY nƒognh mArÀnT uπoc o≥pdÉnN *nG
¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG oó«/dÉn≤ne o¬nd @ lπ«/cnh

Zümer Suresi:
62-63.

20

Allahü lâ ilâhe illâ hû. nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nGBakara Suresi:
255.

90, 91, 92, 95,
96, 97, 98, 99,
101, 393

Allahü lâ ilâhe illâ hüve
leyecmeanneküm ilâ
yevmi’l-k›yameti lâ raybe
fîhi ve men esdeku minel-
lâhi hadîsâ.

rºoµsæ`n©nªrén«nd nƒog s’pG n¬'dpG B'’ *nG 
rønenh p¬«/a nÖrjnQn’ pánª'«p≤rdG pΩrƒnj '‹pG

Ékãj/ónM $G nøpe o¥nór°UnG 

Nisâ Suresi:
87.

77

Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-
hayyü’l-kayyûm. oΩƒt«`n≤rdG t»n◊rG nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nGBakara Suresi:

255.
385

Allahümme salli ve sellim
alâ hâze’z-zâti’n-nûraniyy-
i’l-lezî ünzile aleyhi’l-kur'ân.

u»pfGnQƒtædG päGsòdG nò'g '¤nY rºu∏°nSnh uπ°nU -nG
o¿'Grôo≤rdG p¬r«n∏nY n∫põrfoG …/òsdG

52

Allahümme salli ve sellim
alâ zâlike’l-habîbi’l-lezî
hüve seyidü’l-kevneyni ve
fahru.

pÖ«/Ñn◊rG n∂pd'P '¤nY rºu∏n°Snh uπ°nU -nG
oôrînanh pør«nfrƒnµrdG oóu«n°S nƒog …/òsdG

72

Aç›klama: Arapça metin indeksi, Arapça bilmeyenlerin de kolay bulmalar›n› temin
bak›m›ndan, okunufl metinleri alfabetik s›raya konularak haz›rlanm›flt›r.

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE AYET ve ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Allahümme yâ erhamer-
râhimîn verham ümmete
muhammedin aley-
hissalâtü vesselâm…

náseoG rºnMrQGnh nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj -nG
...oΩnÓs°ùdGnh oInÓs°üdG p¬r«n∏nY mósªnëoe

185

Allahümme yâ kayyûmü'l-
ard› vessemâi innâ
nüflhidüke ve cemîa mas-
nuatik.

pABÉnªs°ùdGnh ¢pVrQn’rG oΩƒt«`nb Énj -nG
n∂pJÉnYƒoæ°rüne n™«/ªnLnh n∑oóp¡r°ûof ÉsfpG

172

Allahümme'calnâ min
ehlissaâdeti vahflurnâ fî
zümratissüadâi ve edh›lnâ.

pInOÉn©s°ùdG pπrgnG røpe Énær∏n©rLG -nG
Énær∏pNrOnGnh pABGnón©°tùdG pInôreoR≈/a Énfrôo°ûrMnh

81

Allahümmec'ali'l-kur’âne
nûran liukulinâ ve kulûbinâ
ve ervâhinâ ve mürfliden
lienfüsinâ, âmîn, âmîn,
âmîn.

Énæpdƒo≤o©pd GkQƒof n¿'Grôo≤rdG pπn©rLG -nG 
Énæp°ùoØrfnp’ Gkóp°Trôoenh ÉnæpMGnhrQnGnh ÉnæpHƒo∏obnh

nÚ/e'G nÚ/e'G nÚ/e'G 

121

Allahümmehtim lenâ bis-
saâdeti ve’l-kerâmeti ve’l-
büflrâ âmîn, âmîn, âmîn.

pInOÉn¡s°ûdGnh pInOÉn©°sùdÉpH Énænd rºpàrNG -nG
nÚ/e'G nÚ/e'G nÚ/e'G …'ô°rûoÑrdGnh páneGnônµrdGnh

421

Âmentü billâhi ve
melâiketihî ve rusulihî ve’l-
yevmi’l-âhiri ve bilkaderi
hayrihî ve  errihî minellâhi
teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-
mevt...

/¬p∏o°SoQnh /¬pÑoà`ocnh /¬pà`nµpÄ='̀ ∏nenh $ÉpH oâræne'G
/√uönTnh /√pôr«nN pQnón≤rdÉpHnh pôpN'’rG pΩrƒn«`rdGnh

...pärƒnŸrG nór©nH oår©nÑrdGnh '‹Én©nJ $G nøpe

385

Ân hayalâtî ke dâmi
evliyâst. Aksi mahruyâni
bûstani hudâst.

âr°SGnóoN p¿Énà°rSƒoH p¿Énjhoôr¡ne p¢ùrµnY
@ âr°SÉn«pdrhnG pΩGnO ¬pc ≈/Jn’Én«nM r¿BG

403

Bismillâh. $G pº°rùpH205

Efeayînâ bilhakk›'l-evveli
bel hüm fî min halk›n
cedîd.

≈/a rºog rπnH p∫shn’rG p≥r∏nÿrÉpH Énæ«/«n©nanG
mój/ónL m≥r∏nN røpe ¢mùrÑnd

Kaf Suresi: 15. 194

— B —

— E —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Elâ bizikrillâhi tetmainnü’l-
kulûb. oÜƒo∏o≤rdG tøpÄnªr£nJ $G pôrcpòpH n’nGRad Suresi: 28. 94

Elâ inne evliyaellâhi lâ
havfün aleyhim velâ hüm
yahzenûn.

rºp¡r«n∏nY l±rƒnN n’ $G nABÉn«pdrhnG s¿pG nB’nG
n¿ƒofnõrënj rºog n’nh

Yunus Suresi:
62.

349

Elhamdülillâh. ! oórªnërdnGFatiha Suresi:
2.

122, 134, 200,
208, 209

Elhamdülillâhi alâ dîni’l-‹slâ-
mi ve kemali’l-îmani ves-
salâtü vesselâm…

p∫Énªncnh pΩnÓr°Sp’rG pøj/O '¤nY ! oórªnërdnG
oΩnÓs°ùdGnh oInÓ°südGnh p¿ÉnÁ/’rG

186

Elhamdülillâhi alâ ni'meti'l-
imani ve’l-islâmi biadedi
katarati’l-emtar.

p¿ÉnÁ/’rG pánªr©pf '¤nY ! oórªnërdnG
pQÉn£ren’rG päGnôn£nb pOnón©pH pΩnÓr°Sp’rGnh

215

Elhamdülillâhi rabbilâlâle-
mîn alâ rahmetihî ale’l-âle-
mîne birisaleti seyyidi’l-
mürselîne muhamedin sal-
lâllahü aleyhi ve alâ âlîhî
vesahbihî ecmaîn.

n¤nY /¬pànªrMnQ '¤nY nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG
mósªnëoe nÚ/∏n°SrôoŸrG póu«°nS pándÉn°SpôpH nÚ/ªndÉn©rdG

nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G '¤nYnh p¬r«n∏nY *G s¤n°U

304

Elhamdülillâhi rab-
bilâlâlemîn vessalâtü ves-
selâmü alâ muhamedin
hâteminnebiyyîne ve alâ
âlîhî vesahbihî ecmaîn

oInÓs°üdGnh nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG
nÚ/q«`pÑsædG pºnJÉnN mósªnëoe '¤nY oΩnÓ°sùdGnh

nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh

385

Elhamdülillâhi rab-
bilâlâlemîn vessalâtü ves-
selâmü alâ seyyidi’l-
mürselîne muhamedin sal-
lâllahü aleyhi ve alâ âlîhî
vesahbihî ecmaîn.

oInÓ°südGnh nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG 
mósªnëoe nÚ/∏n°SrôoŸrG póu«°nS '¤nY oΩnÓ°sùdGnh

nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrë°nUnh /¬pd'G ='¤nYnh

87

Efelâ ya'k›lûn. n¿ƒo∏p≤r©nj nÓnanGYâsin Suresi:
68.

396

Efelâ yetezekkerûn. n¿hoôscnònànj nÓnanGYunus Suresi:
3.

396
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Elhamdülillâhi vessalâtü alâ
nebiyyihî. /¬u«`pÑnf '¤nY oI'ƒ∏°südGnh ! oórªnërdnG84

Elharîsu hâibün hâsirun. lô°pSÉnN lÖpFBÉnN ¢oüj/ônërdnG255

Ellezîne âmenû ve kânû
yettekun. n¿ƒo≤sà`nj GƒofÉncnh Gƒoæne'G nøj/òsdnGYunus Suresi:

63.
349

Elmevtü hakkun. w≥nM oärƒnªrdnG85

Elmüsterîhu’l-ât›lü flekin
min umrihî vessâ›’l-âmilü
flâkirun.

røpe m∑Én°T oπpWÉn©rdG oíj/ônà°rùoªrdnG 
lôpcÉn°T oπpeÉn©rdG ≈pYÉ°sùdGnh /√pôrªoY

259

Ene ›nde zanni abdî bî. »/H …/órÑnY uønX nóræpY ÉnfnGBuharî, Tevhid:
15; Tevbe: 1.

357

Ennessemavati velarda
kânetâ ratkan fefe-
taknâhümâ.

ÉnànfÉnc ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG s¿nG 
ÉnªogÉnær≤nànØna Ék≤rJnQ

Enbiya Suresi:
30.

193

Esta¤firullah. %GoôpØr¨nà°rSnG351

Eflhedü en lâ ilâhe illallah. *G s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG134, 410

Etturuku ilellâhi biadedi
enfâsi’l-halâik›. p≥pFnBÓnÿrG ¢pSÉnØrfnG pOnón©pH $G n‹pG o¥oôt£dnG387

Evelâ ya'lemûn. n¿ƒoªn∏r©nj n’nhnGBakara Suresi:
77.

396

Evvelü mâ halâkallahü nurî …/Qƒof *G n≥n∏nN Éne o∫shnGKeflfü’l-Hafa,
1:265, no: 827.

194

Eyne’l-mefer. tônØnŸrG nørjnG120

Elhamdülillâhi rabbilâlemîn
vessalâtü vesselâmü alâ
seyyidinâ muhammedin ve
alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

oInÓs°üdGnh nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG 
mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY oΩnÓs°ùdGnh
nÚ/©nªrLnG /¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh

122, 134
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Fa'lem ennü lâ ilâhe illâllah. *G s’pG n¬'dpG n=’ o¬s`fnG rºn∏`rYÉnaMuhammed
Suresi: 19.

88, 101

Fa'tebirû. GhoôpÑnàrYÉnaHaflir Suresi: 2. 396

Febieyyi âlâi rabbikümâ
tükezzibân. p¿ÉnHuònµoJ ÉnªoµuHnQ pAnB’BG u…nÉpÑnaRahman Sure-

si: 21.
153

Fefirrû ilellâh. $G n‹pG BGhtôpØnaZariyat Suresi:
50.

94

Felâ tegurrennekümü’l-
hayatü’d-dünya ve lâ
yegurrenneküm billâhi’l-
garûr.

n’nh Én«rftódG oIƒ'«n◊rG oºoµ`sfsöo¨nJ nÓna
oQhoôn¨rdG $ÉpH rºoµ`sfsöo¨nj

Lokman Sure-
si: 33.

348

Felâ tüzekkû enfüseküm. rºoµ°nùoØrfnG GƒtcnõoJ nÓnaNecm Suresi:
32.

328

Femen ya'mel miskale zer-
ratin hayran yerah. o√nônj Gkôr«nN mIsQnP n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønªnaZilzal Suresi: 7. 282

Fenzur ilâ âsari rahmetillâhi
keyfe yuhyi'l-arda ba'da
mevtihâ inne zâlike
lemuhyi'l-mevtâ ve hüve
alâ külli fley'in kadîr.

n∞r«nc $G pánªrMnQ pQÉǹ K'G ='‹pG rôo¶rfÉna
n∂pd'P s¿pG Én¡pJrƒne nór©nH n¢VrQn’rGp≈rëoj

lôj/ónb mArÀnT uπoc ='¤nY nƒognh '≈JrƒnŸrG»p«rëoŸn 

Rum Suresi:
50.

28, 79, 408

Ferci›’l-basara hel terâ min
fütûr. mQƒo£oa røpe …'ônJ rπng nôn°ünÑrdG p™`pLrQÉnaMülk Suresi: 3. 284, 396

Fesübhanellezî biyedihî
melekûtü külli fley'in. mArÀnT uπoc oäƒoµ`n∏ne /√pón«pH …/òsdG n¿ÉnërÑo°ùnaYâsin Suresi:

83.
20

Fesübhanellezî biyedihî
melekûtü külli fley'in ve
ileyhi türceûn.

mArÀnT uπoc oäƒoµ`n∏ne /√pón«pH …/òsdG n¿ÉnërÑ°oùna
n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh

Yâsin Suresi:
83.

263

Eynesserâ minessüreyya
ve eynezziyaü’s-sât›u
mine’z-zulmeti’t-tâmiseti

oABÉn«°u†dG nørjnGnh ÉsjnôtãdG nøpe …nôsãdG nørjnG 
pán°ùpeÉs£dG pánªr∏t¶dG nøpe o™pWÉs°ùdG 

403

— F —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Hakîkatü’l-mer'i leyse’l-
mer'ü yüdrikühâ fekeyfe’l-
cebbari zilkadem.

Én¡ocpQróoj oArônŸrG ¢nùr«nd pArônŸrG oân≤«/≤nM
pΩnón≤rdG …pP pQÉs̀ Ñn÷rG n∞r«nµ`na

404

Halâka lenâ mâ fi’l-ard›
cemîâ. Ék©«/ªnL ¢pVrQn’rG p‘ Éne Énænd n≥n∏nN330

Hasbünallahü ve ni'me’l-
vekîl. oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *G Énæ`oÑ°rùnMAl-i ‹mran

Suresi: 173.
143, 163, 169,
215, 347, 413

Hedânallâhü ve iyyaküm
iless›rati’l-müstakîm. pº«/≤nà°rùoŸrGp • Gnô°uüdG n‹pG rºocÉsjpGnh *G Énæj'óng251

Heleke’n-nâsü ille’l-âlimûn,
ve heleke’l-âlimûne ille’l-
âmilûn, ve heleke’l-
âmilûne ille’l-muhlisûn,
ve’l-muhlisûne alâ hatarin
azîm.

n∂n∏ngnh n¿ƒò pŸÉn©rdG s’pG ¢oSÉsædG n∂n∏ng
s’pG ¿ƒo∏peÉn©rdG n∂n∏ngnh n¿ƒo∏peÉn©rdG s’pG n¿ƒoªpdÉn©rdG

pº«/¶nY môn£nN '¤nY n¿ƒo°üp∏rîoŸrGnh n¿ƒo°üp∏rîoŸrG 

Keflfü’l-Hafa,
2:312.

274

Hüvellezî ebdea’l-eflyâe ve
enfleehâ yüdrikühü müs-
tahdesü’n-nesem.

ÉngnCÉ°nûrfnGnh nABÉn«°rTn’rG n´nórHnG …/òsdG nƒog
pº°nùsædG oçnórënà°rùoe o¬ocpQróoj n∞r«nµna

404

Ibârâtünâ flettâ ve hüsnüke
vahid. Ve küllün ilâ zâke’l-
cemali yüflîr.

@ lópMGnh n∂oæ°rùoMnh »sà°nT ÉnæoJGnQÉnÑpY
oÒ/°ûoj p∫Énªn÷rG n∑GnP '‹pG wπocnh

199

‹'tiya tav'an ev kerhen. Ékgrônc rhnG ÉkYrƒnW Én«pàrFpGFuss›let Suresi:
11.

369

‹lâhî, ezzünûbü ahrasetnî
ve kesretü’l-meâsî ahcelet-
nî.

@ »/æràn°SnôrNnG oÜƒoftòdnG @ »/¡'dpG
»/æràn∏érNnG À/UÉn©nŸrG oInôrã`ncnh

320

Hüvallah. *G nƒog205

Hafezte fley'en ve gâbet
anke eflyâü. oABÉn«°rTnG n∂rænY rânHÉnZnh ÉkÄr«°nT nâr¶nØnM218

— H —

— I‹ —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
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‹n hüve illâ vahyün yûhâ. »'Mƒoj l»rMnh s’pG nƒog r¿pGNecm Suresi:
4.

48

‹nnâ lillâhi ve innâ ileyhi
raciûn n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpGBakara Suresi:

158.
133, 192

‹nne fî halk›’s-semavati
ve’l-ard› vahtilâfi’l-leyli
ve’n-nehar.

¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG p≥r∏nN ≈/a s¿pG
pQÉn¡sædGnh pπr«sdG p±nÓpàrNGnh

Âl-i ‹mran
Suresi: 190.

309

‹nne lillâhi en yahtebira
abdehü ve leyse lilabdi en
yahtebira rabbehü.

n¢ùr«ndnh o√nórÑnY nôpÑnàrînj r¿nG ! s¿pG
o¬s`HnQ nôpÑnàrînj r¿nG pórÑn©r∏pd

270

‹nne’l-füccâre lefî naîm. mº«/©nf »/Ønd nQGnôrHn’rG s¿pG‹nfitar Suresi:
13-14.

351

‹nne’l-insâne lezalûmün
cehûl. l∫ƒo¡nL lΩƒo∏`n¶nd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG294

‹nne's-salâte kânet ale’l-
mü'minîne kitaben
mevkutâ.

nÚ/`æperDƒoŸrG n¤nY rânfÉnc nIƒ'∏°südG s¿pG
ÉkJƒobrƒne ÉkHÉnà`pc

Nisâ Suresi:
103.

158

‹nne’fl-flirke lezulmün azîm. lº«/¶nY lºr∏`o¶nd n∑rô°uûdG s¿pG293

‹nneke lâ tehdî men
ahbebte ve lâkinnellahe
yehdî men yeflâü.

nârÑnÑ`rMnG røne …/ór¡nJ n’ n∂sfpG
oABÉ°nûnj røne …/ór¡nj %G søpµ`'dnh

Kasas Suresi:
56.

272

‹nnemâ emrühû izâ erâde
fley'en en yekûle lehü kün
feyekûn.

ÉkÄ`r«°nT nOGnQnG BGnPpG o√oôrenG BÉnªsfpG
o¿ƒoµn«na røoc o¬nd n∫ƒo≤nj r¿nG 

Lokman Sure-
si: 28.

169

‹lâhî, lâz›mün aleyye en lâ
übâliye velev fâte minnî
hayatüddâreyni ve âdetnî.

rƒndnh n≈pdÉnHoG nB’ r¿nG s»n∏nY lΩpRn’ ,»/¡'dpG
»/ærJnOÉnYnh pørjnQGsódG oäÉn«nM »/qæpe näÉna

212

‹nnemâ ûtîtühü alâ ›lmin. mºr∏pY '¤nY o¬oà«/JhoG BÉnªsfpGKasas Suresi:
78.

359

‹leyhi merciuküm. rºoµ`o©pLrône p¬r«ndpGYunus Suresi:
4.

356
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

‹nnî lestü mâlikî. »/µpdÉne oâr°ùnd uÊpG85

Küllü fley’in hâlikün illâ
vechehü. o¬n¡rLnh s’pG l∂pdÉng mArÀnT tπocKasas Suresi:

88.
328

‹zâ zülzileti’l-ardü zilzâlehâ. Én¡ndGnõrdpR ¢oVrQn’rG pândpõrdoR GnPpGZilzal Suresi: 1. 48

‹zessemâü'n-fetarat. ränôn£nØrfG oABÉnªs°ùdG GnPpG‹nfitar Suresi:
1.

48

‹zeflflemsü küvvirat. ränQuƒoc¢oùrªs°ûdG GnPpGTekvir Suresi:
1.

48

Kad efleha men zekkâhâ. Én¡«scnR røne nín∏ranG rónbfiems Suresi: 9. 316

Kàle kàilün minhüm kem
lebisküm kàlû lebisnâ yev-
men ba'da yevmin.

GƒodÉnb rºoà`rãpÑnd rºnc rºo¡ræpe lπpFBÉnb n∫Énb
mΩrƒnj ¢n†r©nH rhnG Ékerƒnj Énæ`rãpÑnd

Kehf Suresi:
19.

313

Kàlû innâ lillâhi ve innâ
ileyhi raciûn. n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉ`sfpGnh ! ÉsfpG BGƒodÉnbBakara Suresi:

156.
250

Kul mâ ya'beûbiküm rabbî
lev lâ duâüküm. rºocoDhÉnYoO n’rƒnd »uHnQ rºoµpHGoDƒnÑr©nj Éne rπobFurkan Suresi:

77.
177

Kul yâ ›bâdiyellezîne esrafû
alâ enfüsihim lâ taknetû
min rahmetillâhe ya¤firu’z-
zünûbe cemîan innehü
hüve’l-gafûrürrahîm.

rºp¡°pùoØrfnG '¤nY Gƒoanôr°SnG nøj/òsdG n…pOÉnÑpY Énj rπob
oôpØr¨nj %G s¿pG $G pánªrMnQ røpe Gƒo£nær≤nJ n’

oº«/MsôdG oQƒoØn¨rdG nƒog o¬sfpG Ék©«/ªnL nÜƒoftòdG  

Zümer Suresi:
53.

104

Kulillâhümme mâlike’l-mül-
ki. p∂r∏oŸrG n∂pdÉne sºo¡s∏dG pπobAl-i ‹mran

Suresi: 26.
267

Kullillahü sümme zerhüm fî
havz›him yel'abûn. n¿ƒoÑn©r∏nj rºp¡°pVrƒnN ≈/a rºogrQnP sºoK *G pπobEn’am Suresi:

91.
392

Külliyyün zû cüz'iyyâtin. mäÉs«pFrõoL hoP w»u∏oc339

Küllü âtin karîb. lÖjpônb mä'G tπoc‹bni Mâce, Mu-
kaddime, 7:46.

268

‹nnema’l-eflyaü tü'rafü
biezdadihâ. ÉngpOGnór°VnÉpH o±nôr©oJ oABÉn«r°Tn’rG ÉnªsfpG334

— K —
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Küllün zû eczâin. mABGnõrLnG hoP wπoc339

Kün. røocYâsin Suresi:
82.

298

Lâ hâl›ka illâ hû. nƒog s’pG n≥pdÉnN nB’Bakara Suresi:
255.

89

Lâ hâlika illallah; lâ fât›ra, lâ
raz›ka, lâ kuyyume illallah. , nôpWÉna n’ ;*G s’pG n≥pdÉnN n’

*G s’pG nΩƒt«nb n’ , n¥pRGnQn’

372

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ
billâhi’l-aliyyi'l-azîm. pº«/¶n©rdG u»p∏n©rdG $ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnM n’413

Lâ havle velâ kuvvete illâ
billâh. $ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnM n’82, 101, 215,

226 

Lâ ilâhe illâ ente vahdeke
lâ flerîke leke âhirü’l-kelâmi
fiddünya evvelü.

n∂j/ôn°Tn’ n∑nórMnh nârfnG s’pG n¬'dpG nB’ 
o∫shnG Én«rftódG ≈pa pΩnÓnµrdG oôpN'G n∂nd

270

Lâ ilâhe illâ hû. nƒog s’pG n¬'dpG nB’Bakara Suresi:
255.

89, 298, 304,
305

Lâ ilâhe illâllah. *G s’pG n¬'dpG Bn’Muhammed
Suresi: 19.

39, 87, 88, 89, 101,
117, 282, 371, 393

Lâ mutasarr›fe illâ hû. nƒog s’pG n±uô°nünàoe n’89

Lâ mâlike illâ hû. nƒog s’pG n∂pdÉne n’304

Lâ mutasarr›fe fi’l-hakîkati
illâ hû. nƒog s’pG pán≤«/≤n◊rG p‘ n±uönünàoe n’305

— L —

Lâ müdebbire illâ hû. nƒog s’pG nôuHnóoe n’89, 304

Lâ müessire fi’l-kevni illal-
lah. *G s’pG p¿rƒnµ`rdG p‘ nôu`KnDƒoe n’401

Lâ mürebbiye illâ hû. nƒog s’pG n»uHnôoe n’89, 304
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Mâ esâbeke min hasenetin
feminellâhi ve mâ esâbeke
min seyyietin femin nefsik.

BÉnenh $G nøpªna mánæn°ùnM røpe n∂nHÉn°UnG BÉne
n∂p°ùrØnf røpªna mánÄu«n°S røpe n∂nHÉn°UnG 

Nisâ Suresi:
79.

328

Mâ halkuküm ve lâ
ba'süküm illâ kenefsin
vahidetin.

m¢ùrØ`næ`nc s’pG rºoµoã`r©nH n’nh rºoµ`o≤r∏nN Éne
mInópMGnh

Lokman Sure-
si: 28.

169, 222,
388

Lâ nâz›me illâ hû. nƒog s’pG nºpXÉnf n’305

Lâ rabbe illâ hû. nƒog s’pG sÜnQ n’304

Lâ sania illâ hû. nƒog s’pG n™pfÉn°U n’89

Lehü mülkü’s-semavati
ve’l-ard›. ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG o∂r∏oe o¬ndBakara Suresi:

107.
405

Lehü’l-mülkü ve lehü’l-
hamdü. oórªn◊rG o¬ndnh o∂r∏oŸrG o¬ndTegabün Sure-

si: 1.
329

Lehü’l-mülkü ve lehü’l-
hamdü lâ havle velâ
kuvvete illâ billâh.

n’nh n∫rƒnMn’ oórªn◊rG o¬ndnh o∂r∏oŸrG o¬nd
$ÉpH s’pG nIsƒob

106

Lehümü’l-büflra fi’l-hay-
ati’d-dünya ve fi’l-ahireti lâ
tebdîle likelimatillâhi zâlike
hüve’l-fevzü’l-azîm.

Én«rftódG pIƒ'«n◊rG ≈pa …'ôr°ûoÑrdG oºo¡nd
päÉnªp∏nµpd nπj/órÑnJ n’ pInôpN'’rG ≈panh

oº«/¶n©rdG oRrƒnØrdG nƒog n∂pd'P $G 

Yunus Suresi:
64.

349

Levlâke levlâk, lemâ halâk-
tü’l-eflâk. n∑nÓran’rG oâr≤n∏nN Énªnd n∑n’rƒnd n∑n’rƒndKeflfü’l-Hafâ,

2:164, no: 2123.
44, 72

Leyse kemislihî fley'un
celle celâlühü sübhane
meni’htefâ lifliddeti’z-
zuhurihî.

o¬odnÓnL sπnL lArÀnT /¬p∏rãpªnc ¢nùr«nd
/√pQƒo¡oX pIsóp°ûpd '≈Ønà`rNG pøne n¿ÉnërÑ°oS

401

Leyse’l-haberü ke’l-ayan. p¿Én«n©rdÉnc oônÑnÿrG ¢nùr«nd42

Lita'lemû adede's-sinîne
ve’l-hisâb. nÜÉn°ùp◊rGnh nÚ/æ°uùdG nOnónY Gƒoªn∏r©nàpd‹sra Suresi: 12. 345, 419

— M —
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Mâ min dâbbetin illâ hüve
âhizün binâs›yetihâ. Én¡pàn«°pUÉnæpH lòpN'G nƒog s’pG más`HBGnO røpe ÉneHûd Suresi: 56. 20

Menittehaza ilâhehü
hevâhü. o¬j'ƒng o¬n¡'dpG nònîsJG pøneFurkan Suresi:

43.
328

Min haysü lâ yehtesib. rÖp°ùnàrënj n’ oår«nM røpe99, 140

Muhammedün resulullah. $G o∫ƒo°SnQ lósªn``ofi101, 134

Na'büdü. oóoÑ`r©nfFatiha Suresi:
5.

116

Nâfizü’l-hafâyâ âlimün
bilesrar. nQGnôr°Sn’rÉpH lºpdÉnY ÉnjÉnØn◊rG oòpaÉnf308

Ni'me’l-mevlâ ve ni'me'n-
nasîr. oÒ°/üsædG nºr©pfnh '‹rƒnŸrG nºr©nf347

Ni'me’l-mevlâ ve ni'me’n-
nasîr. oÒ°/üsædG nºr©pfnh '‹rƒnŸrG nºr©pfEnfal Suresi:

40.
163, 169, 215,
347

Rabbenâ lâ tüâhiznâ in
nesîna ev ahta'nâ. ÉnfrÉn£rNnG rhnG Énæ«°/ùnf r¿pG ÉnfròpNGnDƒoJn’ ÉnæsHnQBakara Suresi:

286.
423

Rabbenâ tekabbel minnâ
biahseni kabulin hâzihi’l-
fihristete’n-nâk›sate
bihürmeti seyyidi’l-
mürselîne ve âlihî vesahbi-
hî ecmaîn.

p√pò'g m∫ƒoÑnb pøn°ùrMnÉpH Ésæpe rπsÑn≤nJ ÉnæsHnQ
póu«°nS pánerôoëpH nán°üpbÉsædG nánàr°Spôr¡pØrdG 

nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrë°nUnh /¬pd'Gnh nÚ/∏n°SrôoŸrG 

423

Rabbî vahidün. lópMGnh »uHnQ85

— N —

— R —

Rabbülâlemîn. nÚ/ªndÉn©rdG tÜnQ101

Raci'hümâ terâ emran azî-
men gafele anhü’n-nâs. nπnØnZ Ékª«/¶nY GkôrenG …'ônJ Énªo¡r©pLGnQ

¢oSÉsædG o¬rænY

144

Rahmetî vesiat külle fley’in. mArÀnT sπoc rân©°pSnh »/ànªrMnQA’raf Suresi:
156.

262
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Temürrû merrassehâb. pÜÉnës°ùdGsône htôoªnJNeml Suresi:
88.

175

Tûbâ limen arefe haddehü
ve lem yetecâvez tavrahü. rºndnh o√sónM n±nônY rønªpd »'HƒoW

o√nQrƒnW rRnhÉnénànj

273

Sakfü’l-cenneti arflü’r-rah-
mân. pø'ªrMsôdG ¢oTrônY pásæ`n÷rG o∞r≤n°SBuharî, Tevhid:

22.
171

Sübhanallah. $G n¿ÉnërÑo°S200, 208, 351

Sübhanallahi ve bihamdihî. /√pórªnëpHnh $G n¿ÉnërÑ°oS200

Sübhanallâhi velhamdülil-
lâhi ve lâ ilâhe illallâhü val-
lâhü ekber ve lâ havle velâ
kuvvete illâ billâh.

*G s’pG n¬'dpG nB’nh ! oórªn◊rGnh $G n¿ÉnërÑ°oS
$ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnM n’nh oônÑrcnG *Gnh

82

Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ
mâ allemtenâ inneke
ente'l-alîmü’l-hakîm.

Énænà`rªs∏nY Éne s’pG Énænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
oº«/µ`n◊rG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG

285, 423

Sübhaneke lâ kudrete lenâ
inneke ente’l-azîzü’l-hakîm. nârfnG n∂sfpG BÉnænd nInQróob n’ n∂nfÉnërÑ°oS

oº«/µn◊rG oõj/õn©rdG 

388

Tecrî min tahtihe’l-enhâr. oQÉn¡rfn’rG Én¡pàrënJ røpe …/ôrénJBakara Suresi:
25.

340

Teemmel sütûre’l-kâinati
feinnehâ. Mine’l-melei’l-a'lâ
ileyke resâil.

@ Én¡sfpÉna päÉnæpF=Énµ`rdG nQƒo£°oS rπsenCÉnJ
oπpFBÉ°nSnQ n∂r«ndpG '¤rYn’rG pCÓn`nŸrG nøpe

199, 387

Tefekkerü fî âlâillâhi ve lâ
tefekkerü fî zâtihî fein-
neküm len takdirû.

GhoôsµnØnJ n’nh $G pA'B’'G ≈/a Ghoôsµ`nØnJ
GhoQpór≤nJ røn`d rºoµsfpÉna /¬pJGnP ≈/a

Feyzü’l-Kadir,
3:263.

404

— S —

— T —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Üd'ûnî estecib leküm. rºoµnd rÖpénà°rSnG /ÊƒoYrOoGMü’min Suresi:
60.

355

Va'tas›mû bihablillâhi
cemîâ. Ék©«/ªnL $GpπrÑnëpH Gƒoªp°ünà`rYGnhÂl-i ‹mran

Suresi: 103.
162

Vallahü a'lemü bissavab. pÜGnƒs°üdÉpH oºn∏rYnG *Gnh335

Vallahü min verâiim
muhîtün. l§«/ëoe rºp¡pFBGnQnh røpe *GnhBüruc Suresi:

20.
298

Ve ahiru da'vâhüm eni’l-
hamdülillâhi rabbilâlemîn. ! oórªn◊rG p¿nG rºo¡j'ƒrYnO oôpN'Gnh

nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ

Yunus Suresi:
10.

197

Ve aynî kad nâmet bileyli
flebîbetî. Ve lem tentebih
illâ bisubhi meflîb.

@ »/ànÑ«/Ñn°T pπr«n∏pH râneÉnf rónb »/ær«nYnh
pÖ«°/ûne pírÑ°oüpH s’pG r¬pÑnàrænJ rºndnh

202

Ve ceale’fl-flemse sirâcâ. ÉkLGnôp°S ¢nùrªs°ûdG nπn©nLnhNuh Suresi, 16. 361, 367

Ve cealnâ mine’l-mâi külle
fley'in hayyin. x»nM mArÀnT sπoc pABÉnŸrG nøpe Énær∏n©nLnhEnbiya Suresi:

30.
193

Ve cealnâhâ rücûmen
liflfleyâtîn. pÚ/WÉn«°sû∏pd ÉkeƒoLoQ ÉngÉnær∏n©nLnhMülk Suresi: 5. 323, 418

Ve evhâ rabbüke ilennahli. pπrësædG n‹pG n∂t`HnQ »'MrhnGnhNahl Suresi:
68.

262

Ve fî küllî fley’in lehü âyetün
tedüllü alâ ennehü vahid. lópMGnh o¬s`fnG ='¤nY t∫oónJ lán`j'G o¬nd mArÀnT uπoc≈/anh17, 132,

407

Ve hüve’s-semîu’l-alîm. oº«/∏n©rdG o™«/ªs°ùdG nƒognhBakara Suresi:
137.

152

— Ü —

— V —

Ve ileyhi türceûn. n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnhBakara Suresi:
28.

356

Ve ileyhi’l-masîr. oÒ°/ünŸrG p¬r«ndpGnhMâide Suresi:
18.

356

Ve ileyhi’l-meâb. oÜ'ÉnŸrG p¬r«ndpGnhRa’d  Suresi:
36.

356
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ve mâ alerresuli ille’l-
belâ¤u. oÆnÓnÑrdG s’pG p∫ƒo°SsôdG n¤nY ÉnenhrlMâide Suresi:

99.
271

Ve mâ duâü’l-kâfirîne illâ fî
dalâl. m∫nÓn°V ≈/a s’pG nøj/ôpaÉnµ`rdG oABÉnYoO ÉnenhRa’d Suresi:

14.
246

Ve mâ emrünâ illâ vahide-
tün kelemhin bilbasari. pô°nünÑrdÉpH mírªn∏nc lInópMGnh s’pG BÉnfoôrenG BÉnenhKamer Suresi:

50.
331

Ve in min fley'in illâ ›ndenâ
hazâinühü. o¬oæpFBGnõnN ÉnfnóræpY s’pG mArÀnT røpe r¿pGnhHicr Suresi: 12. 20

Ve in min fley'in illâ yüseb-
bihu bihamdihî. /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh‹sra Suresi: 44. 262, 298, 360,

386

Ve inne yevmen ›nde rab-
bike kelfi senetin mimmâ
teuddûn.

mánæ°nS p∞rdnÉnc n∂uHnQ nóræpY Ékerƒnj s¿pGnh
n¿htóo©nJ Ésªpe

Hac Suresi: 47. 313

Ve inne’l-füccâre lefî cahîm. mº«/ënL »/Ønd nQÉséoØrdG s¿pGnh‹nfitar Suresi:
13-14.

351

Ve kad hâbe men dessâhâ. Én¡«s°SnO røne nÜÉnN rónbnhfiems Suresi:
10.

317

Ve kâne arflühü ale’l-mâi. pABÉnŸrG n¤nY o¬o°TrônY n¿ÉncnhHud Suresi: 7. 170

Ve lâ te'külû mimmâ lem
yüzkerismüllahi aleyhi. p¬r«n∏nY $G oºr°SG pôncròoj rºnd Ésªpe Gƒo∏ocrÉnJ n’nhEn’am Suresi:

121.
275

Ve lâ tekûnû kellezine
nesullahe feensâhüm
enfüsehüm.

%G Gƒo°ùnf nøj/òsdÉnc GƒofƒoµnJ n’nh
rºo¡°nùoØrfnG rºo¡«°'ùrfnÉna

Haflir Suresi:
19.

328

Ve lein seeltehüm men
halâka’s-semavati velarda
leyekulünnellah.

päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN røne rºo¡nàr∏nÄn°S røpÄndnh
*G søodƒo≤n«nd ¢nVrQn’rGnh

Lokman Sure-
si: 25.

62

Ve lekad yessirne’l-kur'âne
lizzikri. pôrcuò∏pd n¿'Grôo≤rdG Én`frösùnj rón≤ndnhKamer Suresi:

17.
364

Ve levittebea’l-hakku
ehvâe hüm lefesedeti’s-
semavatü ve’l-ardu.

pänó°nùnØnd rºog nABGnƒrgnG t≥n◊rG n™nÑsJG pƒndnh
¢oVrQn’rGnh oäGnƒ'ª°sùdG 

Mü’minun
Suresi: 71.

305
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Ve mâ hâzihi’l-hayatü'd-
dünya illâ lehvün ve lâibün
ve inne’d-dâre’l-ahirete
lehiye’l-hayevan.

lƒr¡nd s’pG BÉn«rftódG oIƒ'«n◊rG p√pò'g Énenh
o¿Gnƒn«n◊rG n»p¡nd nInôpN'’rG nQGsódG s¿pGnh lÖp©ndnh

Ankebut Sure-
si: 64.

353

Ve mâ min dâbbetin fi’l-
ard› illâ alellâhi r›zkuhâ. Én¡obrRpQ $G n¤nY s’pG ¢pVrQn’rG≈pa másHGnO røpe ÉnenhHud Suresi: 6. 118

Ve men ya'mel miskale
zerratin flerran yerah. o√nônj Gvôn°T mIsQnP n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønenhZilzal Suresi: 8. 282

Ve min âyâtihî halku's-
semavati ve’l-ard› vahtilâfü
elsinetiküm ve elvâniküm.

¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG o≥r∏nN /¬pJÉn`j'G røpenh
rºoµpfGnƒrdnGnh rºoµpànæ°pùrdnG o±nÓpàrNGnh

Rum Suresi:
22.

309, 416

Ve tûri sînîn. nÚ/æ«°/S pQƒoWnhTîn Suresi: 2. 349

Ve yahkümü mâ yürîd. oój/ôoj Éne oºoµrënjnhMâide Suresi:
1.

207

Ve’l-ademü’l-mutlaku lâ
yüsbitü illâ bimüflkilâtin
azîmetin.

s’pG oâpÑrãoj n’ o≥n∏`r£oŸrG oΩnón©rdGnh
mánª«/¶nY mänÓpµ°rûoªpH

253

Ve’l-kamere kaddernahü
menâzile. n∫pRÉnæne o√ÉnfrQsónb nônªn≤rdGnhYâsin Suresi:

39.
345, 419

Velcibâle evtâdâ. GkOÉǹ JrhnG n∫ÉnÑp÷rGnhNebe Suresi: 7. 309

Vettîni vezzeytûn. p¿ƒoàrjsõdGnh pÚ/qàdGnhTîn Suresi: 1. 349

Ya ardu'blaî mâeki ve yâ
semâü akl›î. »/©p∏rbnG oABÉnªn°S Énjnh p∑nABÉne »/©n∏rHG ¢oVrQnG BÉnjHûd Suresi: 44. 369

— Y —

Yâ Bâkî entel bâkî. »/bÉnÑrdG nârfnG =≈/bÉnH Énj280

Yâ eyyühe'n-nâsü
entümü'l-fukaraü ilellâh. $G n‹pG oABGnôn≤oØrdG oºoàrfnG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnjFat›r Suresi:

15.
351
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Yâ ma'flere’l-cinni ve’l-insi
inisteta’tüm en tenfüzû
min aktâri’s-semavati ve’l-
ard› fenfüzû lâ tenfüzûne
illâ bisultân.

rºoà`r©n£nàr°SG p¿pG p¢ùrfp’rGnh uøp÷rG nôn°ûr©ne Énj
päGnƒ'ªs°ùdG pQÉn£rbnG røpe GhoòoØrænJ r¿nG 

m¿Én£r∏o°ùpH s’pG n¿hoòoØrænJ n’ GhoòoØrfÉna ¢pVrQn’rGnh

Rahman Sure-
si: 33.

325

Yâ Rab! Hâzihi’l-münacatü
tehattarat fi’l-galbi hâkezâ
bilbeyani’l-farisî.

≈pa ränôs£nînJ oânLÉnæoŸrG p√pò'g rÜnQ Énj
À/SpQÉnØrdG p¿Én«nÑrdÉpH Gnònµ'g pÖr∏n≤rdG 

155

Yef'alüllâhü mâ yeflâü. oABÉ°nûnj Éne *G oπn©rØnj‹brahim Suresi:
27.

207, 298

®
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Hadisin meali Sayfa no 

HAD‹S ‹NDEKS‹

Allah’›n nimetlerini düflününüz, Zat›n› de¤il. Zira, ona gücünüz yetmez. ( ≈/a GhoôsµnØnJ
GhoQpór≤nJ røǹ d rºoµsfpÉna /¬pJGnP ≈/a GhoôsµnØnJ n’nh $G pA'B’'G ) (Feyzü’l-Kadir, 3:263.)  . . . . . . . . . . . . 404.

Allah’›n yaratt›¤› fley benim nurumdur. ( …/Qƒof *G n≥n∏nN Éne o∫shnG ) (Keflfü’l-Hafâ, 1:265,

hadis no: 827.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.

Cennetin tavan› Rahman’›n arfl›d›r. ( pø'ªrMsôdG ¢oTrônY pásæ`n÷rG n∞r≤n°S ) (Buharî, Tevhid: 22;

Tirmizî, Cennet: 4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.

Gelmesi muhakkak olan her fley, uzak da olsa yak›nd›r. ( lÖjpônb mä'G tπoc ) (‹bni Mâce,

Mukaddime,: 7:46; Feyzü’l-Kadîr, 2:178.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.

‹nsanlar helâk olur, ancak bilenler kurtulur. Bilenler de helâk olur, ancak bildiklerini
yaflayanlar kurtulur. Bildiklerini yaflayanlar da helâk olur, ancak ihlâsl› olanlar kur-
tulur. ‹hlâsl› olanlar da her an onu kaybetme tehlikesi ile karfl› karfl›yad›rlar. 

( n¿ƒo°üp∏rîoŸrG s’pG ¿ƒo∏peÉn©rdG n∂n∏ngnh n¿ƒo∏peÉn©rdG s’pG n¿ƒoªpdÉn©rdG n∂n∏ngnh n¿ƒo`pŸÉn©rdG s’pG ¢oSÉsædG n∂n∏ng
pº«/¶nY môn£nN '¤nY n¿ƒo°üp∏rîoŸrGnh ) (Keflfü’l-Hafâ, 2:312.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.

Kulum beni nas›l bilirse, onunla öyle muamele ederim. ( »/H …/órÑnY uønX nóræpY ÉnfnG )
(Buharî, Tevhid: 15; Tevbe: 1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357.

Kulun Rabbine en yak›n oldu¤u vakit, secde hâlinde ikendir. ( røpe oórÑn©rdG o¿ƒoµ`nj Éne oÜnôrbnG
lópLÉn°S nƒognh /¬uHnQ ) (Feyzü’l-Kadir, 2:68.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.

Sen olmasayd›n [yâ Muhammed], sen olmasayd›n kâinat› yaratmazd›m. ( n∑nÓran’rG
oâr≤n∏nN Énªnd n∑n’ rƒnd n∑n’ rƒnd ) (Keflfü’l-Hafâ, 2:164, hadis no: 2123.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44, 72.

®
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Abdülkadir-i Geylânî  . . . . . . . . . . . . . .52;
Bak›n›z: fieyh Abdülkadir Geylânî,
fiah-› Geylânî.

Abdülmecid Nursî . . . . . . . . . . . . .15, 110

Âdem (a.s.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Afgan sefiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412

Afgan sefîri Sultan Ahmet  . . . . . . . . .155

Afgan flah›  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

Ahmed (a.s.m.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .207; 
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed.

Ahyed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

Azrail (a.s.)  . . . . .Bak›n›z: Hazret-i Azrail.

Bediüzzaman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15; 
Bak›n›z: Said Nursî.

Bediüzzaman Said Nursî  . . . . . . . . . .103

Cebrail (a.s.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224

Celâleddin-i Harzemflah  . . . . . . . . . . .271

Cengiz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271

Ceziretü’l-Arap  . . . . . . . . . . . . .42, 45, 50

Cüneyd-i Ba¤dadî  . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Deccal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243

Ebu Hanife  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Ebu Hasen-i fiazelî . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Ebu Yezit Bistamî  . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Efendimiz Muhammed . . . . . . . . . . . .214

Eski Said  . . . . . . . . . . . . . . .16, 17, 18, 19, 
241, 267, 408; Bak›n›z: Said Nursî.

Fahr-i Kâinat  . . . . . . . . . . . . . . . . . .71, 81

Firavun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123, 189

Habib (a.s.m.) . . . . . . . . . . . . . . . .171, 269

Habib-i Ekrem . . . . . . . . . . . . . . .212, 357

Habîb-i Rabbü’l-Âlemîn  . . . . . . . . . . .319

Hazret-i Azrail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Hazret-i ‹sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270

Hazret-i Mevlâna . . . . . . . . . . . . . . . . .417

Hazret-i Muhammed . . . . . . . . . . .38, 39, 
40, 41, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 65, 71,
72, 81, 87, 137, 138, 206, 213, 224,
296, 300, 319, 321; Bak›n›z: Ahmed
(a.s.m.), Ahyed, Habib (a.s.m.), Habib-i
Ekrem, Muhammed (a.s.m.), Muham-
med-i Arabî. Nebî-i Zîflan, Peygamber
(a.s.m.), Resul-i Rahman, Resul-i Zîflan,
Resul-i Ekrem, Zat-› Peygamberî, 

Hazret-i Ömer ‹bnü’l-Hattab  . . . . . . . .46

Hebenneka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Hüsrev (Alt›nbaflak)  . . . . . . . . . .275, 276

‹bni Sina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409

‹bnü’l-Mu’tez  . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 132

‹ki Cihan›n Günefli  . . . . . . . . . . . . . . . .207

‹mam-› Gazalî  . . . . . . . . . . . . . .16, 17, 52

‹mam-› Rabbanî  . . . . . . . .16, 17, 52, 124

‹mam-› Rabbanî Ahmed-i Farukî  . . .207

‹mam-› fia’râni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313

‹sa (a.s.)  . . . . . . . . . .Bak›n›z: Hazret-i ‹sa.

Mevlâna Celâleddin  . . . . . . . . . . . .16, 17

Mimar Sinan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

Muhammed (a.s.m.)  . . . . . . . .44, 72, 87, 
88, 101, 134, 207, 357, 385; Bak›n›z:
Hazret-i Muhammed.

Muhammed-i Arabî  . . . . . . . . . . . . . .407

Muhyiddin-i Arabî  . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Mûsa (a.s.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Mustafa Gül  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423

Nebî Aleyhissalâtü Vesselâm  . . . . . .263

Nebî-i Zîflan  . . . .137, 138, 141, 408, 409;
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed.

Nemrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131, 189

Peygamber (a.s.m.)  . .103, 137, 376, 420

Peygamber Efendimiz  . . . . . . . . . . . .214

Re’fet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
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Resul-i Ekrem  . . . . . . . .43, 90, 123, 199, 
223, 224, 265, 271; Bak›n›z: Hazret-i
Muhammed.

Resul-i Rahman . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
Resul-i Zîflan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141; 

Bak›n›z: Hazret-i Muhammed.
Said (Nursî)  . . . . . . . . . .19, 189, 238, 239, 

262, 265, 269, 384
Said Nursî  . . . . . . . . . . . . . .238, 385, 404; 

Bak›n›z: Bediüzzaman, Üstat, Yeni
Said, Eski Said.

Seyyidü’l-En’âm Hazret-i 
Muhammed  . . . . . . . . . . . . . . . . . .296

fiafiî  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

fiah-› Geylânî  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
fiah-› Nakflibend  . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
fiazelî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
fieyh Abdülkadir Geylânî  . . . . . . . . . .320
fieyh Safvet Efendi  . . . . . . . . . . .103, 406
Tahiri Mutlu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423
Üstat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 276, 

277, 408, 409, 412, 414, 419, 422;
Bak›n›z: Said Nursî.

Yeni Said  . . . .17, 19, 238, 241, 267, 408;
Bak›n›z: Said Nursî.

Zat-› Peygamberî  . . . . . . . . . . . . . . . .141; 
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed.

@
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Afganistan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412
Afrika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Ankara  . . . . . . . . . . . . . . . . .155, 411, 414
Arap Yar›madas›  . . . Bak›n›z: Ceziretü’l-

Arap.
Arefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Asya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Avrupa  . . . . . . . . . . . . . . . .160, 161, 181, 

241, 242, 243, 245, 249, 251, 255, 376
Ayasofya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Barla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408
Cebel-i Tur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
Çin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255, 279
Endülüs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279

Hacerü’l-Esved . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Hindistan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Hindistan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
‹stanbul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Kâbe  . . . . . . . . . . . . . .122, 123, 154, 410
Kâbe-i Mükerreme  . . . . . . . . . . . . . . .264
Medine-i Münevvere  . . . . . . . . . . .39, 42
Mekke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Mekke-i Mükerreme . . . . . . . . . . . . . . .39
Mescid-i Aksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Nurflin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412
Paris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412
fiark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Yemen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279

@
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A
a’dâ ............................................................177, 246
A’lem ..................................................................370
a’mal ..........................................................104, 291

~ yaz›l›yor.....................................................297
~in h›fz›.........................................................306
~in neticeleri h›fz ediliyor................................75
nev-i beflerin ~inin h›fz› ................................306

a’mal-i ahiret ......................................................359
a’mal-i saliha ......................................................185
a’raz ...................................................................397
abd ...................................................138, 172, 176, 

177, 200, 236, 247, 248, 264, 269, 301; 
Bak›n›z: abid, ibad, kul.
~ Cenab-› Hakk› tecrübe edemez ................270
~ olan ve olmayan........................................207
~ seyyidini tecrübe edemez .........................236
gafil ~ler........................................................221
hâlis bir ~......................................................210

abd-i azîz ...........................................................248
Abdülkadir-i Geylânî............................................52; 

Bak›n›z: fieyh Abdülkadir Geylânî, fiah-› Geylâ-
nî.

Abdülmecid Nursî.........................................15, 110
abes ...........................................................183, 393
abesiyet .............................167, 183, 342, 343, 344
abid ....................................................................265
acemi bir nefer ...................................................244
ac›  ...................................................Bak›n›z: elem.
âciz.............................................................269, 341
acz ...................................35, 44, 77, 82, 139, 154, 

171, 177, 184, 258, 328, 329, 347, 348
~ yolu............................................................327
~ini bilmek ....................................................273
insandaki ~.....................................44, 350, 351

acz-i mutlak........................................................338
~ lisan›..........................................................261

açl›k............................................................351, 352
adalet .............................................51, 67, 241, 368

~ ahireti ister ......................................65, 67, 80
Sultan-› Adilin ~i ahireti ister ..........................69

adalet-i âliye.........................................................80
adalet-i hakikiye ...................................................69
adam

kendini bilen ~ ..............................................273
âdât-› ecanip ......................................................144
âdâtullah

~›n kanunlar› ................................................389
adavet.................................................................111

Avrupa’n›n ~i ................................................251
muhabbetin ~e kalbolmas› .............................70

adem...........................74, 112, 177, 180, 206, 219, 
226, 252, 276, 280, 293, 303, 349, 357
eflya ~e gitmiyor...........................................206
nimetin ~i......................................................276

Âdem (a.s.) ..........................................................50
adem-i abesiyet..................................................166
adem-i hikmet ....................................................167
adem-i ihlâs........................................................359
adem-i iltibas........................................................60
adem-i intizam....................................................334
adem-i kemal .....................................................329
adem-i mesuliyet................................................130
adem-i mutlak ..............................70, 192, 206, 357
adem-i s›rf ..........................................................397
adem-i tezkiye....................................................328
âdet ..............................................................46, 112

ecnebi ~lerine ittiba davetine karfl› 
müdafaa..................................................347

âdetullah.............................................................374
Adil

~ ismi ve ahiret...............................................81
âdiyat..................................................................312
adl

Cenab-› Hakk›n ~i ........................................374
Adl .....................................................................213
af .............................171, 212, 214, 321, 322, 374
afakî .............................................................18, 326

~ malûmat ............................................197, 316
~ tefekkür .....................................................233

affürahmet ..........................................................269
Afgan flah›..........................................................155
Afgan sefîri Sultan Ahmet ..................................155
Afgan sefiri .........................................................412
Afganistan ..........................................................412
Afrika ..................................................................255
Afüvv ..................................................................212
a¤aç.........................24, 58, 75, 174, 231, 275, 283

~›n semerelerini vahdet ve kesrete isnat .....231
a¤›r yük ..............................................................267
a¤›z ............................................................151, 293
ahbap...................................................43, 177, 268
Âhir.............................................................152, 213

~ ismi ve Arfl.................................................170
ahiret .............63, 81, 111, 112, 145, 168, 177, 179, 

255, 273, 287, 290, 291, 306, 315, 355, 356; 
Bak›n›z: âlem-i ahiret.
~ iflleri ve insan ............................................234
~e iman ve iman-› billâh.................................65
~in meydan-› ekberi ve numuneleri................67
~in mezras›...................................................127
~in olmayaca¤› ihtimali.................................235
~in vücudunun delilleri ...................................81
~te kurtaracak eser ......................................208
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~teki haflrin numuneleri ..................................79
~teki lezzet ve nimetlere iman ile bak›fl .......114
Allah ~e dair vaadlerinden hulf etmez............78
Allah’›n rahmeti ~i ister...................................68
Allah’›n sahaveti ~i ister .................................69
Allah’›n saltanat, hakimiyet, hikmet ve 

adaleti ~ ister ............................................65
daimi cemal ~i ister ........................................66
dünya ile ~....................................................314
dünyada pafla ~te geda ...............................353
Esma-i Hüsna ~i iktiza eder ...........................81
Hazret-i Muhamed’in ~e dair duas›................72
hikmet, inayet, merhamet ve adalet ~i 

ister.....................................................67, 80
mükâfat ve mücazat menzilleri ~tir ................65
öteki ~i icat etmemek .....................................67
Sâni-i Failin kemalât› ~i ister ..........................69
Sâni-i Zülcelâlin hikmeti ~i ister .....................68
sehavet-i mutlaka ~i ister ...............................65
Sultan-› Adilin adaleti ~i ister..........................69
Sultan›n rububiyeti ~i ister..............................68
Sultan›n saltanat› ~i ister .........................66, 67
Sultan›n flefkati ~ ister....................................66

ahkâm-› diniye....................................................145
ahkâm-› ‹lâhiye...................................................147

~ye karfl› muaraza ve mübareze .................107
ahlâk ............................................................46, 417

~› bozulmufl fas›klar› idare ...........................256
pis ~..............................................................299

ahlâk-› âliye..........................................................87
ahlâk-› hamide .....................................................41
ahlâk-› hasene .....................................................46
ahlâk-› seyyie .......................................................46
ahlâkiyat .............................................................415
ahmak ................................................137, 147, 349

~ nokta-i sevda.............................................124
Ahmed (a.s.m.) .................................................207; 

Bak›n›z: Hazret-i Muhammed.
Ahsen.................................................................370
ahsen-i mahlûkat................................................400
ahval...................................................................303
ahval-i âlem................................................233, 346
ahval-i ‹lâhiye .....................................................370
ahval-i istikbaliye................................................378
ahval-i maziye ....................................................378
ahval-i siyasiye...................................................147
ahyar ..................................................................324
Ahyed.................................................................207
akarib .................................................................268
ak›bet .................................................................191
ak›l .................................16, 22, 44, 105, 140, 147, 

153, 159, 176, 177, 199, 209, 222, 223, 242,
243, 265, 295, 348, 365, 386, 387, 394, 399,
400, 409

~ ile kalp.......................................................380
~ ile kalp aras›nda bir yol .............................121
~ meydan› ....................................................151
~ ve kalp ittifak› ..............................................17
~› bafl›nda olan ............................................210
~› gözünde olanlar .......................................376
~›n dairesi.....................................................139
~›n garip bir hali ...........................................196
~›n ihatas›zl›¤› ..............................................164
~›n nazar-› zahirîsi .......................................397
~lara muallim..................................................46

ak›ll›....................................................................352
aklî ilimler............................................................111
akliyat ile ifltigal ..................................................111
akran ..................................................................268
aktap ..................................................................273
aktar-› semavat ..............................................27, 29
akval

~ muhafaza ediliyor......................................284
Âl .....................................................................214
âlâ-i illiyyin..........................................................243
âlâm ...................................................................177

~›n lezaize inkilâb›........................................235
alâmet-i farika ......................................................92
âlâ-y› illiyyin..........................................................71
âlâ-y› illiyyin-i tevhid ...........................................387
alçakgönüllük..................................Bak›n›z: tevazu.
alçalma ..........................................Bak›n›z: tezellül.
ale’l-amya...........................................................400
âlem......................................24, 31, 50, 70, 72, 88, 

166, 178, 186, 208, 221, 232, 238, 263, 297,
301, 302, 315, 342, 368, 382, 413
~ insan ve ene..............................................316
~ tevhidi ilân eder.........................................304
~ ve nur-i Muhammed..................................413
~de adem-i mutlak yoktur.............................206
~de Sânii müflhahede etmek .......................402
~deki nizam ve mizan ....................................75
~in bekas›.....................................................210
~in düzeni .......................Bak›n›z: nizam-› âlem.
~in eczas› aras›ndaki muarefe, mükâleme 

ve muavenet .............................................29
~in hüsnü......................................................221
~in intizam› .....................................................34
~in k›ymeti ....................................................361
~in vücudu Sâniin vücuduna tâbidir ...............63
~in yarat›l›fl›..................................................289
~ler aras›nda müzaheme yoktur ..................221
~ler aras›ndaki köprüler ...............................356
~lerin vücut sahnesinde içtimas› ..................220
beka ~i..........................................................313
berzah ~leri ..................................................264
ebedî ~ ...........................................................74
ebedî ve bâkî ~ ..............................................78

ahiretteki haşrin numuneleri — A — âlem
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gaybî ~ler .....................................................222
görünen ~ ....................................................293; 

Bak›n›z: âlem-i flahadet.
görünmeyen ~ ..................Bak›n›z: âlem-i gayp.
iman nuruyla ~ ...............................................44
insan ~e fihristedir ........................................289
insan›n hususî ~i ..........................................188
maddiyat ~i...................................................223
mana-i harfî ve man-i ismi nazar›yla ~.........361
öteki ~...........................................................216
sabit ~.............................................................78
umumî ~ .......................................................188

âlem-i ahiret .................................76, 207, 346, 348
~in haritas›....................................................362
~in meydan›n›n numuneleri............................78
~te cismanî ziyafetler ...................................340
dünya ~e fihriste hükmündedir.....................339
Sâni ~i istilzam eder.......................................70

âlem-i anas›r ........................................................31
âlem-i arz .............................................................31
âlem-i beka .........................................74, 290, 357; 

Bak›n›z: beka âlemi.
~da insan›n bekas›.......................................357

âlem-i berzah .....................................................221
âlem-i befler .........................................................52
âlem-i cezp.........................................................221
âlem-i cismanî....................................................356
âlem-i elektrik.....................................................221
âlem-i emir .........................................................188
âlem-i ervah .......................................................279
âlem-i esir ..........................................................221
âlem-i gayp .................................87, 217, 264, 287, 

362, 386, 393, 398
âlem-i hararet.....................................................221
âlem-i hava ........................................................221
âlem-i ‹slâm ...............................122, 160, 161, 288

~ içinde ink›lâpvari ifl görmek.......................160
~›n günefli.....................................................362
~›n hukukuna tecavüz ..................................142
~›n muhabbet ve teveccühü.........................158
bayram namazlar›nda ~›n zikirleri, 

tesbihleri ve zemin..................................264
âlem-i ‹slâmiyet ..................................................187
âlem-i keb‹r ................................................172, 186
âlem-i kehrüba ...................................................221
âlem-i küfür ........................................................160
âlem-i maneviyat........................................223, 315
âlem-i melekût....................................................287
âlem-i misal .......122, 199, 220, 221, 278, 279, 356
âlem-i mümkinat

Vacip ile ~.....................................................220
âlem-i nur ...........................................................282
âlem-i ruhanî ......................................................356
âlem-i flahadet ..................................264, 287, 324, 

330, 340, 344, 362, 386, 390, 393
âlem-i yakaza.....................................................356
âlem-i ziya..........................................................221
Âlemin Sahibi .......................................................69
Âlemlerin Rabbi..........................................101, 322
al-i himmetli ........................................................159
alihe....................................................................140
alîm ....................................................................378
Alîm .......51, 98, 179, 212, 287, 288, 289, 303, 400
âlim

din ~i.............................................................142
Alîm-i Ezelî.........................................................288
Alîm-i Kadîr ........................................................261
Allah .........................15, 22, 23, 38, 74, 76, 82, 83, 

87, 96, 101, 107, 117, 118, 138, 151, 172, 173,
198, 200, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 214,
228, 271, 280, 290, 293, 294, 298, 311, 317,
320, 321, 322, 335, 336, 337, 338, 354, 355,
359, 360, 371, 372, 373, 377, 378, 397, 417; 
Bak›n›z: Zat-› Akdes, Vacibü’l-Vücut, Rahman,
Rab, Hâl›k, Rezzak, Zat-› Zülcelâl, fiems-i Eze-
lî, Mün’im, Malik, Cenab-› Hak, Sâni, Müessir-i
Hakikî, Mün’im-i Hakikî, Sultan.
~ ahirete dair vaadlerinden hulf etmez...........78
~ Allah zikri ve ene.......................................165
~ bize yeter, O ne güzel vekildir...................143
~ bütün günahlar› ba¤›fllar ...........................104
~ haflre dair vaadlerinden hulf etmez.............77
~ her mekânda ilim ve kudretiyle hâz›r 

ve naz›rd›r ................................................29
~ hesab›na almak.........................................275
~ hesab›na bak›fl .............................84, 85, 315
~ hesab›na kâinat›n vücudunu inkâr ............402
~ hiçbir fleyde dahil hiçbir fleyden de 

hariç de¤ildir ...........................................380
~ ilim ve kudretiyle bât›nlar›n bât›n›nda, 

fevklerin fevkindedir................................380
~ ismi bütün s›fat-› kemaliyeye delâlet 

eder ........................................................371
~ kelimesine olan ihtiyaç ..............................364
~ kurbiyeti ve bu’diyeti..................................209
~ melce ve mencedir....................................210
~ muhittir ......................................................298
~ münezzehtir.................................................59
~ nam›na verilmeyen nimeti yememek ........275
~ nam›yla çal›flmak ve amel etmek..............250
~ ve Furkan-› Hakîm ......................................88
~ ve Hazret-i Muhammed...............................87
~ yan›mdad›r ................................................184
~’a abd olan ve olmayan..............................207
~’a abd ve hizmetkâr olana her fley 

hizmetkâr olur .........................................177
~’a hâlis bir abd............................................210
~’a iltica ..................................................94, 109
~’a iman ...........................Bak›n›z: iman-› billâh.

âlem — A — Allah’a iman
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~’a isal eden yollar .......................................327
~’a isyan .......................................................325
~’a itimat etmek............................................154
~’a itiraz........................................................372
~’a mal olmak ve olmamak ..........................172
~’a minnet ve flükran....................................153
~’a s›¤›nma...................................................321
~’a teslimiyet ..................................................85
~’a tevekkül ..................................................209
~’› bilme, isim ve s›fatlar›yla tan›ma......Bak›n›z:

marifetullah.
~’› ittiham etmemek ve ~’›n ifline 

kar›flmamak ............................................355
~’› unutanlar .................................................328
~’›n adaleti

~ ahireti ister ................................65, 67, 80
~’›n ad›yla.....................................................205
~’›n azameti ...................67, 298, 308, 312, 366
~’›n azametine secde-i hayret ......................300
~’›n benzeri yoktur........................................401
~’›n bir oldu¤una ve Ondan baflka ilâh 

olmad›¤›na inanma ..............Bak›n›z: tevhid.
~’›n birli¤i ......................................................132
~’›n davetine icabet etmek ...........................201
~’›n dergâh›na avdet ....................................269
~’›n emri ve kudreti.........................................61
~’›n emrine itaatsizlik....................................320
~’›n esma ve s›fât›..........................................63
~’›n evamiri dairesinden ç›kmamak..............289
~’›n fazl›........................................................330
~’›n hâkimiyeti ................................................76
~’›n hesab›na olan ve olmayan ....................315
~’›n hikmeti

~ ahireti ister ................................65, 67, 80
~’›n icad›.........................................................60
~’›n ikram ve merhameti.................................51
~’›n ilk yaratt›¤› fley ......................................194
~’›n ilmi............................29, 61, 100, 298, 380; 

Bak›n›z: ilm-i ezelî, ilm-i muhit.
~’›n ilmi, hükmü, hikmeti.................................62
~’›n ilmi, iradesi ve zerreler ............................94
~’›n inayet ve rahmetinin namuslar› ...............63
~’›n inayeti

~ ahireti ister.......................................67, 80
~’›n iradesi............................................147, 298
~’›n isimleri ..........................................213, 327; 

Bak›n›z: esma-i ‹lâhiye, esma, Esma-i Hüs-
na, ‹sm-i Azam.
~ ahiret ve haflri iktiza eder ......................81
~ müttehittir.............................................302
~ ve zîhayat ..............................................91
~ni düflünmek .........................................225

~’›n ismiyle almak.................................153, 383
~’›n izzeti ........................Bak›n›z: izzet-i ‹lâhiye.

~’›n izzeti, azameti ve esbap....................20, 22
~’›n kaza ve kaderinin düsturlar› ....................63
~’›n kemali ....................................................169
~’›n kemal-i zuhuru ve z›dd›n›n ademi .........387
~’›n kendisini bildirip tarif etmesi ..................221
~’›n kudreti ..................29, 59, 61, 96, 100, 147, 

180, 298, 331; Bak›n›z: kudret-i Rabbanî,
kudret-i ezeliye.
~ muktedirdir...........................................177
~ ve esbap................................................95
~ ve haflir..................................................79
~ ve vahdet.............................................178
~ne acz tahallül edemez ..........................94
~nin izzeti..................Bak›n›z: izzet-i kudret.
~nin izzeti ve esbap..................................21
~nin tasarrufat› .......................................296
~nin tasarrufu ...........................................94
~yle, iradesiyle her müflkül hallolur ..........94

~’›n küçük hayvanlarla ifltigali ......................298
~’›n marifeti...................................................177
~’›n memurlar› ................................................21
~’›n merhameti

~ ahireti ister.......................................67, 80
~’›n mefliet ve hikmeti ....................................63
~’›n mülkü ve mal› ........................................172
~’›n mülkünü esbab-› camideye taksim........108
~’›n nazar› ....................................................381
~’›n nimetleri ve in’am› .................................299
~’›n nur-i kemali............................................100
~’›n rahmeti .................................................320; 

Bak›n›z: rahmet-i ‹lâhiye.
~ ahireti ister.............................................68
~nden ümidini kesmemek ......................104
~ne iltica .................................................269

~’›n rububiyeti................................................77; 
Bak›n›z: azamet-i rububiyet.
~ ahiret ve haflri iktiza eder ......................80
~ ve esbap................................................20
~nin haflmeti ve esbap .............................21

~’›n sahaveti ahireti ister ................................69
~’›n saltanat›...................................................77

~ ve ahiret ................................................68
~ ve esbap................................................20

~’›n s›fatlar› .....................Bak›n›z: s›fât-› ‹lâhiye.
~ ve zîhayat ..............................................91

~’›n tasarrufat›nda flerik yoktur.....................296
~’›n tasarrufu ........................................175, 178

~ ve insan...............................................307
~’›n teveccühü ................................................28
~’›n tevfiki .....................................................158
~’›n ulûhiyeti .................................................296
~’›n vahdeti...................................................178

~ ve kâinat ................................................88
~’›n vazifesi ..................Bak›n›z: vazife-i ‹lâhiye.

Allah’a isal eden yollar — A — Allah’ın vazifesi
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~’›n vazifesiyle meflgul olmamak .................353
~’›n vücub-i vücudu

~ ve kâinat ................................................88
~’›n yolunda sülûk eden ...............................216
~’›n Zat›n› de¤il, nimetlerini düflünmek ........404
~’›n zikri ..................................................94, 147
~’tan baflka bütün varl›klar ......Bak›n›z: masiva.
~’tan baflka ilâh olmad›¤›na flahadet 

ederim.....................................................134
~’tan baflka ilâh yoktur................39, 87, 88, 89, 

101, 117, 282, 371, 393
~›n âdetinin kanunlar›.....................................63
erzak› vermek ~’›n vazifesidir.......................354
eflyan›n hâl›k› ~t›r.........................................291
hâl›k ve mucid ~t›r........................................233
Hâl›k-› Semavat ve Arz ~t›r ............................62
halk›n de¤il ~’›n r›zas›n› tahsil......................295
havf ve muhabbeti ~a çevirmek ...................340
her fleyin ~ ‘›n mülkü oldu¤una iman ...........177
her fleyin sânii ~’t›r .......................................231
iyilik ~’tand›r .................................................328
kâinat›n ~’›n vücub-i vücut ve vahdetine

flahadeti ....................................................89
kul ~’› nas›l bilirse ~ onunla öyle muamele 

eder ........................................................357
mal›n› ~’a satmak.........................................201
muhabbeti ~a tevcih etmek ..........................341
neden akl›yla herkes ~’› göremiyor? ............387
nimetlerin ~’tan geldi¤ini tekzip ....................153
O ~ ki, Ondan baflka ilâh yoktur .............90, 91, 

92, 95, 96, 97, 98, 101
ulûhiyet ve hallâkiyet ~’a mahsustur ............231

Allah Teâlâ .........................................................385
Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ............385
Allahü ekber .......................................110, 264, 410

~in faydas› ve mahall-i istimali .....................209
Allâmü’l-Guyub...........................................344, 373
âmâl .....................81, 108, 110, 176, 177, 234, 399
amel ...................................104, 225, 256, 319, 360

~in iptali ........................................................359
~in ücretinin ~in içine konulmas›..................256
~ler sayfas› ....................Bak›n›z: sahife-i a’mal.
~lerin muhasebesi ........................................284
az zamanda çok ~ ........................................113
faydas›z ~.....................................................321
hizmet ve ~den sonra verilen nimetler .........330
ihlâsl› ~ .........................................................274
insan ~inden muhasebe görecek .................285
salih ~...........................................................185

amel-i salih.........................................................295
âmir ....................................................................254
an’ane-i müstemirre ...........................................162
anas›r ...........................................................31, 319
anas›r âlemi .......................................................279

andelib-i zîflan....................................................413
andelip................................................................216
Ankara................................................155, 411, 414
anlay›fl..............................................Bak›n›z: fehim.
anne ..................................................................340; 

Bak›n›z: valide.
Arabî...................................................................147
Arabî Mesnevî......................................................17
Arabî risaleler.....................................................238
Arabî Zühre ........................................................237
Arap Yar›madas› ...............Bak›n›z: Ceziretü’l-Arap.
Arapça.....................................Bak›n›z: lisan-› Arap.
Arefe...................................................................264
ar› ......................30, 256, 261, 262, 287, 297, 301; 

Bak›n›z: bal ar›s›.
Kitab-› Mübîn ve ~........................................262

ârif .....................................................................327
ârif dellal.............................................................301
arkadafl

kötü ~ ...........................................................255
Arfl .....................................101, 170, 248, 273, 322

~ ile kevn......................................................170
kalp ve ~.......................................................273
Zahir, Bât›n, Evvel ve Âhir isimleri ~ ............170

Arfl-› Azam .........................................................212
arfl-› hayat ve ihya .............................................379
arfl-› rahmet........................................................379
Arfl›n Sahibi........................................................296
arz ..........................................................27, 29, 32, 

91, 175, 193, 297, 309, 311, 361, 374, 379;
Bak›n›z: dünya, küre-i arz.
~ ehli.............................................................418
~ mescidi ......................................................265
~ sakinleri .....................................................324
~ ve gaybî âlemler........................................222
~›n ihyas›........................................................28
~›n semavatla alâkas› ..................................323

arz ve sema ..............................................279, 369; 
Bak›n›z: sema ve arz
~n›n izdivac› .................................................193

arz-› ihtiyaç.........................................................109
arz›n halifesi..............................................264, 284; 

Bak›n›z: halife-i arz.
arzî içtihatlar.......................................................146
arzu ....................................................................399

baya¤› ~lar ...................................................321
nefsinin ~sunu kendisine mabud edinen......328

âsâb-› veçhiye....................................................260
asabî ....................................................................46
asabiyet-i cahiliye...............................................181
Asa-i Mûsa .........................................................131
âsâr ............................................................284, 381

~›n kemali.......................................................37
âsâr-› bâhire.......................................................391

Allah’ın vazifesiyle meşgul olmamak — A — âsâr-ı bâhire
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âsâr-› mahsusa ..................................................396
âsâr-› rahmet......................................................380
asayifl.........................................................255, 256
asfiya..............................................................78, 81
ashab-› ihtisas......................................................48
Ashab-› Kiram ....................................................324
Ashap.................................................................214
asi ..............................78, 192, 269, 354, 355, 357; 

Bak›n›z: ehl-i isyan.
askerlik ...............................................................354
aslan...................................................................295
Asr-› Saadetin günefli...........................................52
Asya münaf›klar› ................................................255
âfl›k ............................................................300, 301

istihsan ~lar› .................................................301
aflk

~ yolu............................................................327
aflk-› ‹lâhî ...........................................................399
aflk-› sad›k............................................................98
atâ

~ kaza, kader ...............................................326
Cenab-› Hakk›n ~s›na dair bir kaide ............288

atalet ..........................................................303, 354
avalim-i gaybiye .................................................387
avam .........................................310, 352, 366, 367; 

Bak›n›z: tabakat-› avam.
hakaik-› ‹lâhiye ve ~ .....................................368

avam-› Müslimîn.................................................161
avam-› nas .................................................147, 309

~ ve Kur’ân...................................................308
Kur’ân ve ~...................................................127

Avrupa................................................................241
~ feylesoflar›.................................................376
~ fünunu ve medenîyeti................................241
~ ikidir...........................................................241
~ kâfir zalimleri .............................................255
~ medenîyet-i habisesinden süzülen bir

cereyan-› bid’akârane.............................160
~ medenîyet-i sefihanesi ..............................160
~ meftunu .....................................................161
~ mukallitleriyle münazara ...........................181
~’n›n beflere hediye etti¤i Cehennemî 

hâlet........................................................243
~’n›n dehas› .........................243, 246, 247, 249
~’n›n felsefe ve medenîyeti ..........................242
~’n›n flahs-› manevîsi ile muhavere .............241
~’n›n sefahat ve bat›l efkarlar›na ittiba

etmemek.................................................251
~’n›n tasallutuna giren milletler ....................255
~’n›n zulüm ve adaveti .................................251
~n›n beflere açt›¤› yol ve verdi¤i saadet ......243
befleri sefahat ve dalâlete sevk eden ~ .......241

birinci ~.........................................................241
ikinci ~ ..........................................241, 242, 245
ikinci ~’n›n flakirdi .........................................247
‹sevî dininden uzaklaflm›fl ~.........................243
‹sevîlik din-i hakikîsinden feyiz alan ~..........241

ay .....................................................252, 310, 419
Ayasofya.............................................................116
âyât ....................................................152, 266, 396

~a tefekkür ...................................................235
~› tefekkür ve vesvese .................................154

âyât-› kudret .......................................................327
âyât-› Kur’âniye..................................226, 395, 405
âyât-› tekviniye.............................................44, 224

~nin tercüman› .............................................362
ayet...................223, 226, 266, 267, 327, 365, 377; 

Bak›n›z: âyât.
~ ve fliir.........................................................310
~ler aras›ndaki tesanüt, tenasüp, 

tecavüp ve teavün ..................................204
~lerdeki i’caz, tahrif ve ta¤yire seddir...........152
~lere Esma-i Hüsna ile hatime verilmesinin 

s›rr› .........................................................327
~lerin nazarlar› me’lûfata çevirmesi .............312
~lerin tahrif ve ta¤yiri mümkün de¤ildir ........152
~lerin tekrar› .................................364, 365, 377
Hâl›k›n tasarrufat›na delâlet eden ~ler.........309
icadî ve tekvinî ~ler ......................................231
surelerden al›nan ~ler, küçük bir Kur’ân

hükmünde olur........................................226
ayet-i kerîme ......................................283, 323, 345

~ ve tabakat-› befler .....................................193
ayetü’l-kübra.........................................................38
ay›p

nefsi ~lardan tenzih......................................328
ay›plama..........................................Bak›n›z: takbih.
âyine...................................................................278
ayn .....................................................................292
aynelyakin ....................................................18, 422
ayn-› adalet ........................................................344
ayn-› hidayet ........................................................88
ayn-› hikmet .......................................................344
ayn-› lezzet.........................................................197
ayn-› riya ............................................................133
ayn›yla iade........................................................240
ayniyet..................................................................28
ayr›l›k..................................................Bak›n›z: firak.

~ elemleri......................................................341
ayr›lmak..............................................................342
aza ............................................................140, 340; 

Bak›n›z: uzuv.
~lardaki tevafuk ............................................301
~lar›n hizmetleri ve lezzetleri........................257

azab-› elîm .........................................................357

âsâr-ı mahsusa — A — azab-ı elîm
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azamet...............................154, 172, 182, 219, 333
Allah’›n ~i .......................67, 298, 308, 312, 366
Allah’›n ~i ve esbap..................................20, 22
Allah’›n ~ine secde-i hayret..........................300
Cenab-› Hakk›n ~i ........................184, 225, 361
gayet ~ .........................................................164
ulûhiyet-i mutlaka mertebesinin ~i................377
ulûhiyetin ~i ..........................................300, 307

azamet-› maneviye
Hazret-i Muhammed’in ~si .............................39

azamet-i hakikî...................................................308
azamet-i hitap ....................................................263
azamet-i kudret ..........................................367, 397
azamet-i mutlaka................................................381
azamet-i rububiyet .............................................184
azamet-i saltanat................................................368
azam-› mahlûkat ................................................247
azap..................................104, 140, 177, 227, 375; 

Bak›n›z: ikap.
azat

hayat›n tekâlifinden ~ ...................................250
aza-i esasiye

~de müflabehet ..............................................33
aziz.............................................................114, 299

~ bir misafir ..................................................350
Aziz ....................................................................321
Azrail (a.s.) .........................Bak›n›z: Hazret-i Azrail.

B
ba’delmevt..........................................................356
ba’s.....................................................................222
ba’sü ba’delmevt ..........................................71, 222
ba¤›fl ..........................................................214, 320
bahar .................29, 60, 75, 78, 283, 346, 356, 382
bahr ....................................................................311
bahr-i rahmet........................................................68
bakara ................................................................416
bak›fl..................................................................197; 

Bak›n›z: nazar.
Allah hesab›na ~ ....................................84, 315

bâkî ................................................................73, 74
~ semereler ....................................................67
ömrü ~ye sarf etmek ....................................290

Bâkî....................................................210, 213, 338
Bâkî-i Zülcelâl ....................................................280
bakilefltirme ........................................Bak›n›z: ibka.
bakiyat-› daimeden tegafül.................................339
balar›s› ...........................24, 92, 115, 125, 148, 388
bal›k....................................................118, 306, 344
Bâni ......................................................................63
Bâri.......................................................................91
Barla...................................................................408

basar..........................................168, 292, 333, 376
Basîr ..............51, 61, 109, 110, 212, 288, 289, 400
basiret ................................................283, 333, 382

~ nuru ...........................................................266
~in körlü¤ü....................................................168

bast-› zaman ..............................................313, 418
bafl ...............................................................95, 342
bat›l ....................................................................221

~ itikad..........................................................347
~ mabud .......................................................246
~› hak zannetmek.........................................390
frenklerin ~ efkârlar›na ittiba etmemek.........251

bât›n....................................94, 100, 152, 217, 218, 
229, 230, 286, 287, 288, 320, 360, 380, 381
zahir ile ~......................................................335

Bât›n...................................................129, 152, 213
~ ismi ve Arfl.................................................170

bauda .................................................................131
bayram

~ namazlar› ..................................................264
bedbaht ruh........................................................242
beden ...........................................................85, 260

~ hücrelerinin g›daland›r›lmas›.....................245
~ ve r›z›k.......................................................118
~in hüceyrat›...................................................95
insan›n ~i......................................................128
insan›n ~inin tebdili ......................................194

Bedî....................................................................213
Bedir...................................................................324
Bediüzzaman ......................................................15; 

Bak›n›z: Said Nursî.
Bediüzzaman Said Nursî ...................................103
beka.............75, 177, 206, 210, 226, 292, 306, 343

~ âlemi.........................................................313; 
Bak›n›z: âlem-i beka.

~y› temin.......................................................245
âlem-i bekada insan›n ~s› ............................357
insan›n ~s›....................................................383
Muhammed’in (a.s.m.) ~ya dair dualar› .......357

beka-i nevi..........................................................257
beka-i ruh ...........................................................404
beka-i flahsi........................................................257
Bektaflî ...............................................................291
belâ......................82, 133, 177, 191, 214, 340, 355

~dan kurtulmak.............................................133
belâgat................................................................411

Kur’ân’›n ~›...................................................203
belâgat-› irfladiye................................................366
belâgat-› Kur’âniye.............................................395
belâgat-› nazmiye...............................................362
belâgat-i Kur’âniye .............................................421
beliyyat ...............................................................400

azamet — AB — beliyyat
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beliyye
umumî ~ .......................................................146

benî Âdem..........................................................188
benlik ..........................................86, 107, 316, 321; 

Bak›n›z: enaniyet; ene.
Berahime............................................................255
berekât-› ‹lâhiye .................................................134
bereket ...............................................................323
berzah................................................216, 314, 356

~ âlemleri......................................................264
~ seferi .........................................................238

berzahî ...............................................................302
~ aynalarda vücut.........................................129
~ etvar ..........................................................238

besatet-i efkâr ....................................................266
Besmele ............................................................153; 

Bak›n›z: Bismillâh.
~ye olan ihtiyaç ............................................364

befler ..........49, 241, 242, 247, 391, 416, 417, 419; 
Bak›n›z: nev-i befler; insan.
~ için iki saadet ............................................249
~in haflri ...................................28, 29, 241, 379
~in hisleri ......................................................398
~in lisan ve renklerinin ihtilâf› .......................416
~in saadeti....................................................242
~in tabakat› ve Kur’ân ..................................363
Avrupan›n ~e açt›¤› yol ve verdi¤i saadet....243
Kur’ân-› Hakîm’in ~e hediye etti¤i yol ..........243
nübüvvet ~deki hay›r ve kemalât›n 

fezlekesi ve esas›d›r...............................263
befleriyet.............................................................198
betalet ................................................................354
beyan..................................................................411
Beyt ....................................................................122
Beytüflflebap aflairi.............................................159
bid’a....................................................................144
bid’atkârâne

~ bir h›yanet .................................................145
bidayet-i hayat

Peygamberimizin (a.s.m.) ~› ........................137
bildiklerini yaflayan.............................................274
bilen....................................................................274
bilgi

ecnebilerden al›nan maddî ~ler....................185
Bismillâh............................................205, 275, 420; 

Bak›n›z: Besmele.
bîtarafâne muhakeme ........................................181
bitki.....................................Bak›n›z: nebatat, nebat.
bitkisel .............................................Bak›n›z: nebatî.
böcek..................................................................169
bu’d

Cenab-› Hakk›n kurbu ve ~u ........................200
bu’diyet

Allah’›n ~i......................................................209

bu’d-‹ mekân ........................................................42
bu¤day ...............................................................287
burç

semavat›n ~lar›.............................................323
burhan

tevhidin ~lar›.................................................314
vücub-i vücut ve vahdete dair ~lar ...............102

burhan-› nat›k.......................................................87
burun..................................................................151
bülbül .........................................................262, 301
bünye-i Kur’âniye ...............................................204
bürhan-› enfüsî...................................................399
bürhan-› inayet ...................................................396
bürhan-› küllî ......................................................385
bürhan-› münevver.............................................394
bürhan-› neyyir ...................................................385
bürhan-› nuranî ....................................................40
bürhan-› sad›k-› nat›k ...........................................49
bürudet ...............................................................260
büyük insanlar....................................................216
büyüklenme.................................Bak›n›z: tekebbür.

C
cahil .............................................21, 234, 269, 294
cam ............................................................199, 222
camidat ...............................................89, 256, 369; 

Bak›n›z: cemadat, camit.
camidiyet ............................................................226
camit .........................................................260, 261; 

Bak›n›z: cemadat, camidat.
~i temsil ve nezaret eden.............................260

camus.................................................................297
can .....................................................................193
can s›k›nt›s› ......................................Bak›n›z: kalâk.
canl›.....................................................................24; 

Bak›n›z: zîhayat, zevilhayat.
~lardaki hayat hatemi.....................................23

cans›z ................Bak›n›z: cemadat, camidat, camit.
cazibe...................................................................91
cebbar ................................................................247
cebbar-› hodfürüfl...............................................247
Cebel-i Tur .........................................................342
ceberutiyet..........................................................296
Cebrail (a.s.) ......................................................224
cedavil-i ekvan ...................................................402
cehalet ...........................................57, 85, 234, 321
Cehennem .........................................167, 252, 290

küfür, dalâlet tohumu ve ~............................165
Cehennemî

~ bir azap .....................................................235
~ hâlet ..........................................................243

Cehennem-i cismanî ..........................................357

beliyye — BC — Cehennem-i Cismanî
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Cehennem-i daime...............................................69
Cehennem-i manevî...........................................357
Cehennem-i maneviye .......................................357
cehil .......................................77, 90, 252, 312, 315

ilim ile ~ ........................................................314
cehl-i mürekkep .................................312, 332, 339
celâl......................................................81, 333, 339

~ ve cemal....................................................333
Allah’›n ~i ve esbap..................................20, 22

Celâl ...................................................................333
~ s›fat› ..........................................................200

Celâleddin-i Harzemflah.....................................271
Celâlî..........................................................331, 343
cemaat........................................116, 117, 277, 307

~›n hasenat›n› flahsa isnat zulümdür ...........139
~in iyili¤i ve fenal›¤›......................................163
~in sa’ylerinin neticesinin bir adama 

verilmesi zulümdür .................................277
~in flahs-› manevîsi ......................................162
~le k›l›nan namazlar.............................263, 375
sünnet ve ~ ..................................................160
zaman ~ zaman›d›r ......................................162

cemaat-› uzma .....................................................50
cemaat-i kübra ...................................................117
cemaat-i mü’minîn................................................39
cemaat-i mükellef ...............................................311
cemaat-i uzma............................................117, 122
cemadat......................43, 225, 246, 256, 260, 334; 

Bak›n›z: camidat, camit.
~›n tesbihat›..................................................335
~ta flevk ve lezzet ........................................256

cemal ............................54, 81, 333, 339, 357, 400; 
Bak›n›z: hüsün, güzellik.
~ sahibi ve sermedî cemal .............................70
~ ve celâl ......................................................333
daimi ~ zail müfltaka raz› olmaz.....................66

Cemal...........................................................64, 333
~ s›fat› ..........................................................200

Cemal Sahibi........................................................65
Cemalî........................................................331, 343
Cemal-i Ezelî......................................................294
cemal-i hazin........................................................98
cemal-i mutlak....................................................257
cemal-i mücerret ..................................................98
cemm-i gafir .......................................................252
Cenab-› Hak ...................16, 21, 22, 23, 24, 27, 51, 

74, 76, 79, 84, 90, 103, 107, 115, 139, 140, 151,
169, 173, 189, 199, 201, 207, 209, 218, 223,
239, 249, 252, 256, 271, 275, 277, 296, 302,
316, 318, 324, 328, 335, 336, 339, 345, 346,
353, 354, 357, 358, 362, 366, 373, 378, 419; 
Bak›n›z: Allah.
~ abdini tecrübe eder, abd ~› edemez .........270
~ her fleye lây›¤›n› ve maslahata göre 

verir.........................................................288

~ insan›n duas›n› iflitir, hacat›n› görür ..........184
~ iflitir............................................................138
~ kâmil-i mutlakt›r .........................................100
~ka ait netaici düflünmemek ........................271
~ka iltica .......................................................143
~ka iman.......................................................184
~ka itiraz.......................................................305
~ka malûm ve maruf de¤il mevcud-i meçhûl

ünvan›yla bakmak...................................211
~ka tahmidat.................................................409
~ka vas›l olan yollar .....................................286
~k› Cemal ve Celâl s›fatlar›yla tavsif............200
~k› mülahaza ................................................211
~k› tesbih ve hamd.......................................200
~k› zikir ve tesbih .........................................249
~k›n atâ ve in’am›na dair bir kaide...............288
~k›n atâ, kaza, ve kader kanunlar›...............326
~k›n azameti.........................................184, 361
~k›n cüz’iyat ve hasis emirler ile ifltigali .......184
~k›n derece-i azameti...................................185
~k›n dualara icabet vaadi .............................355
~k›n ef’ali ve insan-› gafil .............................206
~k›n ef’ali, âsâr›, esmas›, s›fat› ve fluunat› ..225
~k›n emir ve iradesi................................58, 175
~k›n esma, s›fat ve ef’alinde kullan›lan 

ism-i tafdil ...............................................370
~k›n fazl ü keremi.........................................201
~k›n fazl› ve adli ...........................................374
~k›n ihata-i kudreti ve azameti .....................184
~k›n iktizalar›, hükümleri ve mütegayir 

esmalar›..................................................324
~k›n kat›ndan kitapç›k ..................................199
~k›n kemali ...................................................370
~k›n kudret ve g›na ve izzetine mazhariyet .184
~k›n kudretini anlamak .................................108
~k›n kurbiyeti ve münasebeti .......................184
~k›n kurbu ve bu’du......................................200
~k›n likas›, r›zas›, rü’yeti...............................357
~k›n mahiyeti ................................................331
~k›n masivas›na muhabbet iki çeflittir ..........117
~k›n nimetlerine mazhariyet .........................276
~k›n nur-› marifeti .........................................265
~k›n nuru ......................................................169
~k›n rububiyeti......................................169, 368
~k›n s›fât›, fluunat› ve ene..............................86
~k›n tasarrufu ...............................................175
~k›n tefennünü .............................................343
~k›n vahdeti....................................................36
~k›n vazifesi .................Bak›n›z: vazife-i ‹lâhiye.
~k›n vazifesine kar›flmamak ........270, 271, 272
~k›n vücub-i vücudu .......................................36
~k›n vücub-i vücut ve vahdeti ......................147
~k›n zat›nda ve fiilinde fleriki yoktur ...............34
~’tan gelen feyiz ve vesileler........................278

Cehennem-i daime — C — Cenab-ı Hak’tan gelen feyiz ve vesileler
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~’tan flekva ve flikâyet....................................21
insan ~tan hak talep edemez.......................361
insan›n ~k›n tecellisine mazhariyeti .............184
insan›n ~la münasebeti ................................184

Cenab-› Hâl›k-› Zülcelâl
~in ayetleri....................................................416

cenah-› flefkat ....................................................143
cenaze................................................................268
Cengiz ................................................................271
cennet ..................................................................74

manevî bir ~ .................................................128
sermedî ~ .......................................................73
yalanc› bir ~..................................................242

Cennet ....51, 71, 72, 111, 113, 167, 171, 248, 249; 
Bak›n›z: Dârüsselâm, dâr-› saadet.
~ ile nâr ........................................................314
iman, hidayet ve ~........................................165

Cennet-i bâkiye ....................................................69
Cennet-i ebediye................................................248
cereyan-› ahval ....................................................89
cereyan-› bid’akârane ........................................160
cereyan-› tecelliyat-› ‹lâhiye ...............................402
ceride .................................................................417
cesed-i hilkat ......................................................390
ceset (beden) .....................................................307

~de tasarruf ..................................................306
insan›n ~i......................................105, 106, 190

Cevad-› Mutlak...........................................180, 262
cevahir-i fert .......................................................305
cevasis-i fünun ...................................................393
cevaz-› kanunî....................................................142
cevher ................................................................397
cevher-i insaniyet ...............................................166
Cevflenü’l-Kebirî.................................................272
cezalet-i beyaniye ..............................................267
cezbe....................................................................98

f›trattaki ~ .....................................................399
Ceziretü’l-Arap .........................................42, 45, 50
cezp....................................................................389
cibal....................................................................374
cidal

hayat bir ~dir hükmü ....................................245
ci¤erflikâf ............................................................400
cihad .........................................................271, 354; 

Bak›n›z: mücahede.
cihazat................................................................340

~›n› ‹slâmiyet hesab›na sarf etmek ..............341
insan›n ~› .............................................281, 350

cihazat-› acibe....................................................166
cihet-i istimdat ....................................................154
cilt .....................................................................287

insan›n ~indeki çizgiler.................................166
cilve-i kudret.......................................................230
cin ve ins ............................................................153

cinnî....................................................................222
cinnî fleytanlar....................................................288
cisim

insan›n ~i......................................................109
cismanî...............................................................233

~ ihtiyaçlar ....................................................364
~ yaflay›fl ......................................................282
âlem-i ahirette ~ ziyafetler............................340
dünyaya ve ~ lezaize meyil ..........................341

cismaniyet ..........................................................282
cûd ü sahavet.....................................................331
cûd-i icat.............................................................331
cûd-i mutlak................................................333, 381
Cuma namaz›.....................................................263
cumhur ...............................................................366

~un fehmi .....................................................308
cumhur-i avam

Kur’ân ve ~...................................................266
cumhur-i mü’minîn .............................................142
cumhur-i avam

Kur’ân-› Hakîm ve ~ .....................................417
cumhur-i mü’minin..............................................135
cumhur-i mü’minîn .............................................161
cümle-i mukaddese............................................226
Cüneyd-i Ba¤dadî ................................................52
cüz ...................................................27, 32, 81, 136

~’de tasarruf .................................................306
cüz’i........................................................27, 32, 337
cüz’iyat.........................................31, 184, 333, 337
cüz-i lâyetecezza ...............................................389
cüz-i ihtiyarî................................139, 221, 271, 288

Ç
çal›flan................................................................259
çal›flkan..............................................................359
çal›flma..............................................................210; 

Bak›n›z: mesai, sa’y.
çekirdek ........................................25, 58, 131, 152, 

231, 283, 311, 373, 398
çiçek ....................................26, 182, 283, 284, 301
Çin .............................................................255, 279
çirkin...........................................................334, 397

Hâl›k›n azameti ve ~ fleyler..........................308
çirkinlik ...............................................................334

~lerin hikmeti ................................................334
güzelin güzelli¤ini artt›ran çirkinin ~idir ........334

çizgi
insandaki ~ler ...............................................166

çocuk..................................................................340

Cenab-ı Hak’tan şekva ve şikâyet — CÇ — çocuk
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D
daavat ..................................................................90
da¤ .............................................................233, 309
da¤da¤a-i hayat .................................................399
Daim-i Bâkî

~nin zikri .......................................................190
daire

iki ~ ve iki levha..............................................55
daire-i esbap ........................................20, 129, 401
daire-i hayat .......................................................282
daire-i ihata ........................................................298
daire-i ihtiyar ......................................................105
daire-i iktidar ......................................................246
daire-i imkân ..............................................170, 196
daire-i itikat.........................................................129
daire-i kudret ......................................................381
daire-i mümkinat ................................................170
daire-i sa’y..........................................................350
daire-i tevhid ......................................................129
daire-i ulûhiyet....................................................170
daire-i vehmiye.....................................................59
daire-i vücup ......................................................170
daire-i vücup, tecerrüt ve ›tlak............................380
daire-i vücut .........................................................75
dakika.................................................................313
dalâlet .....................................22, 63, 94, 104, 123, 

124, 127, 129, 142, 144, 147, 161, 181, 202,
230, 234, 235, 241, 242, 243, 250, 251, 252,
263, 267, 281, 290, 317, 318, 348, 375, 390
~ tohumu ve Cehennem...............................165
~ yolu............................................................352
~ zulümat› içinde yürüyenler ........................352
~e düflen f›rkalar ..........................................218
~e girme .......................................Bak›n›z: udûl.
~i hakikat zannetmek ...................................390
~te olan ..........................................Bak›n›z: dâl.
~ten necat ....................................................236
Avrupa’n›n ~li felsefesi .................................242
fikren ~ .........................................................312
gafletten nefl’et eden ~.................................116
kalbin ~i ........................................................234
milleti ~e davet .............................................142
uzvun ~i ........................................................311

dalâlet ehli .................................Bak›n›z: ehl-i dalâl, 
ehl-i dalâlet.

dâl .............................................192, 235, 349, 375
dâr-› ahiret............................................................51
dâr-› dünya.........................................................268
dâr-› fânî.............................................................268
dâr-› imtihan .........................................................72
dâr-› mücazat .................................................68, 78
dâr-› mükâfat..................................................68, 78

dâr-› saadet..........................................................72
dâr-› ziyafet ..........................................................65
dârü’l-ikap...........................................................203
Dârü’s-Selâm .......................................................74
davet

~ kitab› .................................................363, 377
~in tekrar› .....................................................363
~te te’kit........................................................377

dayanak noktas› ..................Bak›n›z: nokta-i istinat.
Deccal ................................................................243
def .....................................................................389
deha

Avrupa’n›n ~s› ......................243, 246, 247, 249
deha-i felsefî ......................................................250
dehriyyun............................................................318
dehflet ................................................................400
dehfletengiz........................................................208
delâlet.................................................................125
delil............................................................308, 366; 

Bak›n›z: bürhan.
~ içinde neticeyi görmek ..............................402
hakaik-› imaniyenin ~leri ..............................164

delil-i hak..............................................................49
delil-i ihtira..........................................................396
delil-i inayet ........................................................396
delil-i inayet ve gaye ..........................................395
delil-i Kur’ânî ......................................................396
deniz...................................................................309
derece-i azamet .................................................185
derece-i fehim ....................................................366
derece-i hayat ....................................................282
derece-i i’caz......................................................365
derece-i ihtiyaç.....................................................30
derece-i in’am ve ihsan......................................368
derece-i rahmet..................................................358
dergâh

Allah’›n ~›na avdet .......................................269
dergâh-› izzet .......................................70, 348, 351
dergâh-› rahmet .................................................268
dergâh-› ulûhiyet ................................................273
ders-i Kur’ânî .....................................................277
dert ....................................................Bak›n›z: elem.
dest-i ihtiyar........................................................246
dest-i kudret ...............................................105, 396
Dest-i Kudret......................................150, 397, 398
dest-i kudret-i ‹lâhi..............................................260
dest-i tasarruf-i kudrete ......................................397
devair-i gaybiye..................................................343
devam-› vücut ................................................69, 70
deve ...................................................................297
devekuflu............................................................291
devlet..................................................................417
Deyyan...............................................................212
d›fl yüz...............................................Bak›n›z: zahir.

daavat — D — dış yüz
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d›yk-› elfaz..........................................................402
dikkat-i nazar......................................................278
dil .....................................................Bak›n›z: lisan.
dima¤ .................................................................181
din ...............39, 159, 161, 162, 255, 256, 347, 354

~ âlimi...........................................................142
~de ihmal ve lâubalilik..................................160
~den ç›k›fl.....................................................130
~den rab›talar›n kopmas› .............................254
~in zaruriyat›.................................................145
Hazret-i Muhammed’in ~i ...............................45
‹slâm ~inden dönen ..................Bak›n›z: mürtet.
millet ve ~.....................................................254

dinî
~ meseleler...................................................104
~ sorumluluklar..............Bak›n›z: tekâlif-i diniye.
~ zay›fl›k ...............................Bak›n›z: zaaf-› din.

din-i azîm ...........................................................364
Din-i hak.............................................................263
dinsiz ..................................................................254
dirilifl

k›yametten sonra ~......................Bak›n›z: haflir.
ölümden sonra ~ ......Bak›n›z: ba’sü ba’delmevt.

diriltme................................................Bak›n›z: ihya.
difl 295
divan-› muhasebat ...............................................76
divan-› nübüvvet...................................................38
dost ............................................................201, 207
dört hatve ...........................................................327
dua......50, 110, 138, 171, 176, 184, 214, 248, 263, 

275, 277, 321, 323, 350, 355, 363, 375, 418; 
Bak›n›z: niyaz, münacat.
~ eden ..........................................................138
~ kitab› .................................................363, 377
~da ihlâs.......................................................356
~da tekrar .....................................................377
~lar üç k›s›md›r ............................................372
~lara icabet...................................................355
~n›n adem-i kabulü ......................................356
~n›n tekrar› ...................................................363
~n›z olmasa ne ehemmiyetiniz var? ............177
dünyevî maksat ~n›n vaktidir .......................355
halî ve fiilî bir ~.............................................378
Hazret-i Muhammed’in saadet-i ebediyeye 

dair ~s› ...................................50, 51, 71, 72
hususî ~lar ve vakitleri .................................355
insan›n vazifesi ~d›r .....................................177
kâfirlerin ~s›..................................................246
kavlî ~lar.......................................................372
lisan-› ihtiyaçla yap›lan ~lar..........................372
lisan-› istidat ile yap›lan ~lar.........................373
Muhammed’in (a.s.m.) bekaya dair ~lar› .....357
muztar›n ~s› .................................................124

durub-i emsal .....................................................170
dut .....................................................................174
duygu ........................................221, 255, 332, 350; 

Bak›n›z: hissiyat, his.
~lar›n hizmetleri ve lezzetleri........................257
~lar›n sultan›.................................................239
insan›n ~lar›..................................................340

dünya................................51, 69, 72, 78, 109, 146, 
161, 168, 186, 191, 196, 198, 201, 208, 216,
256, 281, 287, 291, 305, 315, 347, 356, 359; 
Bak›n›z: dâr-› dünya, arz, küre-i arz.
~ âlem-i ahirete fihriste hükmündedir...........339
~ bir han ve bekleme salonudur.....................74
~ gaddard›r, mekkârd›r .................................268
~ hayat› ........................................................282
~ hayat›na Müslümanlar› davet edenin 

meseli .....................................................346
~ hayat›n› temin ...........................................145
~ hayat›n›n maksad›.....................................166
~ ile ahiret ....................................................314
~ kazurat›ndan temizlenmek ........................207
~ muhabbeti .................................................216
~ umurundan kazand›¤›na mesrur,

kaybetti¤ine mahzun olmamak...............210
~da husûle gelen fleylerin iki vechi ..............168
~da pafla ahirette geda ................................353
~daki çirkinliklerin hikmeti ............................334
~daki lezzet ve nimetlerin iki ciheti ...............113
~n›n gayr-i meflru lezzetleri..........................176
~n›n iki yüzü .................................................112
~n›n imarat› ve kâfirler .................................252
~n›n lezaizi ...................................................201
~n›n lezzetleri ...............................................191
~n›n lezzetleri, zevkleri ve ziynetleri ............167
~n›n sefahatini terketmek.............................299
~n›n sûrî tatl›l›¤› ...........................................255
~n›n üç veçhi................................................127
~n›n ziynetli, lezzetli fleyleri..........................201
~teki lezzet ve nimetlere iman ile bak›fl .......114
~ya ve cismanî lezaize meyil .......................341
~y› kesben de¤il, kalben terk .......................201
ikinci Avrupa’n›n nazar›nda ~ .......................247
insan ve hususî ~s› ......................................239
insan›n ~s›....................................................281
insanlar adedince ~lar..................................109
kabir ile ~n›n muvazenesi ............................201
kâfirin ve mü’minin ~s› ..................................111
muvakkat ~y› daimî görmek .........................239
nefs-i emmareyi tafl›yanlar için ~ .................268
vaktinin tamam›n› ~ hayat›na sarf etmemek353

dünya-i deniye....................................................159
dünyaperest .......................................................281

dıyk-ı elfaz — D — dünyaperest
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dünyevî
~ hayat .........................................................353
~ hayat›n faydalar› .......................................167
~ hiffet ..........................................................352
~ ink›lâbat.....................................................238
~ istikbal .........................................................49
~ ifller............................................................291
~ ifller ve insan .............................................234
~ maksatlar ve dua.......................................355

düstur-i teavün ...................................................245
düflman .........43, 82, 111, 144, 163, 177, 201, 207; 

Bak›n›z: a’dâ.
düflmanl›k.......................................Bak›n›z: adavet.
düflünme ............................................................245
düzene koyma................................Bak›n›z: tanzim.

E
ebed

~ memleketine yolculuk........................338, 348
~ yolu............................................................307
~e yolculuk ...................................................353

ebedî
~ âlem ......................................................74, 78
~ firak ...........................................................347
~ hapis..........................................................352
~ manzaralar ..................................................74
~ menziller......................................................73
~ ömür ..........................................................210
~ saadet....................Bak›n›z: saadet-i ebediye.
~ sefer ..........................................................238
insan›n vücudu ~ de¤ildir .............................108

Ebedî Zat
~tan baflkas›na raz› olmayan lâtife ..............239

ebediyet
~e lây›k cismanî ziyafetler............................340

ebedü’l-abad ..............................................176, 193
ebedü’l-âbâd ......................................................268
ebleh ..........................................168, 169, 280, 289
ebna-i befler .......................................................224
ebna-i cins....................................................25, 235
ebrar-› sad›kîn......................................................39
Ebu Hanife ...........................................................52
Ebu Hasen-i fiazelî ..............................................52
Ebu Yezit Bistamî .................................................52
ecdat

~›n iadeten ihyas›.........................................378
ecel ..............................................21, 154, 270, 347
ecnebi...................................................43, 111, 251

~ âdetlerine ittiba davetine karfl› müdafaa ...347
~lerden al›nan maddî bilgiler........................185

ecnebilik .............................................................144
ecram.............................................30, 72, 366, 378

~› tanzim eden kudret ..................................302
eczahane-i Rahmaniye ......................................363
Edebü’d-Din ve’d-Dünya ....................................270
edip ............................................................369, 421
edyan .................................................................386
edyan-› semaviye.......................................144, 386
ef’al ............................................................271, 349

~ muhafaza ediliyor......................................284
~ yaz›l›yor...............................................75, 297
~in kemali .......................................................37

ef’âl
Vacibü’l-Vücud’un ~i.....................................295

ef’al-i befler
~in iki ciheti ..................................................315

Ef’al-i Hakîme Sahibi ...........................................80
ef’al-i ihtiyarî.........................................................96
ef’al-i ihtiyariye ...................................105, 245, 391
ef’al-i kerîmâne ....................................................69
efaz›l-› befler ......................................................386
efdalü’l-halk ........................................................296
Efendimiz Muhammed .......................................214
efkâr ...........................................................145, 365

frenklerin bat›l ~lar›na ittiba etmemek..........251
efrat ....................................................................395

~›n taayyünleri................................................92
~taki tevafuk ...................................................62

ehad .....................................................................36
Ehad ....................................87, 178, 301, 392, 400
ehadiyet .......................27, 29, 31, 34, 62, 333, 339

~ sikkeleri .......................................................60
ehemmiyet..........................................................251
ehl-i beka .............................................................74
ehl-i dalâl............................................................375
ehl-i dalâlet ....................................17, 82, 230, 392

~in inkâr ve nefiyleri .....................................252
~in küfür ve dalâlette ittifak› .........................252
~in mesele-i imananiyeyi nefiyde ittifak› ......136

ehl-i dikkat..........................................................259
ehl-i felsefe...........................................................17

~nin yolu.......................................................131
ehl-i fen ..............................................................367
ehl-i fikir..............................................................402
ehl-i gaflet ..........................................................230
ehl-i hak .............................................................252
ehl-i hakikat............................................16, 78, 335
ehl-i hâl ve akd...................................................158
ehl-i heva ...........................................................315
ehl-i hidayet

~in mesail-i imaniyedeki sözleri ...................136

dünyevî — DE — ehl-i hidayet
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ehl-i ilhad......................................................17, 415
~la münazara ...............................................181

ehl-i iman ............................................................74; 
Bak›n›z: mü’min.
~› mim’siz medenîyete sevk.........................255
~›n efkar› içindeki z›nd›ka fikri ......................411

ehl-i inat ...............................................................18
ehl-i ‹slâm

~ dünyaya ve h›rsa sevk edilmemeli............256
ehl-i istidraç........................................................359
ehl-i isti¤rak..........................................................16
ehl-i isyan...........................................................356
ehl-i itizal ............................................................375
ehl-i kalp.............................................................315
ehl-i kelâm..........................................................374
ehl-i kemal..................................................296, 375
ehl-i keramet ......................................................360
ehl-i keflif ve ilham ...............................................88
ehl-i Kur’ân.........................................................143
ehl-i küfür

~ün nefyinin misali .......................................253
ehl-i medenîyet ..........................................251, 417
ehl-i meflrep .......................................................226
ehl-i nazar ..................................................131, 402

~›n yolu.........................................................131
ehl-i salâhat

~i idare .........................................................256
ehl-i sema ..........................................................324
ehl-i sülûk...........................................................327
ehl-i fluhut ............................................48, 351, 352
ehl-i tarikat ...........................................................16
ehl-i Vahdetü’l-Vücutun meflrebi ........................403
ehl-i Vahdetü’fl-fiuhutun meflrebi .......................403
ehl-i vukuf...................................................351, 352
ehl-i zimme.........................................................254
ehval...................................................................123
Ekber..................................................................370
ekl .....................................................................105
ekmelü’l-halk ........................................................81
el

insan›n ~indeki çizgiler.................................166
el-aman ..............................................................268
elektrik................................................................222
elem ............................74, 110, 114, 130, 140, 176, 

177, 181, 192, 226, 234, 242, 267, 268, 338,
340, 348, 357
firak ve ayr›l›k ~leri .......................................341
gayr›n ~i .......................................................243
musibetin taammümü ve ~...........................235

elfaz....................................................................206
elhamdülillâh ..............................110, 134, 200, 410

~›n faydas› ve mahall-i istimali .....................209
El-Mesneviyyü’l-Arabî

~’nin tercümesi hakk›nda itizar.......................15

el-mevtü hakkun.................................................410
elsine-i mahsusa ................................................386
emanet ...............................................................108

~ ifa ve ~e h›yanet .......................................316
~i muhafaza..................................................244
insan›n hamletti¤i ~ ......................................294
Malikin ~i ......................................................250

emanet-i kübra hamelesi....................................284
emel............................50, 154, 171, 176, 187, 190, 

226, 242, 279, 350
hayat ile ~.....................................................314

emir ..............................................................95, 369
~ kitab›..........................................................363
Allah’›n ~i........................................................61
Cenab-› Hakk›n ~ ve iradesi ........................175
insanlar›n camidata verdikleri ~ler ...............369
kanun ~dendir ................................................95

emir ve irade-i ‹lâhî ............................................309
emn ü emân.......................................................352
emniyet ......................................................255, 256
emraz-› kalbiye ...........................................111, 241
emr-i Hâl›k..........................................................305
emr-i ‹lâhî...........................................259, 272, 274
emr-i ‹lâhiye .......................................................272
emr-i Rabbanî ........................................23, 30, 260
emr-i tekvinî .......................................................260
emval-i mîriye.....................................................128
emvat

~›n ihyas›......................................................346
enaniyet.....................................................112, 124, 

165, 206, 234, 277, 294, 307, 317, 321, 359; 
Bak›n›z: ene, benlik.
~ ve Allah, Allah zikri ....................................165
~ yolu............................................................140
~in terkiyle adem ..........................................112
milletin ~i ......................................................317

enbiya.............................39, 44, 48, 57, 78, 81, 88, 
117, 231, 300, 317, 318, 324, 357, 386
~ Hazret-i Muhammed’e flehadet eder ..........39
~n›n ekserinin fiarkta gelmesi......................159
~n›n reisi.........................................................39

enbiya-i ahyar ......................................................39
Endülüs ..............................................................279
ene......86, 110, 165, 190, 294, 316, 317, 318, 410; 

Bak›n›z: enaniyet, benlik.
~ ta¤utu ................................................189, 318
~nin iki vechi ................................316, 317, 418
~nin mahiyeti ........................................316, 418
~nin mahvolmas› ..........................................165

enfüsî ...........................................................18, 326
~ malûmat ....................................................197
~ tefekkür .....................................................233

ehl-i ilhad — E — enfüsî tefekkür
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enva .....................................................................32
~daki mübayenet-i cevheriye .......................397
~›n efrad›ndaki çokluk ..................................331

enva-› erzak .......................................................354
enva-› hayvanat .................................................252
enva-› ihsanat ....................................................351
enva-› kesire ........................................................28
enva-› mehasin ....................................................55
enva-› niam ........................................................351
enva-› rahmet.....................................................331
envar-› nimet ......................................................223
Erham.................................................................370
Erhamerrâhimîn .........................................213, 214
Erhamürrâhimîn .................................................269
erkân-› imaniye...................................................411
erkân-› kâinat .....................................................245
ervah ..................................................................324
ervah-› neyyire ashab› .........................................78
erzak ............................................30, 174, 348, 354

~› vermek Allah’›n vazifesidir........................354
esasat-› aza .......................................................416
esasat-› semaviye ................................................39
esbab-› basita-i camide-i tabiîye ........................389
esbab-› camide ............................................96, 108
esbab-› kesire ....................................................148
esbab-› nüzul .....................................................204
esbab-› tabi ........................................................389
esbab-› tabiiye ...................................388, 392, 395
esbab-› zahiriye ...................95, 115, 233, 275, 372

~nin vazedilmesinin hikmeti .........................372
~yi perestifl edenleri aldatan ........................276

esbap ................................................21, 22, 24, 26, 
35, 57, 59, 84, 85, 93, 94, 95, 96, 105, 107, 109,
114, 115, 117, 150, 153, 179, 180, 229, 230,
232, 245, 246, 318, 337, 343, 397, 398;
Bak›n›z:sebep.
~ hesab›na bak›fl....................................85, 315
~ icat edemez...............................................151
~ perdedir.......................................20, 150, 397
~ flirki............................................................294
~ vas›tad›r ......................................................21
~a ibadet edenler .........................................147
~›n vaz edilme hikmeti ...................................21
Allah’›n izzeti, azameti ve ~ ...........................20
eflyay› ~a isnat.................................93, 94, 148
Hâl›k›n âsâr›n› ~a isnat ................................246
hilkat ve yarat›l›fl› ~a isnat .............................92
icad› ~a isnat................................147, 148, 170
mucit ve müessir ~t›r kelimesinin 

muhalat›..................................................228
nimetleri ~ hesab›na almamak.....................275

esbapperest ...............................................276, 279
eser ....................................................................182

~in kemali .......................................................36

ahirette kurtaracak ~ ....................................208
eser-i hikmet ......................................................152
eser-i sanat..........................60, 105, 152, 169, 178
esfel-i safilîn...........................................50, 71, 243
esir .....................................................................305
Eski Said.................................16, 18, 19, 241, 267; 

Bak›n›z: Said Nursî.
~’in Yeni Said’e ink›lâb› ..................................17
~in eserleri....................................................408

eslâf-› izam.........................................................106
esma .................................................27, 63, 72, 81, 

101, 182, 288, 324, 327, 358, 374, 420
~n›n cilveleri .................................................379
~n›n kemali.....................................................37
~ya mazhariyet.............................................250

Esma-i Hüsna.............90, 127, 182, 187, 212, 217, 
329, 330, 335, 344, 360, 361, 362, 371, 373
~ ahiret ve haflri iktiza eder............................81
~ birbirini tazammun eder.............................211
ayetlere ~ ile hatime verilmesinin s›rr› .........327
insan ve ~.....................................................332
mevcudat ve ~..............................................339
zîhayat ve ~..................................................223

esma-i ‹lâhiye........................................44, 45, 180, 
249, 256, 273, 293, 329, 409, 417
~ aras›ndaki tesanüt.......................................97
~ müttehittir ..................................................302
insan›n hayat› ve ~.......................................167

esma-i kudsiye ...................................................350
esma-i kudsiye-i ‹lâhiye........................................71
esma-i külliye .....................................................327
esma-i nuriye .....................................................169
esna-i irflat .........................................................346
esna-i tarik .........................................................218
esrar .....................................................................98
eflcar ..........................................................258, 344

~›n dualar› ....................................................372
eflrar ...................................................................324
eflrâr

ruhanilerin ~›n› semadan def .......................324
eflref-i mahlûkat .........................................221, 351
eflrefü’l-insan........................................................81
eflya ..........................................76, 89, 91, 97, 116, 

170, 172, 180, 217, 292, 331, 345, 382, 383
~ ademe gitmiyor .........................................206
~ aras›nda vukua gelen fiiller .......................233
~ aras›ndaki tevafuk ve tehalüf ....................301
~da bulunan intizam, muvazene ..................150
~daki vahdetler.............................................178
~n›n hakikati z›tlar›yla bilinir .........................334
~n›n hâl›k›.....................................................291
~n›n icad› .....................................147, 169, 179
~n›n iç yüzleri ve nihayetleri.........................152
~n›n iç yüzünün fleffafiyeti............................150

enva — E — eşyanın iç yüzü
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~n›n melekûtiyeti ..........................................179
~n›n misliyle tazelenmesi .............................240
~n›n mülk ve melekûtiyet cihetleri ................397
~n›n Sânii .....................................................179
~n›n Sânii vahitdir, fleriki yoktur ...................297
~n›n suret-i maddiye ve maneviyesi ..............59
~n›n teflahhusat› ve hususiyat› ....................180
~n›n vücudundaki tagayyür ..........................303
~n›n yarat›lmas›...........................................292; 

Bak›n›z: hilkat-i eflya.
~y› esbaba isnat...............................93, 94, 148
~y› Vacibü’l-Vücud’a isnat ..............................93
~y› vücuda getiren........................................148

eflya-i camide
~nin yard›mlaflmas› ........................................30

eflya-i gaybiye............................................359, 360
eflya-i harika.......................................................302
eflya-i muntazama..............................................391
eflya-i seyyale ....................................................342
evamir-i kat’iye ...................................................158
evamir-i kudsiye .................................................256
evamir-i Kur’âniye ..............................................161
evamir-i Rabbaniye ............................................256
evamir-i tekviniye ................................20, 150, 231, 

256, 262, 283, 302, 392, 398
evham...........17, 22, 106, 122, 123, 177, 182, 195, 

197, 233, 234, 269, 290, 321, 332, 410, 411
~a merkep ....................................................123

evham-› bat›la ....................................................402
evkat-› hamse ....................................................235
evlât ...........................................................274, 354
evliya.......................................................39, 44, 48, 

78, 81, 117, 217, 231, 313, 314, 318, 324, 357; 
Bak›n›z: velî.
~ Hazret-i Muhammed’e flehadet eder ..........39
~ ve bast-› zaman ........................................313
~lar›n tuza¤› olan hayaller............................403
~n›n makamat› ............................................274; 

Bak›n›z: makamat-› evliya.
~n›n vahdetü’l-vücutu ...................................402

evliyaullah ..................................................158, 352
evrad ..........................................................272, 273

Kur’ân flakirtlerinin ~›n› okuyuflu..................249
Evrad-› Kudsiye-i fiah-› Nakflibendî...................272
evren ...............................................Bak›n›z: kâinat.
evsaf-› celâliye ve cemaliye ...............................400
evsaf-› cemaliye ve kemaliye.............................400
evsaf-› kemaliye.....................90, 99, 100, 223, 230
Evvel ..........................................................152, 213

~ ismi ve Arfl.................................................170
eyadî-i kesire........................................................32
ezdat ..........................................................324, 397
Ezelî ...................................................................400
ezeliyet.......................................................390, 397

maddenin ~i..................................................397
ezeliyet-i madde.................................................389
ezhan-› avam .....................................................310
ezkâr

~da tekrar .....................................................377

F
fa’al.....................................................................100
faaliyet..........................................................99, 303
faaliyet-i hakîmiye ..............................................342
faaliyet-i kudret...................................................379
fabrika-i kâinat......................................................29
fahr.............................................................273, 329
Fahr-i Kâinat ..................................................71, 81
fail .........................................................37, 97, 233
fail-i aslî..............................................................380
fail-i muhtar ..................................................99, 388
fail-i müessir.......................................................391
fâkat ...................................................................171
fakir ............................................................248, 255
fakir-i müsta¤nî ..................................................248
fakirlik ................................................................139; 

Bak›n›z: fakr.
fakr..................................35, 44, 82, 154, 171, 177, 

184, 328, 329, 347, 348
~›n› bilmek....................................................273
insandaki ~ ...................................................351
insan›n ~›......................................................350

fakr-› hâl .....................................................254, 255
Faliku’l-Habbi ve’n Neva ....................................131
fânî .......................................................................73

~ hâller ...........................................................67
~ ömrü ~ye sarf etmemek............................290
~ fleylere kalbini ba¤lamamak......................238

fantaziye.............................................................243
Fârisî Münacat ...................................................155
fark .....................................................................403
Farukî Ahmed’ler................................................207
farz ....................................................................221; 

Bak›n›z: feraiz.
fas›k ...................................159, 254, 311, 378, 417

~ merdudü’fl-flahadettir ................................254
~lar› idare .....................................................256
~lar›n kesreti.................................................254

Fât›r-› Hakîm.......................................75, 166, 167, 
239, 252, 261, 280, 283, 329, 337, 338, 344
~in k›ymettar fleyleri ayn›yla iadesi ..............240
~in uzakl›¤› ve kurbiyeti................................380
havf ve muhabbeti ~e çevirmek ...................340

Fât›r-› Hakîm-i Zülcelâl.......................................176
Fat›r-› Zülcelâl ............................................248, 258
Fatiha-i fierife.....................................................141

eşyanın melekûtiyeti — EF — Fatiha-i Şerife
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fazilet..................................................................277
fazl .....................................................................213

Cenab-› Hakk›n ~› ........................................374
fazl ü kerem .......................................................201
fazl-› Rabbanî.....................................................137
fedakârl›k............................................................247
fehim ..........................................................366, 368

cumhurun ~i .................................................308
fehm-i Ulûhiyet ...................................................402
felâket

insan› ~e atan bir hâl ...................................219
masumlara gelen ~ler...................................118

felâsife........................................................294, 318
~nin kitaplar›.................................................374

felek çarklar› ve insan ........................................306
felsefe .........................................42, 145, 159, 160, 

241, 318, 361, 365, 415
~ ilimlerine meyil ve muhabbet .....................111
~ ilmi ile Kur’ân’dan istifade edilen ilim........361
~ flakirdi ile Kur’ân tilmizinin muvazenesi ....248
~ flakirtleri.............................................248, 249
~ talebelerinin davetine karfl› müdafaa ........347
~ tilmizi ile Kur’ân tilmizinin mukayesesi......415
~ ve ene .......................................................317
~nin dalâleti ..................................................348
~nin hikmeti ..................................................361
~nin flakirdi ...................................................248
Avrupa’n›n dalâletli ~si .................................242
malâyani ve muz›r ~.....................................241

felsefeci ..................................Bak›n›z: ehl-i felsefe.
felsefe-i sakime-i Avrupaiye ...............................249
felsefe-i sakimenin .............................................248
felsefe-i tabiîye...................................................241
felsefî

~ mesail-i kevniye ........................................365
~ meseleler...................................................374

fem-i mübarek ....................................................224
fen ....................................................206, 366, 392; 

Bak›n›z: fünun.
Kur’ân’›n ve ~nin kâinattan bahsi.................366

fenâ .............74, 235, 239, 280, 291, 307, 343, 347
fenâfillah olan havaslar ......................................360
fenâ-i mutlak ........................................................71
fenal›k...................................................Bak›n›z: fler.

ferdin ve cemaatin ~›....................................163
fenci....................................................................366
fenn-i harp..........................................................262
fenn-i hayvanat ..................................................395
fenn-i hikmet ........................................................42
fenn-i nebatat .....................................................395
ferah...................................................................319
feraiz ..................................................................158

~in terki.........................................................161
ferd .....................................................................305

Ferd......................................................87, 392, 400
ferd-i ferit ..............................................................54
ferd-i müstehlek .................................................180
ferd-i zîhayat ......................................................262
ferid-i kevn ü zaman ............................................71
ferman-› ‹lâhî......................................................271
fert .......................................................62, 331, 342

~in Hâl›k› ........................................................92
~in iyili¤i ve fenal›¤›......................................162

fesad
hayrat ve hasenat›n ~› .................................318

fesat flebekesi ....................................................288
fevaid .........................................................395, 396
feyiz ..........134, 140, 141, 288, 381, 403, 411, 422; 

Bak›n›z: füyüzat.
Cenab-› Haktan gelen ~ ve vesileler............278
Hazret-i Muhammed’in ~i ...............................52
velîlerin ~ vermeleri ......................................378

feylesof
Avrupa ~lar›..................................................376

Feyyaz-› Mutlak..................................................288
feyz-i amm .........................................................180
feyz-i ‹lâhî...................................................137, 140
feyz-i kemal........................................................400
fezleke................................................................234

Kur’ân’daki ~ler ............................................377
f›kdan-› hile ........................................................171
f›rka

dalâlete düflen ~lar.......................................218
f›rt›na-i ruhiye .....................................................267
f›sk .....................................................................299
f›trat............................................................386, 399

~ yalan söylemez .........................................398
~taki incizap ve cezbe..................................399

f›trat-› insaniye ...........................................205, 274
f›trat-› zîfluur...............................................386, 398
f›trî ahvalin ölümü...............................................319
f›trî fleriat ..............................Bak›n›z: fleriat-› f›triye.
Fihrist .................................................................407
fiil .....................................................................350

~in kemali .......................................................36
fiilî bir dua...........................................................378
fikir .......................16, 145, 205, 234, 280, 366, 377

~ kitab›..........................................................363
~ meydan› ....................................................151
z›nd›ka ~i ......................................................411

fikren dalâlet.......................................................312
fikr-i befler ..........................................................394
fikr-i hakikat........................................................387
fil .....................................................................297
filozof...................................................................47; 

Bak›n›z: felâsife.

fazilet — F — filozof
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firak ........................43, 74, 114, 176, 180, 342, 357
~ elemleri......................................................341
ebedî ~ .........................................................347

firak-› dâlle-i ‹slâmiye .........................................160
firak-› ebedî ........................................................268
firavun................................107, 123, 165, 247, 318
Firavun .......................................................123, 189
firavun-› zelil .......................................................247
firavunlaflma.......................................................375
firavunluk....................................................108, 190

nefsin ~u.......................................................107
fizar-› istimdatkârâne............................................71
frenk ...................................................................252

~ mukallitleri .................................................161
~leri taklit ve ittiba etmemek ........................251

frenkmeflrep .......................................................252
Furkan-› Hakîm

~ ve tevhid......................................................88
~in vas›flar›.....................................................88
Allah ve ~ .......................................................88

Furkan-› Hâkim ..................................................120
fusul-i erba ...........................................................35
fünun .................................................................160; 

Bak›n›z: fen.
Avrupa ~u.....................................................241

fünun-i ekvan .............................................392, 395
fünun-i haz›ra .....................................................145
fünun-i nafia .......................................................241
fünun-i tabiîye ....................................................251
Fütuhat-› Mekkiye ..............................................313
füyüzat................................................................278

G
gaddar........................................................268, 417
Gaffar .........................................................212, 321
gafil..............21, 206, 234, 238, 239, 265, 269, 353

~ abdler ........................................................221
~ nefis...........................................................291

Gafir ...................................................................213
gaflet ...................................22, 107, 133, 138, 147, 

154, 161, 165, 181, 198, 205, 216, 233, 234,
250, 251, 265, 281, 282, 291, 315, 318, 320,
321, 332, 335, 336, 338, 343, 359, 372, 376; 
Bak›n›z: tegafül.
~ içinde zevkedilen lezzet ............................235
~ ile yap›lan zikirler ......................................140
~ perdelerinin y›rt›lmas›................................235
~in dereceleri................................................277
~ten nefl’et eden dalâlet ...............................116
gençli¤in ~ uykusu ve ihtiyarl›k sabah› ........267
Malik-i Hakikîden ~.......................................107
Mün’im-i Hakikîden ~............................115, 153

gaflet ü nisyan....................................................338

Gafur ..................................................................212
galat-› his ...........................................................239
galebe

kâfirlerin ~sinin s›rr› ......................................111
galip....................................................................271
gam ............................................................249, 319
Gani-i Kerîm.......................................................352
Ganî-i Mu¤nî ......................................................210
Ganî-i Mutlak..............................................187, 350
garabet-i sanat-› ‹lâhiye .....................................336
garaib ...................................................................48
Garp

hükeman›n ekserinin ~ta gelmesi ................159
gaybî

~ âlemler ......................................................222
~ âyineler........................................................75

gaye .............................................................59, 344
gaye-i himmet ............................................245, 247
gaye-i ubudiyet...................................................248
gayetü’l-gayetü’l-gayat .......................................384
gayp ...................................................................394

~ âlemi..............................Bak›n›z: âlem-i gayp.
gayret .................................................................271
gayr-i insanî haller..............................................219
gayr-i muntazam ................................................334
gayr-i mütenahi ..................................................381
gayrimeflru

~ lezzetler.....................................................176
gazete ................................................142, 299, 417
gazi.....................................................................158
gece .....................................................................98
geçmifl zaman...................................................281; 

Bak›n›z: mazi.
gelecek zaman..................................................281; 

Bak›n›z: istikbal, müstakbel.
geliflme .......................................Bak›n›z: terakkiyat
genç.

~ler frenkleri taklit etmemeli .........................251
gençlik................................................202, 267, 353

~in gaflet uykusu ve ihtiyarl›k sabah› ...........267
gezegen.......................................Bak›n›z: seyyarat.
g›da ......................................30, 118, 151, 174, 193

hücrelerinin ~land›r›lmas› .............................245
g›na ....................................................................329

Cenab-› Hakk›n ~s›na mazhariyet................184
g›na-i rahmet......................................................351
gizli flirk ......................................Bak›n›z: flirk-i hafî.
gönül darl›¤›......................................Bak›n›z: kalak.
görünen âlem .....................................................293
gösterifl...............................................................318
göz .............................................151, 183, 222, 376
gurur ..........106, 154, 235, 247, 277, 358, 359, 410
gül ...............................................................75, 301
gün .............................................................310, 419

firak — FG — gün
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günah..........84, 113, 115, 177, 189, 202, 212, 214, 
238, 267, 268, 269, 316, 317, 320, 321, 322; 
Bak›n›z: seyyiat, masiyet.
~lardan sak›nmak...........................82, 101, 106
~lar›n arkadafll›klar›......................................269
~lar›n hacaleti...............................................268
~ta afl›r› gidenler rahmetten ümidini 

kesmemeli ..............................................104
Allah bütün ~lar› ba¤›fllar .............................104

günahkâr
~lar›n aff› ......................................................374

günahkârl›k.........................................................212
gündüz .................................................................98
günefl................................................Bak›n›z: flems.
güz .......................................................................75
güzel...................................................................398

~ manzaralar ................................................300
güzellik........................................21, 334, 357, 358; 

Bak›n›z: cemal, hüsün.
~ler ve müfltaklar›.........................................301
güzelin ~ini artt›ran çirkinin çirkinli¤idir ........334

H
habbe...........................................25, 165, 186, 373
Habbe ........................................................186, 237
habbe-i kalp .......................................................188
Habib (a.s.m.) ............................................171, 269
Habib-i Ekrem ............................................212, 357
Habîb-i Rabbü’l-Âlemîn......................................319
Habir...................................................................212
Habîr-i Basîr.......................................................230
habisat................................................................346
hacalet................................................................203

~li yüz ...........................................................268
hacat ..........................................110, 184, 246, 279
hacat-› cismaniye ...............................................420
hacat-› diniye......................................................162
hacat-› maneviye-i insaniye ...............................420
Hacerü’l-Esved...................................................188
hacet ..................................................................171
had .....................................................................115

her fley bir ~ ile mukayyettir .........................288
hadd-i kemal ......................................................100
hadd-i fler’î .........................................................123
haddinden tecavüz etmemek.............................273
Hâdi....................................................................212
Hâdî....................................................................378
hâdise...................................................................21
hads ...................................................................399
hads-i imanî .......................................................262
hads-i kalbî.........................................................384
haf›za ................................................................287; 

Bak›n›z: kuvve-i haf›za.

haf›ziyet..............................................................284
Hafîz...................................................................282

~ ismi ve ahiret...............................................81
Hafîz-i Baki.........................................................306
Hafîz-i Hakikî......................................................187
hafîziyet

~ kanunu ........................................................76
~in cilve-i kübras› .........................................285

Hafîziyet .............................................................306
hain ............................................................254, 354
hak .................................................48, 69, 221, 263

~ yolu...................................Bak›n›z: tarik-› hak.
bat›l› ~ zannetmek........................................390

Hak.....................................................213, 365, 403
~k›n esrar›n› keflif.........................................376
~k›n takdiri hakk›nda tefrit veya ifrat ............219
mahlûkat›n ~ka bakan ciheti ..........................84

hakaik...........................................................48, 365
hakaik-› âliye-i ‹lâhiye.........................................217
hakaik-› eflyan›n miftah› .....................................422
hakaik-› ‹lâhiye ...................................................153

~ ve avam ....................................................368
hakaik-› imaniye

~nin delilleri ..................................................164
~yi ispat ........................................................164
kâfirlerin ~yi inkâr› ........................................251

hakaik-› ‹slâmiye ................................................376
hakaik-› mücerrede ............................................170
hakaik-› zevkiye .................................................402
hakaik-i esasiye .................................................341
hakaik-i ‹lâhiye ...................................................154
hakaik-i imaniye

~nin sübûtu ve nefyi .....................................164
medenîler ve ~ .............................................332

hakalyakîn ..........................................................422
hakaret ...............................................................114
hakikat .....17, 19, 48, 170, 205, 237, 263, 281, 365

~ günefli ...............................................132, 213
~ ilmi.............................................................238
~ kitab›..........................................................377
dalâleti ~ zannetmek ....................................390
zahirden ~e geçmek.....................................336

hakikat-i cazibe ....................................................98
hakikat-i cazibedar .............................................399
hakikat-i hâl........................................................253
hakikat-i hariciye ........................................391, 399
hakikat-i imaniye

küffar›n ~yi inkâr› ve nefyi ............................252
hakikat-i insaniye .................................................45
hakikat-i Muhammediye.............................386, 413
hakikat-i mutlaka ................................................217
hakikat-i nefsü’l-emriye ......................................400
hakikat-i tarikat...................................................336

günah — GH — hakikat-i tarikat
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hakikat-i ubudiyet-i Ahmediye ..............................71
hakikat-i vücut ....................................................282
hakikat-i zaruriye................................................399
hakikatü’l-hakaik...................................................16
hakikî r›z›k ..........................................................118
hakikî tevhid .......................................................335
Hakîm.....................................................51, 98, 179
hâkim ...........................................................46, 107
Hâkim.........................................................288, 301

~ ismi ve ahiret...............................................81
Hakîm-i Kerîm ....................................................182
hâkim-i mu’cizekâr .............................................279
Hakîm-i Mutlak .............................................77, 180
hâkim-i mutlak......................................................93
Hâkim-i Mutlak

~’›n vücub-i vücudu ........................................97
Hakîm-i Zülcelâl .................................................262
hâkimiyet ............................................................107

Allah’›n ~i........................................................76
insan›n ~i........................................................44

hâkimiyet-i esma ................................................288
hakir ...................................................................397
hakkaniyet ..........................................................241
hakk-› hayat ...............................................245, 254
hakk-› itiraz.........................................................305
hal

~ ile mazi ......................................................315
hâl .............................................................216, 348

fânî, zail ~ler...................................................67
halâs.....................................................94, 113, 274
halâskâr..............................................................279
hâlet ...................................................................378
hâlet-i cehennemün ...........................................400
hâlet-i yakaza.....................................................314
hâl›k .............................59, 233, 289, 292, 296, 298

eflyan›n ~›.....................................................291
Hâl›k ...................23, 24, 34, 38, 43, 49, 64, 80, 81, 

96, 98, 101, 125, 130, 177, 198, 209, 212, 223,
246, 303, 308, 338, 341, 342, 344, 361, 365,
366, 367, 418
~ ile nefis aras›ndaki kurb ve bu’d ...............124
~ kadîr ve alîmdir .........................................378
~a karfl› tecrübe vaziyetini almamak............272
~a muhabbet ................................................382
~a ubudiyet ve muhabbet.............................338
~› bilmemek..................................................167
~›n âsâr›na nas›l bakmal›?...........................225
~›n âsâr›n› tabiat ve esbaba isnat................246
~›n azameti ve çirkin fleyler .........................308
~›n bir oldu¤una dair flahadet ........................91
~›n bir oldu¤una flahadet .........................90, 91
~›n ef’ali........................................................124
~›n ehad ve samed oluflu...............................36

~›n emri..............................Bak›n›z: emr-i Hâl›k.
~›n evamirine mübareze ..............................318
~›n hallâk›yetinin flahitleri .............................231
~›n insana olan nazar ve ilmi .......................225
~›n nazar›, ilmi ve insan ...............................382
~›n s›fât›n› fehmetmek .................................317
~›n s›fatlar›n› fehmetmek .............................107
~›n s›fatlar›n› ve fluunat›n› fehmetmek.........345
~›n flefkati, merhameti ve insan ...................109
~›n fluunat›na mikyas ...................................346
~›n tasarrufat›na delâlet eden ayetler ..........309
~›n vahdeti....................................................310
~›n vahdeti, ihtiyar› ve hikmeti .....................301
~›n vücub-i vücudu...................................90, 99
~›n vücudu....................................................337
~›n zat, fluunat, s›fât, esma ve ef’alinde 

naks ve kusur yoktur ................................36
cüz’ün ~› küllünde ~d›r.................................136
ferdin, nevin ve cinsin ~› ................................92
halk›n de¤il ~›n r›zas›n› tahsil ......................295
insan ~›n› tecrübe edemez...........................236
insan›n sanat›yla ~›n sanat› aras›ndaki 

fark..........................................................344
kâinat ~›n vücub-i vücut ve vahdetine 

delâlet ve flahadet eder..........................101
mevt ~›n devam ve bekas›na delildir .............34
vacip, vahit, fa’al bir ~ ..................................100

Hâl›k-› Âlem .........................................................78
~i tarif ve ilân eden deliller .............................38

Hâl›k-› Arz ve Semavat ..............................264, 362
Hâl›k-› Hakikî........................................................95
Hâl›k-› Hakîm-i Alîm

~in cilve-i kudreti ..........................................230
Hâl›k-› Kâdim-i Kadîr

~’in vücup ve vücudu ve evsaf-› kemaliyesi...90
Hâl›k-› Kadîr ...................................................95, 96
Hâl›k-› Kerîm......................................245, 267, 268

~’in vücub-i vücudu ........................................97
Hâl›k-› Küll..........................................................306
Hâl›k-› Küll-i fiey

~in rububiyetine r›zazade olmak ..................196
Hâl›k-› Rahîm .......................................................72
Hâl›k-› Rahman ve Rahîm

~e rücu .........................................................356
Hâl›k-› Rahman-› Rahîm

~in ilminde, meflhudunda, malûmunda 
bâkî kalmak ............................................383

Hâl›k-› Rahmanirrahîm
~den medet istemek.....................................176
~e itimat etmek.............................................154

Hâl›k-› Semavat .................................................379

hakikat-i ubudiyet-i Ahmediye — H — Hâlık-ı Semavat
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Hâl›k-› Semavat ve Arz ......................................146
~ kimdir?.........................................................62
~a isyan........................................................165
~›n marziyat ve arzular›n› kelâm›ndan 

istinbat ....................................................145
Hâl›k-› Teâlâ .........................................................23
Hâl›k-› Vacibü’l-Vücud

~un ihtiyar, irade ve tercihi .............................99
Hâl›k-› Vahid.........................................................93

kâinat›n yarat›lmas› ve ~ ................................64
Hâl›k-› Zülcelâl ...................................................420

~ ve insan.....................................................183
hâl›k›yet..............................................................292
Hâl›kî ..................................................................110
Hâl›k-i Zîflan.........................................................81
hâl›ks›zl›k ...........................................................294
halî bir dua .........................................................378
hâl-i sekir............................................................146
halife

insan›n hayvanata ~ olmas› .........................252
halife-i arz .................................................306, 351; 

Bak›n›z:: arz›n halifesi.
halife-i flahsî.......................................................162
halife-i zemin......................................................184
halifelik

insan ~i.........................................................221
hâlik....................................................................415
halim...................................................................248
Halîm..................................................................212
halim-i âlihimmet ................................................248
hâlis muhabbet...................................................274
hâlis vird.............................................................272
halk ............................................................295, 317

~a muhabbet ve ~tan havf ...........................340
~›n de¤il Hâl›k›n r›zas›n› tahsil .....................295
~›n nefretleri .................................................359
~›n takdir ve tahsini ......................................359
~lar›n Risale-i Nur’a iltihak› ..........................271
mahlûkat›n ~a bakan ciheti ............................84

halk (yaratma).........................32, 64, 79, 209, 292, 
310, 345, 388, 392, 397
bir zîhayat› ~ etmek........................................24

halka-i din.............................................................39
halka-i zikir ...................................................39, 117
halk-› eflâke........................................................301
halk-› eflya..........................................................291
halk-› kâinat........................................................301
Hallâk-› Âlem

~in nazar-› inayeti ve insan ..........................313
Hallâk-› kâinat ....................................................376
hallâk›yet ............................................................231
hamd.................................................106, 134, 197, 

200, 208, 223, 259, 265, 328
~ ayn-› lezzettir.............................................197

hamdüsena ................................................326, 328
hamil-i emanet ...................................................306
hamiyet ..............................................161, 247, 255

~ davas›nda yalanc›l›k .................................251
hamiyetfürufl.......................................................254
hamiyet-i cahiliye ...............................................299
hamiyet-i ‹slâmiye ..............................................181
hamiyet-i milliye .................................................144
Hannan...............................................................212
hapis

ebedî ~ .........................................................352
haram.................................................................146

Müslümanlar› ~a teflvik edenin meseli .........346
hararet........................................................222, 323
harekat

hikmeti bilinmeyen ~› takbih etmemek.........106
harekât

~ yaz›l›yor.......................................................75
harekât-› cihadiye...............................................405
harekat-› fikriye ..................................................241
harekât-› garibe..................................................209
harekât-› mütehavvile-i hâdise...........................396
harekât-› zerrat...........................................389, 390
hareket .......................................................112, 389
hareket-i fikriye...................................................237
harf .....................................................................373

~lerin teflekkülât› ............................................95
isim ile ~ aras›ndaki manevî fark .................339

harf-i Kur’ânî ......................................................421
harf-katip ......................................................27, 199
harika .................................................................312
harika-i hikmet....................................................389
harika-i ilm ü irfan ..............................................415
hasaret .......................................................255, 263
hasenat ......................................104, 113, 327, 349

~ muhafaza ediliyor......................................284
~ ve niyet......................................................318
cemaat›n ~›n› flahsa isnat ............................139
kâfirin ~›n›n mükafat› ....................................111

hasenat-› muzîe .................................................343
hasene ...............................................................277
hasis emirler.......................................................184
hâsiyet..................................................................95
haslet....................................................................46
hasr-› nazar........................................278, 337, 402
hassa..................................................................221
hassasiyet-i ilmiye..............................................251
hasse..........................................................141, 311
hastal›k.................................................21, 210, 321

~l› kalp..........................................................268
dört manevî ~ ...............................................104
manevî ~lar ...................................................111

haflerat .......................................................224, 306

Hâlık-ı Semavat ve Arz — H — haşerat
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haflerat-› muz›rra................................................201
haflir................................28, 76, 81, 174, 241, 284, 

346, 348, 353, 368, 384, 404, 409
~ meydan› bir harmand›r..............................188
~ ve neflir .....................................................194
~ ve neflirler .............................................28, 29
~e iman ....Bak›n›z: iman-› bilhaflir, iman-› haflir.
~i inkâr..............................Bak›n›z: inkâr-› haflir.
~in icad›na dair söz ........................................77
~in numuneleri .......................................79, 409
~in vücuduna ve vukuuna dair deliller............80
Allah ~e dair vaadlerinden hulf etmez............77
Allah’›n kudreti ve ~........................................79
beflerin ~i .........................................28, 29, 379
Esma-i Hüsna ~i iktiza eder ...........................81
insanlar›n ~i....................................................77
nebatî ~ler ................................................78, 79
senevî ~ ve neflirler......................................224
senevî ~in meydan›......................................283
yevmî, senevî ve asrî ~ler............................240

haflmet ...............................................................154
haflmet-i imaniye..................................................44
haflr ü neflir ........................................................173
haflr-i insanî .........................................................79
haflr-i nebatî .........................................................79
haflr-i umumî..............................................173, 174
haflr-i umumiye ..................................................173
hata ....................................................................214
hatem-i ehadiyet ......................................29, 31, 62
hatem-i has ....................................................28, 31
hatem-i ‹lâhî .........................................................28
hatem-i tevhid ................................................29, 31
hatem-i vahidiyet..................................................27
hat›ra..................................................153, 176, 280
hatiat ..................................................................269
hatib-i kudsî..........................................................42
hatib-i mürflit ........................................................52
hatib-i flehir ..........................................................39
hatme-i Kur’âniye...............................................313
hatt-› harp...........................................................120
hatve

dört ~ ............................................................327
hava.....................26, 151, 199, 222, 309, 376, 379

~ âlemi..........................................................279
~ zerresi .........................................................57

hava-i nesimî......................................................205
havarikü’l-âdât....................................................312
havas ...........................95, 105, 140, 255, 339, 411

fenâfillah olan ~lar........................................360
letaif ile ~s›n hükümlerini iltibas ...................205

havas-› mümeyyize ............................................397
havasü’l-hams-i zahire ve bât›n .........................398
havf ....................................................164, 245, 400

~› halka de¤il Allah’a çevirmek.....................340

havl ve kuvvet ....................................................226
hayal .........................................105, 176, 188, 199, 

221, 278, 281, 282, 314
~in fas›k oluflu ..............................................311
evliyalar›n tuza¤› olan ~ler ...........................403

hayalât................................................................265
hayat...............................23, 24, 25, 32, 34, 85, 89, 

94, 98, 108, 118, 150, 154, 176, 177, 190, 235,
246, 282, 286, 309, 330, 347, 354, 398, 422
~ apartman› ..................................................175
~ arfl› ..................................Bak›n›z: arfl-› hayat.
~ bir cidaldir hükmü......................................245
~ hatemi .........................................................23
~ ile emel......................................................314
~ malzemesini tedarik ..................................354
~ sahibi..............................Bak›n›z: zevi’l-hayat.
~ seferinde iki yol .........................................351
~ süresi .......................................Bak›n›z: ömür.
~ verme ............................Bak›n›z: nefh-i hayat.
~›n gayeleri ve faydalar›...............................183
~›n icad›ndaki hikmetler ...............................301
~›n iki vechi ..................................................315
~›n tasaffisi ...................................................303
~›n tekâlifinden azat .....................................250
dünya ~› .......................................................282
dünya ~›n›n maksad›....................................166
dünyevî ~......................................................353
dünyevî ~›n faydalar›....................................167
her iki ~›n levaz›mat› ....................................353
insan›n ~› .....................................240, 340, 350
insan›n ~›, esma-i ‹lâhiye ve Cennet............167
insan›n ~n›n gayesi ......................................250

hayat-› âmme .....................................................257
hayat-› bâkiye ....................................347, 350, 353

~ye davet edenlere yard›m ..........................255
hayat-› dünyeviye ......................145, 146, 336, 350
hayat-› ebediye ..........................................130, 341
hayat-› fâniye .....................................................353
hayat-› hayvaniye...............................................350
hayat-› içtimaiye .................................................254
hayat-› içtimaiye-i befleriye ................................241
hayat-› insaniye

~nin vezaifinden biri .....................................345
hayat-› kalbiye....................................................205
hayat-› maneviye................................................350
hayat-› ruhiye .....................................................205
hayat-› sariye .....................................................402
hayat-› uhreviye .........................................146, 167
hayatî

~ fleylerin icad› .............................................150
hay›r ..........263, 299, 316, 324, 338, 349, 394, 418
hayrat

~ ve niyet......................................................318

haşerat-ı muzırra — H — hayrat
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hayret .........................................................208, 300
~ secdeleri ....................................................311

hayr-› azim .........................................................234
hayvan ........................................30, 115, 275, 279, 

301, 311, 334, 343, 348, 389
~lar›n difl ve pençeleri ..................................295
Allah’›n küçük ~larla ifltigali ..........................298
çok küçük ~lar ......................Bak›n›z: huveynat.
havaî, maî, türabî ~lar ..................................382
insan ve ~.....................................................326
kaplan gibi ~lar›n helâl r›z›klar›.....................119
küçük ve büyük ~lar .....................................297
masum ~lara gelen felâketler .......................118
mübarek ~lar ................................................114

hayvanat ...................................206, 224, 225, 245, 
246, 257, 258, 262, 312, 319, 333, 379
~›n arz› istila niyeti .......................................344
~›n dualar› ....................................................372
~›n reisi.........................................................264
~›n r›z›klar› .....................................................30

hayvan-› nat›k ....................................................149
hayvanî...............................................................329

~ hayat .................................................282, 284
~ hayatlardaki ademler, idamlar ...................180
~ valideler ve yavrular› .................................258

hayvaniyet..................................190, 226, 252, 282
hayy....................................................................302
Hayy...................................................213, 385, 400
Hayy-› Kayyum.............................................98, 379
haz .....................................................................347
hazain-i rahmet ..................................................154
haz›r zaman .......................................................281
hazine-i gayp......................................................179
hazine-i ‹lâhiye ...................................................294
hazine-i Rahman................................................352
hazine-i rahmet ..................................................259
Hazret-i Azrail.......................................................21
Hazret-i ‹sa.........................................................270

~ ve fleytan...................................................270
Hazret-i Mevlâna................................................417
Hazret-i Muhammed ...........81, 206, 213, 224, 321; 

Bak›n›z: Zat-› Peygamberî, Habib-i Ekrem, Ha-
bib (a.s.m.), Resul-i Zîflan, Resul-i Ekrem, Pey-
gamber (a.s.m.), Muhammed (a.s.m.), Ahyed,
Ahmed (a.s.m.), Resul-i Rahman, mahlûkat›n
reisi ve resulü, Nebî-i Zîflan, hatib-i mürflit, zat-›
mürflit, zat-› nuranî, zat-› muallâ.
~ delâil-i âfâk›ye ve enfüsiye ile musaddakt›r 41
~ en mükemmel resuldür ...............................65
~ Hâl›k-› âlemi tarif ve ilan eder .....................38
~ kimdir?.........................................................38
~ Sâniin muhatab-› hass›d›r ...........................54
~ flecere-i hilkat›n çekirde¤idir .....................296
~ ve kâinat......................................................44
~ ve mu’cizeleri ..............................................40

~ ve tevhid .......................................39, 40, 300
~’de hile yoktur...............................................48
~’in ahval ve fluunat› ......................................54
~’in azamet-› maneviyesi ...............................39
~’in bahsetti¤i hakikatler ve haber verdi¤i

meseleler ..................................................48
~’in Ceziretü’l-Arap’ta yapt›¤› ink›lâp 

ve icraat ....................................................45
~’in davas› ......................................................45
~’in davas›nda yalan ve hilâf-› hakikat yoktur 47
~’in dini .....................................................39, 45
~’in feyzi .........................................................52
~’in haber verdi¤i istikbal ve saadet...............49
~’in hakka mütemessik oluflunun delilleri.......41
~’in halka-i dini ve zikri ...................................39
~’in hasletleri, huylar› ve seciyeleri ................41
~’in icraat ve ›slahat› ......................................47
~’in kötü âdetleri kald›r›p yeni adetleri

yerlefltirmesi .............................................46
~’in nübüvveti .................................................41
~’in peygamberli¤i ...............Bak›n›z: nübüvvet-i

Ahmediye, risalet-i Ahmediye.
~’in risaleti ...............................................51, 72; 

Bak›n›z: Risalet-i Ahmediye.
~’in saadet-i ebediyeye dair duas› ................50, 

51, 71, 72
~’in saltanat› ...................................................46
~’in flahsiyet ve hüviyet ciheti ........................45
~’in flahsiyet-i maneviyesi ..........41, 49, 87, 137
~’in fleriat›.......................................................41
~’in terakkiyat› ve kemalât›...........................138
~’in ubudiyeti ..................................................72
~’in vazife ciheti..............................................45
~’in zat›...........................................................41
~’in züht, takva ve ubudiyeti...........................41
Allah ve ~ .......................................................87
enbiya ve evliya ~’e flehadet eder .................39
kâinat fleceresi ve ~ .....................................319

Hazret-i Ömer ‹bnü’l-Hattab.................................46
Hebenneka...........................................................27
hedef-i maksat ...................................................245
helâk...................................................................274
helâket................................................................118
helâl....................................................................346
herze ..................................................................142
hesap .................................................................235
heva ...........................................168, 255, 342, 372

~ Bektaflidir ..................................................291
~ sahibi.........................................................372

heva-i nefis.................................................126, 287
hevam ........................................................224, 306
hevatif...................................................................40

hayret — H — hevatif
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heves .........................................................342, 372
insan›n ~i ve felek çarklar› ...........................305

hevesat...............................................................243
hevesat-› nefsaniye............................................247
h›fz ...............................................................75, 307

~ kanunu ........................................................76
a’malin ~›......................................................306
nev-i beflerin a’malinin ~› .............................306

h›fzü’l-hayat hissi ...............................................306
h›rs .............................111, 115, 191, 247, 255, 256

~ sebeb-i hasaret ve sefalettir......................255
hicap ettiren .......................................................292
hidayet .................49, 212, 226, 234, 243, 250, 366

~ nurlar› ........................................................216
~ ve Cennet..................................................165
~ vermek ......................................................272

hidayet-i Kur’aniye .....................................286, 304
hikem .........................................................387, 395
hikmet ...........21, 51, 59, 67, 89, 97, 118, 129, 146, 

166, 169, 172, 177, 198, 205, 283, 302, 305,
306, 335, 339, 344, 365, 382, 393, 399, 400
~ ahireti ister ......................................65, 67, 80
~ kitab› .................................................363, 377
~ nazar› ........................................................387
~i bilinmeyen harekat› takbih etmemek .......106
Allah’›n ~i .................................................62, 63
Hâl›k›n ~i ......................................................301
Sâniin ~i .......................................................395
Sâniin ilim ve ~i ............................................100

hikmet-i amme .........................................69, 89, 97
hikmet-i bâhire .....................................................80
hikmet-i basire....................................................297
hikmet-i cedide...................................................206
hikmet-i felsefiye ..................................................16
hikmet-i hilkatin dellâl›........................................422
hikmet-i ‹lâhiye ...................................................381
hikmet-i nakkafle ................................................289
Hikmet-i Samedâniye Kitab›.................................44
hilâfet

insan›n ~i........................................................44
hilâfet-i kübra .......................................................76
hilâf-› hakikat........................................................48
hilâl.....................................................................390

~in tulû ve gurubu ........................................309
hilâl-i îyd.............................................................390
hilâl-i Ramazan ..................................................252
hilkat...........................................................222, 297

~i Vacibü’l-Vücuta ve esbaba isnat ................92
hilkat fleceresi ....................................................187
hilkat-i âlem..........................................42, 124, 187
hilkat-i eflya

~da Sânie külfet yoktur ................................298
hilkat-i kâinat ..............................................264, 390
himmet

Avrupa’n›n ve Kur’ân’›n flakirtlerinin ~leri.....248
velîlerin ~leri .................................................378

Hind....................................................................255
Hindistan ............................................................207
Hindistan cevizi ..................................................259
his 118, 182, 280

gayr-i mefl’ûr ~ler .........................................398
hiss-i bas›ra........................................................398
hiss-i sabia-i barika ............................................399
hiss-i sadise-i sad›ka..........................................398
hiss-i samia ........................................................398
hiss-i flefkat ........................................................118
hiss-i flefkat ve himayeye muhalefet ..................119
hiss-i umumiye ...................................................374
hiss-i zaika .........................................................398
hissiyat ...............................................280, 339, 350
hissiyat-› nefsaniye ............................................241
hitabet-i umumî ..................................................142
hitab-› ‹lâhiye......................................................363
hitap ...................................................................366
hizmet ................................277, 328, 330, 358, 375

~ ve amelden sonra verilen nimetler............330
~in mükafat›n›n ~ içine derç edilmesi ..........256
~teki lezzet ...........................................257, 258
mevcudat›n ~lerindeki lezzet........................256
nefsi ~te ileri ücrette geri b›rakmak..............328

hizmetkâr
Allah’a ~ .......................................................177

hodfüruflluk.........................................................274
hodperest ...........................................................403
horoz ..........................................................257, 258
hû 195
Hû 213, 393
Hubab.........................................................134, 411
Hubab’›n Birinci Zeyli .........................................412
hubb-i zat ...........................................................318
hububat ..............................................................259
Hudaperest.........................................................403
hudud

mevcudat ~u.................................................222
hudus.....................................90, 99, 394, 395, 396
hukuk..................................................................142
hukuk-i ibad .........................................69, 162, 185
hukukullah..................................................162, 185
hulfü’l-vaad...........................................................66
hurdebinî huveynat ............................................388
hususî nimetler...................................................377
Hutame...............................................................290
hutbe

~ makam› .....................................................147
Türkçe ~ .......................................................146

hutbe-i ezeliye .............................42, 45, 47, 48, 49
Hutuvat-› Sitte ....................................................411

heves — H — Hutuvat-ı Sitte
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huveynat.............................................................388
huz mâ safa .......................................................384
huzur ..........................................................335, 360
huzur-i ‹lâhiye.....................................................154
huzurî tevhid melekesi .........................................22
huzursuzluk ......................................Bak›n›z: kalak.
huzur-i tevhid .....................................................332
hüceyrat .......................................................95, 305
hüceyrat-› bedeniye ...........................................297
hüceyre ..............................................................306
hüceyre-i kübra ..................................................110
hücre ..........................................................229, 232

~lerin g›daland›r›lmas›..................................245
hüda ...................................................................205
hüda-i Kur’ânî ............................................249, 250
hükema ........................................................18, 402

~ mesle¤i......................................................395
~n›n ekserinin Garpta gelmesi .....................159

hükm-i kader ......................................................195
hükm-i Kur’ânî....................................................361
hükûmet .............................................................354
hüküm ........................................................115, 146

Allah’›n ~ü ......................................................62
hülfü’l-vaad...........................................................77
hürriyet .......................................................107, 316
hüsn-i arazî ..........................................................98
hüsn-i hilkat..........................................................62
hüsn-i münezzeh ve mücerret ...........................263
hüsn-i r›za ..........................................................372
hüsn-i sanat ...............................54, 55, 61, 68, 149
hüsn-i sanat ve nimet levhas› ..............................55
hüsn-i sîret ...........................................................42
hüsn-i suret ..........................................................42
hüsn-i zatî ......................................................51, 98
hüsn-i zînet ........................................................323
hüsnüzan............................................................106
hüsün .................................................................400
hüsran ................................................................317
Hüsrev (Alt›nbaflak) ...................................275, 276
hüsün ..........................................65, 263, 357, 400; 

Bak›n›z: cemal, güzellik.
bâkî ~ fânî müfltaka raz› olamaz....................70
maflukun ~ü..................................................300

Hüsün Sahibi........................................................64
hüve ...................................................................190
hüzün .........................................................348, 350

I
›slah .............................................................47, 362
›st›rabat-› rûhî.....................................................147
›st›rap .................................................................168
›tt›rat .....................................................................90
›yd namaz› .........................................................263

›zt›rap .................................................................195
›zt›rar lisan› ..........................................................69

‹
i’lem..............................................................19, 405
ibad ......................................................21, 252, 265

salih ~...........................................................248
ibadat .................................................................360
ibadet....................................21, 44, 54, 68, 85, 90, 

112, 113, 115, 138, 153, 176, 227, 247, 311,
323, 349, 355, 356, 360, 368, 375, 411; 
Bak›n›z: ubudiyet, taabbüt.
~ eden ..........................................................360
~ ile masiyet .................................................314
~ kitab›..........................................................363
~e güç yetirmek............................................106
~lerde rekabet etmemek ..............................359
~lere güç yetirmek..................................82, 101
~lerin semeresi.............................................359
~te ihlâs........................................................359
~te fluur ........................................................360
cemaatle yap›lan ~ler...................................375
dua ~inde ihlâs.............................................356
esbaba ~ edenler .........................................147
müstakbel ~ler..............................................344
niyetten fiile ç›kmayan ~ler...........................344
uzvun ~i ........................................................311

ibad-› salihîn.........................................................57
ibadullah.............................................................296
ibahe ..................................................................146
ibda ....................................................................397
ibka.......................................................................75

mal› ~ ...........................................................201
mülkü ~.........................................................208

‹bni Sina .............................................................409
‹bnü’l-Mu’tez.................................................17, 132
ibret ......................................................................74
icat ..................................23, 33, 57, 129, 148, 150, 

169, 179, 207, 292, 293, 294, 308, 331, 349,
388, 389, 390, 392, 396, 397, 400
~› esbaba isnat.............................................148
eflyan›n ~› ....................................147, 169, 179
hayatî ve nuranî fleylerin ~›..........................150
mahlûkat›n ~›..................................................29
nev’in ~›..........................................................33
sahife-i arzdaki ~ fiili.......................................60

i’caz
kitab-› kâinat›n ~›..........................................388
Kur’ân’›n ~›...........................................152, 203

i’caz-› Kur’ân ..............................................174, 420
‹’caz-› Kur’âniye .................................................421
i’caz-› manevî.......................................................18
icmal...................................................234, 366, 368

huveynat — HIİ — icmal
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içme......................................................................96
içtihadat-› safiyâne ve halisâne..........................145
içtihat..................................................144, 145, 146

~ kap›s›ndan girmeye alt› mani....................144
arzî ~lar ........................................................146

‹çtihat Risalesi ....................................................412
içtimaat-› befleriye..............................................364
içtimaiyat ............................................................106
içyüz....................................................................28; 

Bak›n›z: bât›n, melekût.
eflyan›n ~ü ...........................................150, 152

idam.....................................74, 180, 191, 207, 352
idame-i nimet .....................................................209
idam-› ebedî .......................................................143
idare ...................................................................255

ehl-i salâhati ~..............................................256
fas›klar› ~......................................................256

idrak ...........................................................308, 326
ifrat .............................................................219, 358
iftirak...................................................................114
ihata-i fikriye.......................................................223
ihata-i kudret ......................................................184
ihlâs....................................113, 188, 273, 274, 359

~› kazand›ran ...............................................274
~l› amel.........................................................274
~l› muhabbet ................................................274
duada ~ ........................................................356

‹hlâs Suresi ........................................................212
ihlâsl› ..................................................................274
ihmal

dinde ~ .........................................................160
ihmalkârane........................................................160
ihsan ......................69, 97, 114, 115, 213, 289, 400

~ niyeti..........................................................276
ihtilâf...................................................................324
ihtimal.................................................................373
ihtimal-i helâket ..................................................161
ihtimal-i necat.....................................................161
ihtimal-i zarar .....................................................161
ihtirasat-› hayvaniye ...........................................252
ihtiyacat........................................................30, 108
ihtiyacat-› f›triye..................................................231
ihtiyacat-› ruhiye.................................................162
ihtiyac-› azîm........................................................50
ihtiyac-› f›trî lisan› .................................................69
ihtiyacî dualar.....................................................372
ihtiyaç ...............................44, 50, 90, 99, 127, 171, 

179, 205, 234, 255, 288, 351, 352, 373; 
Bak›n›z: hacat, hacet.
~ mürekkebi..................................................262
cismanî ~lar..................................................364
mahsus bir ~ ................................................261
manevî ~lar ..................................................364

ihtiyar (irade)........................97, 292, 335, 245, 354

Hâl›k›n ~› ......................................................301
insan›n ~› .....................105, 154, 177, 246, 350
Sânin ~› ........................................................297

ihtiyarl›k ..............................................................353
~ sabah› .......................................................202
~ flafa¤› ........................................................210
gençli¤in gaflet uykusu ve ~ sabah›.............267

ihya..........................24, 28, 32, 150, 169, 346, 379
ecdad›n iadeten ~s›......................................378

ihya-i arz ............................................................379
ikap ............................................................177, 203
ikaz.....................................................................202
‹ki Cihan›n Günefli..............................................207
iktidar..................................................................354

insan›n ~› .....................................154, 177, 350
Sâniin ~› .......................................................297

iktiran .........................................................276, 277
ilâh .............................................232, 322, 382, 383

gayr-i mütenahi ~lar......................................115
sonsuz ~lar›n kabulü ......................................64

‹lâhî.....................................................................110
~ bir foto¤raf.................................................122
~ bir maide ...................................................141
~ hakikatler..................Bak›n›z: hakaik-› ‹lâhiye.
~ hazine........................................................179
~ kanunlar.........................Bak›n›z: sünnetullah.
~ manevralar ................................................208
~ mektuplar ..................................................339
~ sofra ..................................................179, 180

ilâhl›k ............................................Bak›n›z: ulûhiyet.
ilân-› isyan..........................................................104
ilân-› Sâni ...........................................................387
ilân-› flahadet .............................................304, 305
ilân-› tevhid.........................................................305
ilerleme ......................................Bak›n›z: terakkiyat.
ilham ..........................................129, 262, 395, 399
ilim ....................................................19, 26, 93, 95, 

142, 184, 198, 205, 228, 283, 286, 291, 292,
312, 315, 331, 339, 345, 348, 378, 409, 411
~ gözüyle küfür...............................................57
~ ile cehil ......................................................314
aklî ~ler .........................................................111
Allah’›n ~i .............29, 61, 62, 94, 100, 298, 380
felsefe ~lerine meyil ve muhabbet................111
gayr-i mütenahi ~ ...........................................95
insan›n kendisine olan ~i..............................225
kâinat ile ilgili ~ler.........Bak›n›z: ulûm-i kevniye.
Kur’ân’dan istifade edilen ~ ile felsefe ~i .....361
maksud-i bizzat olan ~ .................................336
muhit ~ .......................................25, 28, 61, 223
Sâniin ~i ve hikmeti ......................................100
ülfetin ~ telâkki edilmesi ...............................312

‹lim Sahibi ............................................................61
ille-i gaiye...................................................272, 301

içme — İ— ille-i gaiye
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illet .....................116, 146, 269, 272, 276, 277, 292
nimetin ~i..............................................276, 277

illet (hastal›k)......................................................177
illet-i hakikî .........................................................276
illet-i ›zt›rarî ........................................................391
illiyet ...................................................................116
ilmelyakîn .....................................................18, 422
ilmi

Hâl›k›n insana olan nazar ve ~i....................225
ilm-i ezelî....................................................232, 373
ilm-i hakikat ..........................................................18
ilm-i hikmet...........................................................18
ilm-i lâyetenaha..................................................392
ilm-i muhit...........................................................169
ilm-i muhit-i ezelî

~de temessül eden imkânî vücutlar .............232
ilm-i muhtar ........................................................289
ilm-i usûl.............................................................254
iltica ....................................................................348

Allah’a ~ .................................................94, 109
Rabbe ~ .................................................82, 177
rahmete ~ .....................................................269

im’an-› nazar ......................................................312
imam ..................................................................218
‹mam-› Gazalî ..........................................16, 17, 52
‹mam-› Mübin .....................................................297
‹mam-› Rabbanî ...............................16, 17, 52, 124
‹mam-› Rabbanî Ahmed-i Farukî........................207
‹mam-› fia’râni....................................................313
imamü’l-müttakîn................................................319
imamül-evliya ve’l ulema......................................87
iman ..............................................63, 68, 101, 110, 

111, 126, 143, 177, 181, 184, 185, 187, 188,
192, 235, 314, 330, 339, 340, 342, 347, 348,
357, 365, 376, 384, 407, 411, 415, 422; 
Bak›n›z: itikat.
~ bir hüsn-i münezzeh ve mücerrettir ..........263
~ habbesi ve Cennet ....................................165
~ hakikatleri ...............Bak›n›z: hakaik-i imaniye.
~ ile bak›fl.....................................................315
~ ile küfür .....................................................314
~ inkiflaf› .......................................................411
~ kula¤› ................................................335, 382
~ mü’minleri kardefl addeder........................143
~ nazar›yla kâinat...........................................43
~ nuru....................................................46, 213; 

Bak›n›z: nur-i iman.
~ nuruyla âlem ...............................................44
~ nuruyla kâinat..............................................43
~ ve insan .....................................................111
~ yolu............................................................126
~ yümnüyle yürüyenler.................................352
lezzet ve nimetlere ~ ile bak›fl......................114

iman-› bilhaflir.....................................................409

iman-› billâh........................................................409
~ ve ahirete iman ...........................................65

iman-› binnebî ....................................................409
iman-› haflir ........................................................408
imanî

~ lezzet .......................Bak›n›z: lezaiz-i imaniye.
~ tezkiye muamelesi ....................................329

imanl›..................................................................180
imdat ..................................................................322

velîlerin ~leri .................................................378
imhal.....................................................................68
imhal-i ikap.........................................................336
imkân.............89, 99, 149, 296, 373, 389, 394, 396
imkânat ......................................................386, 387
imkânat-› istikbaliye......................................76, 378
imkânî vücut.......................................................232
imtihan................................................................236
imtiyaz-› mutlak ....................................................60
in’am ...............................................55, 69, 97, 113, 

152, 197, 208, 275, 289, 299, 326, 329, 358
Cenab-› Hakk›n ~›na dair bir kaide ..............288
nimet içinde ~› görmek.................................153
umumî ~ ve inayet-i flahsiye ........................298

in’ikâs .................................................................198
inanç ........................................Bak›n›z: itikat, iman.
inatç›.....................................................................46
inayet ...............................................31, 63, 97, 166

~ ahireti ister ............................................67, 80
inayet-i Ezeliye.....................................................82
inayet-i Rabbaniye .............................................237
inayet-i flahsiye

umumî in’am ve ~.........................................298
inayet-i tamme ...............................................89, 97
inayet-i zâhire.......................................................80
inbisat-› ruh ........................................................249
ince ve gizli fleylere nüfuz..................................308
‹ncil.....................................................................207
incimad emri.......................................................260
incimat................................................................398
incir ..............................................24, 259, 283, 306
incizap..................................................................98

f›trattaki ~ .....................................................399
inek....................................................114, 288, 416; 

Bak›n›z: bakara.
infial .............................................99, 233, 349, 350
infirad ...........................................................96, 308
‹ngiliz ..................................................................160
inhilâl ..................................................................207
inkâr.......................58, 94, 164, 168, 203, 252, 366

kâfirlerin ~daki ittifaklar› ...............................251
Sâni-i Zülcelâl’i ~............................................27
Sâniin ~› .......................................................333

inkâr-› haflir ........................................................409
inkâr-› mutlak .....................................................129

illet — İ— inkâr-ı mutlak
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ink›lâbat-› ahval..................................................395
ink›lâb-› azîm......................................................162
ink›lâb-› hakaik.......................................51, 67, 396
ink›lâb-› hakikat ..................................................396
ink›lâpvarî...........................................................160
inkisar-› hayal.....................................................242
inkiflafat-› ruhiye.................................................237
ins ve cin...........................................231, 323, 325; 

Bak›n›z: cin ve ins.
saltanat-› rububiyete karfl› ~nin aczleri ........325

insan...................24, 30, 43, 44, 46, 54, 59, 68, 70, 
73, 74, 76, 78, 81, 82, 96, 107, 108, 111, 113,
114, 123, 127, 129, 132, 139, 143, 151, 153,
166, 167, 168, 170, 172, 174, 177, 180, 181,
182, 183, 187, 196, 201, 205, 218, 219, 223,
224, 225, 226, 228, 229, 234, 242, 243, 245,
246, 251, 255, 258, 263, 271, 274, 279, 285,
289, 296, 297, 298, 300, 301, 311, 312, 313,
319, 324, 329, 334, 336, 342, 347, 348, 349,
350, 351, 354, 356, 360, 361, 372, 404, 420; 
Bak›n›z: befler, nev-i befler, halife-i arz.
~ âleme fihristedir.........................................289
~ âlemindeki iki daire ve iki levha ..................55
~ amelinden muhasebe görecek..................285
~ bafl›bofl ve gayr-i mes’ul de¤ildir ................76
~ bir askerdir ................................................354
~ bir yolcudur ...............................................353
~ bu âleme muvakkaten gönderilmifltir ........296
~ cahilli¤i ve gafilli¤i .....................................234
~ Cenab-› Hakk›n vazifesine kar›flmamal› ...271
~ Cenab-› Haktan hak talep edemez ...........361
~ çok zalim ve çok cahildir ...........................294
~ ebede mebustur ........................................285
~ f›traten mükerremdir..................................390
~ hakareti ~› Allah’›n tasarrufundan har›ç

b›rakmaz.................................................307
~ havf ve muhabbetini halka de¤il Allah’a

çevirmeli .................................................340
~ hüsn-i zanna memurdur ............................106
~ için hayat seferinde iki yol.........................351
~ ile kalp.......................................................170
~ kâinat ve sübhanallah ...............................208
~ kald›ramayaca¤› yükleri yüklenmemeli .....240
~ kendi kendine malik de¤ildir......................410
~ kesret ve tevhid.........................................332
~ kimin masnuudur?.....................................228
~ mahiyeti.....................................................279
~ mahlûkat-› acibe ve Allahü ekber..............209
~ mal›n› Allah’a satmal› ................................201
~ masivaya taabbüt ve tekebbür etmemeli ..239
~ mehasin ve kemalâta mastar de¤ildir .......105
~ misafirdir....................................................191
~ nimetler ve elhamdülillâh ..........................208
~ nisyana müptelâd›r....................................375
~ ömrünü fânî fleylere sarfetmemeli ............290

~ Rabbini, Hâl›k›n› tecrübe edemez.............236
~ ruhu ................................Bak›n›z: ruh-i insanî.
~ Sâniin muhatab-› hass›d›r ...........................54
~ tabakalar› ve Kur’ân..................................363
~ uzun bir seferdedir ....................................348
~ vazifesini terkedip Allah’›n vazifesine

kar›flmamal› ............................................353
~ ve  hayvan.................................................326
~ ve benli¤i ...................................................316
~ ve Esma-i Hüsna.......................................332
~ ve gurur.....................................................106
~ ve hayat apartman› ...................................175
~ ve hususî dünyas› .....................................239
~ ve kader ....................................................166
~ ve k›yamet.................................................235
~ ve Malik-i Hakikî..........................................85
~ ve masiva..................................................239
~ ve menfaati ...............................................330
~ ve mevcudat›n tesbihat› ............................335
~ ve nokta-i istinat ........................................130
~ ve s›fat-› ‹lâhiye.........................................294
~ ve flöhret ...................................................133
~ ve terbiye-i Kur’âniye ................................249
~ vücudunu beslemeye ve hizmet etmeye

mükelleftir ...............................................128
~ yolcudur.....................................................210
~ zaman-› mazi ve istikbal ...........................108
~a verilen benlik ve hürriyet .........................107
~a verilen nimetler ve flükrü.........................219
~a verilen nimetler ve ubudiyet ....................330
~da vâz edilen mizanlar ...............................331
~da vedia b›rak›lan emanet..........................300
~daki acz........................................44, 350, 351
~daki benlik ve hürriyet ................................316
~daki duygular..............................................332
~daki fakr .............................................350, 351
~daki kusur...................................................351
~daki kuvvetlerin tahdit edilmeyifli................300
~daki muhabbet-i beka.................................280
~daki tenevvü-i hacat ...................................351
~daki teflahhusat-› vechiyenin hikmeti .........415
~› dünyaya sevk eden esbap .......................255
~› esfel-i safilîne atan bir illet .......................243
~› felâkete atan bir hâl .................................219
~› matlubuna muvaffak k›lan bir latife ..........378
~› yapan zat .................................................279
~›n a’malinin h›fz› .........................................306
~›n aczi ve fakr›............................................184
~›n aczi, fakr› ve emelleri .............................154
~›n ak›l ve fikir meydan›n›n vüs’ati...............151
~›n Allah’›n tecelliyat›na genifl bir ma’kes 

oluflu .......................................................350
~›n amellerinin muhasebesi .........................284
~›n bafl› ........................................................342

inkılâbat-ı ahval — İ— insanın başı
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~›n bat›l› hak zannetmesi .............................390
~›n bedeni ....................................................229
~›n bekas›.....................................................383
~›n bir ferdi bir nev hükmündedir .................240
~›n bir ferdi nevi gibidir.................................224
~›n camiiyeti ...................................85, 331, 335
~›n Cenab-› Hakka itiraza hakk› yoktur........305
~›n Cenab-› Hakk›n tecellisine mazhariyeti..184
~›n Cenab-› Hakla münasebeti ....................184
~›n cesedi.....................................................190
~›n cihazat›...................................................350
~›n cihazat› hayat-› bakiye için verilmifltir ....350
~›n cihazat› ve lâtifeleri ................................281
~›n cismi .......................................................109
~›n cisminin tebdili........................................194
~›n cüz ve cüz’îden, küll ve külliye 

ç›kart›lmas› .............................................340
~›n da istidad›...............................................295
~›n dualar› ....................................................110
~›n duygular› kâinat ve Kur’ân .....................221
~›n duygular›n›n ve lâtifelerinin sultan› ........239
~›n dünyas›...................................................281
~›n ebna-i cinsiyle alâkadarl›¤›.....................235
~›n ef’al ve a’mali yaz›l›yor...........................297
~›n ef’al-i ihtiyariyesi.....................................105
~›n efrad› aras›ndaki ayr›l›k..........................206
~›n eflref-i mahlûkat ve halife-i arz oluflu .....351
~›n f›trat› .......................................................206
~›n f›trat›ndan gaye ubudiyettir ....................351
~›n haberi olmad›¤› emirler ..........................190
~›n hacat ve âmâli ........................................110
~›n hacat› ve emelleri...................................279
~›n halife-i zemin oluflu ................................184
~›n halifeli¤i ..................................................221
~›n hamletti¤i emanet...................................294
~›n harekât ve if’al yaz›l›yor ...........................75
~›n hasenat ve kemalât›...............................104
~›n hasenat› ve seyyiat› ...............................327
~›n haflri .......................................................240
~›n hayat ve fluuru .......................................154
~›n hayat› ...................Bak›n›z: hayat-› insaniye.
~›n hayat-› hayvaniyeden ald›¤› lezzet ........350
~›n hayat› ve duygular›.................................340
~›n hayat› ve ömrü âyinedir .........................240
~›n hayat›, esma-i ‹lâhiye ve Cennet ...........167
~›n hayat›n›n gayesi.....................................250
~›n hayvanata halife ve hâkim olmas›..........252
~›n hevesi, zevki ve felek çarklar› ................305
~›n hilkati ......................................................140
~›n hilkatinden maksat .................................294
~›n hususî âlemi...........................................188
~›n idraki.......................................................326
~›n ihtirasat-› hayvaniyede terakkisi.............252
~›n ihtiyar ve iktidar› .............................154, 177

~›n ihtiyar› ....................................105, 245, 246
~›n ihtiyar›, iktidar›, hayat›, aczi ve fakr› ......350
~›n kalbi........................................................188
~›n kalbi, hüviyeti ve mahiyeti âyinedir ........280
~›n kalp ve fikri .............................................280
~›n kendisine olan fluur ve ilmi.....................225
~›n k›yameti..................................................240
~›n k›ymeti....................................................183
~›n kuvve-i ruhiyesi ......................................206
~›n letaifi.......................................................226
~›n letaifinin inbisat› .....................................249
~›n mabudu ve melcei ve halâskâr› .............279
~›n mahiyeti..................................................281
~›n mahiyetindeki bir lâtife ...........................239
~›n malikiyeti ................................................245
~›n mehasini mevhube seyyiat› 

meksubedir .............................................106
~›n muhabbeti...............................................117
~›n muhasebesi............................................297
~›n mukadderat› yaz›l›d›r .............................195
~›n mülkü ve mal›.........................................173
~›n mütefavit mertebelerinin s›rr› .................332
~›n nefis ve mal› emanettir...........................250
~›n nefsine olan sevgisi................................328
~›n nefsine olan fliddeti muhabbeti ..............301
~›n nefsini sevmeye sevk eden esbap.........337
~›n nimetlerden istifadesi .............................151
~›n ömür dakikalar› ~a avdet eder ...............343
~›n önündeki korkunç büyük meseleler .......338
~›n sahife-i veçhinde, cildinde ve 

ellerindeki çizgiler ...................................166
~›n sanat› .....................................................331
~›n sanat›yla Hâl›k›n sanat› aras›ndaki 

fark..........................................................344
~›n Sâni-i Ezelinin masnuu oluflunun 

flahitleri ...................................................230
~›n sefine-i vücudu.......................................167
~›n seyr-i ruhanîsindeki tabakalar ................332
~›n seyyiat› ...................................................209
~›n fleytan bir hayvana ink›lâp etmesi..........252
~›n fluuru ve nazar› ........................................54
~›n tegafülü ..................................................289
~›n vazife-i f›triyesi ubudiyettir......................296
~›n vazifesi duad›r........................................177
~›n vazifesi tesbih ve tahmiddir....................326
~›n vücudu ..................................105, 132, 173, 

190, 191, 293, 337, 339
~›n vücudu ebedî de¤ildir.............................108
~›n vücudu insan›n de¤ildir ..........................105
~›n vücudundaki nebatî, hayvanî ve insanî

tabakalar.................................................329
~›n yarat›l›fl›..................................................289
~›n yed-i ihtiyar›............................................132
~›n yükselmesi ...............................................44

insanın batılı hak zannetmesi — İ— insanın yükselmesi
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~›n zaaf›, fakr›, aczi......................................184
~lar adedince dünyalar.................................109
~lar ve riya ...................................................299
~lara dinlettirmek ve hidayet vermek ...........272
~lar› fikren dalâlete atan bir sebep...............312
~lar› pis ahlâka sevk ....................................299
~lar›n a¤z›ndan ç›kan dehfletli üç kelime.....414
~lar›n azalar›ndaki tevafuk ...........................301
~lar›n ef’al, âsâr, akval, hasenat ve 

seyyiat›n›n muhafazas›...........................284
~lar›n haflri ....................................................77; 

Bak›n›z: haflr-i insanî.
~lar›n k›yametten sonra diriltilmeleri ve

toplanmalar› ...........................Bak›n›z: haflir.
~lar›n mutîlerini asilerle mübarezeye teflvik.325
~lar›n yapabilece¤i ifller ...............................130
~lar›n yüzlerindeki tehalüf ve tevafuk...........287
~n›n f›trat› ....................Bak›n›z: f›trat-› insaniye.
~n›n zerreleri ................................................228
akl› bafl›nda olan ~.......................................210
âlem-i bekada ~›n bekas›.............................357
bir ~›n bir nev gibi oluflu...............................335
büyük ~lar.....................................................216
dünyaperest ~ ..............................................281
esbapperest ~ ..............................................279
fiil, sa’y, infial, sual, dua cihetleriyle ~ ..........350
Hâl›k-› Zülcelâle ve ~ ...................................183
Hâl›k›n flefkati, merhameti ve ~ ...................109
Hallâk-› Âlemin nazar-› inayeti ve ~ .............313
iman nuruyla ~ ...............................................44
iman ve ~ ......................................................111
kâinat ~ ve ene.............................................316
Kur’ân-› Kerîm bütün ~lara rahmettir ...........225
küfür ve ~......................................................111
masum ~lara gelen felâketler .......................118
nimetler ~ ve tahdis-i nimet..........................358
nimetler ve ~ ................................................151
rububiyet ~›n nazar›n› iktiza eder.................300
tembel ~ .......................................................256
ubudiyet ve enaniyet yollar› ve ~ .................140

insan-› asgar ......................................................393
insan-› ekber ..............................................385, 393
insan-› gafil.........................................................206
insan-› hakîr, sa¤îr, âciz .....................................325
insan-› kâfir

~in k›ymeti ....................................................360
insan-› kâmil.......................................................301
insan-› kebîr .........................................................88
insan-› mü’min....................................................226

~in k›ymeti ....................................................360
insanî..................................................................329
insaniyet ....................190, 219, 226, 243, 330, 340
insaniyet-i kübra.................................................341
insî fleytan .............................Bak›n›z: fleytan-› insî.

insî ve cinnî fleytanlar›n vesveseleri ..................416
infla ......................................................33, 179, 396
inflikak-› âsâ .......................................................162
inflikak-› kamer.....................................................40
intibah .......................................................202, 332; 

Bak›n›z: uyanma.
intizam ............................51, 68, 89, 90, 92, 93, 98, 

150, 166, 297, 305, 334, 392, 400
~ s›rr› ............................................................149
âlemin~›..........................................................34
zerrattaki ~ .....................................................92

intizam-› hikmet....................................................81
intizam-› kâmil-i kâinat .......................................400
intizams›zl›k ...............................................167, 334
ipek böce¤i...........................................................30
ipham .................................................................366
iptal-i his.....................................................243, 251
irade ..............95, 97, 149, 184, 198, 283, 292, 369

Allah’›n ~si......................................94, 147, 298
Cenab-› Hakk›n emir ve ~si .........................175
gayr-i mütenahi ~ ...........................................95
mutlak ~..........................................................25
Mün’im-i Hakikînin ~si ..................................152
namus ~dendir ...............................................95

irade-i ezeliye.....................................................392
irade-i ‹lâhî .........................................................309
irade-i ‹lâhiye......................................................398
irade-i Rabbaniye...............................................276
irhasat ..................................................................40
irsal-i rüsul............................................................64
irflad ...................................................................325
irfladat ................................................................106
irflat .......16, 17, 204, 278, 308, 343, 346, 366, 367
irtidat ..................................................................254
‹sa (a.s.) .................................Bak›n›z: Hazret-i ‹sa.
‹sevî

~ dininden uzaklaflm›fl Avrupa .....................243
‹sevîlik ................................................................241
isim

~ ile harf aras›ndaki manevî fark..................339
~ ve resim ....................................................162
~in kemali .......................................................36
Allah’›n ~leri ........................................213, 327; 

Bak›n›z: esma, esma-i ‹lâhiye, Esma-i Hüs-
na.

‹slâm ..........................................................160, 376
~ âlemi .............................Bak›n›z: âlem-i ‹slâm.
~ dairesinden ç›kma.....................................104
~ devletinin yönetimi alt›nda olan H›ristiyan 

ya da Yahudî ...............Bak›n›z: ehl-i zimme.
~ dininden dönen ......................Bak›n›z: mürtet.
~ kahraman› .................................................271
~ ordusu .......................................................411

insanın zaafı, fakrı, aczi — İ— İslâm ordusu
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~ fleairini ihya ve muhafaza .........................163
menfice ve tahripkârane ifllere ~ muhtaç 

de¤il ........................................................161
‹slâmî

~ medenîyet .......Bak›n›z: medenîyet-i ‹slâmiye.
‹slâmiyet .............................46, 103, 134, 137, 142, 

145, 146, 158, 160, 161, 188, 340, 364, 386
~ âlemi .......................Bak›n›z: âlem-i ‹slâmiyet.
~ bütün insanlara nur ve rahmettir ...............129
~ memleketi..................................................142
~e cinayet.....................................................144
~in desatirine ink›yat ....................................160
~in hayat-› ebediyeye dair telkinat› 

ve kâfirler ................................................129
~in s›dk›na delâlet eden deliller ...................164
cihazat›n› ~ hesab›na sarf etmek.................341

‹slâmlar ......................................................143, 160
ism-i Âhir ............................................................170
‹sm-i Azam .................................................212, 213
ism-i Bât›n ..................................................129, 170
ism-i Celâl ..........................................................333
ism-i Cemal ........................................................333
ism-i Evvel..........................................................170
ism-i Hafîz..........................................282, 283, 284
ism-i has.............................................................371
ism-i Hayy ..........................................................306
ism-i Nur.............................................................178
ism-i tafdil ...........................................................370
ism-i Zahir ..................................................129, 170
ispat ...................................................135, 252, 253

~ eden ..........................................................253
israf ....................................................167, 173, 342
‹srafilvârî melek-i ra’d.........................................283
‹stanbul...............................................................252
istidadat-› gayr-i mahdude-i insaniye .................399
istidad-› kemal....................................................396
istidad-› flure ......................................................391
istidadî dua.........................................................373
istidat....................................81, 118, 145, 350, 373

~ lisan›............................................................69
istidlâl .................................................................366
istidraç................................................................359

~ sahibi.........................................................359
istigase...............................................................176
isti¤far ........................................181, 413, 417, 418
isti¤na.................................................................154
isti¤rak

tevhidde ~.....................................................401
istihkak ...............................................................219
istihsan.........................................................55, 323

~ âfl›klar›.......................................................301
~ levhas›.........................................................55

istikamet .............................................................358
istikbal ....................................................44, 49, 108

istiklâl ...................................................................96
istiklâliyet....................................................107, 296
istikra-i tamme....................................................392
istimdad-› nur .....................................................159
istimdat...............................................................352
istinat..........................................................130, 352

~ noktas›......................................................130; 
Bak›n›z: nokta-i istinat.

istirahat ......................................................259, 354
isyan ...........................................65, 153, 318, 325; 

Bak›n›z: masiyet.
~ eden ..........................Bak›n›z: ehl-i isyan, asi.
Hâl›k-› Semavat ve Arz’a ~ ..........................165
Sultan-› Ezel’e ~...........................................325

ifl
insanlar›n yapabilece¤i ~ler .........................130
menfice ve tahripkârane ~............................161

‹flaratü’l-‹’caz ......................................................420
iflrak....................................................................394
‹flrakiyyun...........................................................217

~un eserleri ..................................................218
iflsiz ....................................................................259
ifltibak-› tesanüd-i naz›m....................................388
ifltiyak .........................................................259, 399
itaat ............................................................159, 325
itikad...................................................................357

layetezelzel ~ .................................................22
itikat ...................130, 134, 138, 218, 251, 329, 352

~ dairesi ............................Bak›n›z: daire-i itikat.
~› sars›lm›fllar› idare.....................................256
bat›l ~ ...........................................................347

itimat
Allah’a ~ etmek ............................................154

itiraz
Allah’a ~ .......................................................372
Cenab-› Hakka ~ ..........................................305

itiyat......................................................................46
ittiba

firenklere ~ ...................................................251
ittifak›yet-i avra...................................................392
ittihat...................................................................110
‹ttihatç›................................................................160
ittikan-› sanat......................................................395
iyi düflünce ................................Bak›n›z: hüsnüzan.
iyilik ...........................................................105, 329; 

Bak›n›z: hasenat, hasene.
~ Allah’tand›r ................................................328
ferdin ve cemaatin ~i....................................163

izhar-› azamet ....................................................398
izn-i ‹lâhî...............................................................30
izzet....................................................................249

Allah’›n ~i ve esbap..................................20, 22
Cenab-› Hakk›n ~ine mazhariyet..................184

izzet ve azamet-i kudret.....................................397

İslâm şeairini ihya ve muhafaza — İ— izzet ve azamet-i kudret



494 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YEGENEL ‹NDEKS

izzet-i ‹lâhiye ......................................................370
izzet-i kudret.......................................................398

J
Japon .................................................................384

K
Kâbe...........................................................154, 410

~’yi hayalen nazara alarak namaz k›lmak....122
musallinin ~’ye olan hayalî nazar› ................123

Kâbe-i Mükerreme .............................................264
kab-› Kavseyn ....................................................224
kabil-i feyiz .........................................................316
kabiliyet ......................................................233, 288
kabir .154, 176, 201, 207, 213, 238, 268, 269, 281,

347, 348, 353
~ ile dünyan›n muvazenesi ..........................201
~den tevahhufl etmemek..............................380
iki ~...............................................................108

kabuk..................................................................307
kabza-i rububiyet..................................................31
kabza-i tasarruf ....................................................31
kabz-› ervah .........................................................21
kader .....................................................58, 59, 166, 

169, 176, 181, 196, 208, 289, 290, 297, 373
~ miktar, kal›p.......................................223, 288
~ mistard›r ......................................................59
~ ve insan.....................................................166
~den at›lan musibet tafl›...............................192
~in hükmü.......................Bak›n›z: hükm-i kader.
atâ, kaza, ~ ..................................................326
kaza ve ~........................................................63
mevcudat›n miktarlar›, kal›plar› ve ~ ....223, 288

kader-i ‹lâhî ........................................................270
Kadîm...................................................................98
kadîr .............................................................99, 378
Kadîr ............................................98, 179, 288, 400
Kâdir...................................................................138
Kadir (esma) ......................................213, 261, 288
Kadirî..................................................................165
Kadîr-i Ezelî ...............................................294, 416

~nin vücub-i vücuduna iki cihetle flahadet ...261
Kadîr-i Hakîm .....................................................381
Kadir-i Mutlak .................................................25, 62

~’a nispeten az-çok, küçük-büyük birdir.........62
Kadîr-i Mutlak...............................77, 180, 350, 352
Kâdîr-i Mutlak.....................................................348
kâfir.......................58, 59, 130, 143, 254, 336, 357; 

Bak›n›z: küffar.
~in dünyas› ...................................................111
~in hasenat›n›n mükafat› ..............................111

~in imhal-i ikab› ve terakkiyat-› maddiyedeki
muvaffakiyetinin hikmeti .........................336

~in kâinata bak›fl› .........................................373
~in k›ymeti ....................................................360
~in nev-i beflere hizmeti ...............................336
~in ruhu.........................................................111
~in flahadeti..................................................254
~in zan ve itikad› ..........................................357
~ler flirki neden kabul ediyorlar? ..................126
~ler ve ~lerin yolunda giden sefihler ............252
~lerden muhabbet ve medet beklenilemez ..143
~lere muhabbet ............................................143
~lerin çokluklar› ve inkârdaki ittifaklar› .........251
~lerin duas›...................................................246
~lerin galebesinin s›rr› ..................................111
~lerin hakaik-› imaniyeyi inkâr›.....................251
~lerin medenîyeti ile mü’minlerin 

medenîyeti aras›ndaki fark .....................143
~lerin medenîyetindeki mehasin ve 

terakkiyat-› sanayi ..................................144
~lerin Müslümanlara düflman olmalar›n›n

sebebi .....................................................143
Avrupa ~ zalimleri.........................................255
‹slâmiyetin hayat-› ebediyeye dair telkinat› 

ve ~ler.....................................................129
medenî ~in suret ve sireti.............................412
muz›r ~lerin yarat›lma sebebi.......................252

Kahhar................................................................321
kah›r .....................................................................65
kahraman ...........................................................271
kaide-i adetullah.................................................240
kaide-i hasene....................................................409
kâinat ............................................................23, 29, 

31, 36, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 57, 63, 78,
84, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 115, 124, 166,
208, 221, 222, 231, 259, 302, 308, 316, 357,
365, 367, 373, 374, 378, 379, 381, 385, 388,
389, 392, 395, 396, 397, 399, 401, 410, 417; 
Bak›n›z: mahlûkat, mevcudat, kevn.
~ Hâl›k›n nurunun gölgesi, esmas›n›n

tecelliyat›, ef’alinin âsâr›d›r .....................101
~ Hâl›k›n vücub-i vücut ve vahdetine 

delâlet ve flahadet eder ..........................101
~ haflre flahadet eder .....................................81
~ ile ilgili ilimler.............Bak›n›z: ulûm-i kevniye.
~ insan ve ene..............................................316
~ kitab›..........................................311, 386, 388
~ kitab› ve ism-i Hafîz ..................................283
~ kitab› ve Kur’ân .........................................266
~ kitab›n› mütalâa.........................................199
~ mescidi ......................................................117
~ fleceresi ve Hazret-i Muhammed ..............319
~ tevhide delâlet eder.....................................88
~ ve Hazret-i Muhammed...............................44
~ ve ism-i Hafîz ............................................283

izzet-i İlâhiye — İJK — kâinat ve ism-i Hafîz
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~› nefiy ve nisyan .........................................329
~›n Allah’›n vücub-i vücut ve vahdetine

flahadeti ....................................................89
~›n bir tercüme-i ezeliyesi ............................362
~›n ihtiyaçlar›n›n verilmesi..............................99
~›n risalet-i Ahmediyeye delâlet ve 

flahadeti ....................................................53
~›n Sânia delâleti..........................................116
~›n sat›rlar›n› düflünerek okumak.................388
~›n vücub-i vücut ve vahdete flahadeti ........147
~›n yarat›lmas› ve Hâl›k-› Vahid .....................64
~taki denge ve ölçü ...........Bak›n›z: muvazene-i

mevcudat.
~taki hüsün, cemal, kemal Sâniin 

bürhan›d›r ...............................................400
~taki intizam ve ›tt›rat .....................................90
~taki nizam...................................................388
~taki sa’y ü hareket ......................................260
~taki sanat....................................................230
Allah hesab›na ~›n vücudunu inkâr..............402
Allah’a hesab›na ~a bak›fl............................315
iman nazar›yla ~.............................................43
Kur’ân’›n ~a bak›fl aç›s› ...............................329
Kur’ân’›n ve fennin ~tan bahsi .....................366
Resul-i Ekrem’in nuru olmadan ~...................43

kalak...........................................................191, 195
kalb-i befler ........................................................400
kalbî hastal›klar ................Bak›n›z: emraz-› kalbiye.
kalem-i kader .............................................122, 195

~ ve insandaki çizgiler..................................166
kalem-i kudret ........................................26, 92, 350
kalem-i vahit.........................................................91
kal›p

mevcudat›n ~lar› ..................................223, 288
kalp .......................16, 17, 18, 24, 44, 94, 101, 111, 

118, 133, 140, 145, 147, 153, 154, 159, 165,
168, 176, 187, 189, 191, 192, 203, 205, 213,
223, 226, 242, 243, 263, 265, 266, 267, 273,
280, 282, 337, 353, 357, 363, 365, 376, 399
~ çekirde¤i....................................................188
~ ebedü’l-abada aç›lm›fl bir penceredir........193
~ gözü ..........................................................333
~ ile ak›l ........................................................380
~ ve Arfl ........................................................273
~ ve umur-i dünyeviye..................................192
~ ve vesvese ................................................154
~i hasta.........................................................109
~in dalâleti ....................................................234
~in derece-i hayat› .......................................282
~in hadimleri.................................................188
~in itminan›...................................................187
~in müyul ve emelleri ...................................176
~lere mahbup .................................................46
~teki ukde-i hayatiye ....................................399
ak›l ile ~ aras›nda bir yol ..............................121

ak›l ve ~ ittifak› ...............................................17
dünyay› ~en terk ..........................................201
fânî fleylerle ~ini ba¤lamamak .....................238
insan ile ~.....................................................170
mürflidin ~i....................................................278

kamer.................................................256, 345, 419
kâmil.....................................................39, 278, 292
kâmil-i mutlak .............................................100, 209
Kâmil-i Mutlak ....................................................100
kanun ...................................................................95

~ emirdendir ...................................................95
âdâtullah ~lar›...............................................389

kanun-› kader-i ‹lâhî ...........................................260
kaplan.................................................................119
kardefl ..................................................................43
kârgir kemerler ...................................................229
kar›n ...................................................................287
kar›nca .......................................................287, 344
kasavet-i kalp .......................................................45
Kas›d ..................................................................287
kasr-› garip .........................................................279
kasr-› ‹lâhî ..........................................................279
kasr-› ‹slâmiyet...................................................144
kast ......................................................97, 283, 335

Sâniin ~› .......................................................395
Katre ....................................................82, 237, 409

~de takip edilen yol ......................................131
Katre Risalesi.....................................................409
Katre’nin Hatimesi..............................................410
Katre’nin Zeyli ............................................122, 410
kavaid-i külliye....................................................327
kavaid-i külliye desatiri .......................................393
kavaid-i usuliye ..................................................135
kavanin.......................................................390, 395
kavanin-i âdâtullah .............................................392
kavanin-i akliye ..................................................392
kavanin-i itibariye ...............................................390
kavga..................................................................399
kavi.....................................................................359
Kaviyyü...............................................................213
kavlî dualar.........................................................372
kavun .........................................................290, 295
kay›s›..................................................................174
kayyum...............................................................380
Kayyum......................................198, 213, 385, 400
Kayyum-i Sermedî .............................................178
kaza

~ ve kader ..............................................63, 108
atâ, ~ kader ..................................................326
nimetlerin flükrünü ~.....................................219

kazurat
dünya ~›ndan temizlenmek ..........................207

kâinatı nefiy ve nisyan — K — kazurat
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keder.................................249, 319, 322, 348, 350; 
Bak›n›z: elem.
fânîlerin zevalinden ~lenmemek ..................238

kederli........................................Bak›n›z: mükedder.
kedi .............................................................114, 115

~nin m›rm›rlar› ..............................................115
keffaret ...............................................................267
kelâm..................................................................369

~ ilmiyle u¤raflanlar ...........Bak›n›z: ehl-i kelâm.
~›n derece-i kuvveti ......................................369
dört ~ ..............................................................84
mübarek ve mukaddes ~lar..........................134

Kelâm-› Akdes....................................................385
Kelâm-› Kadim ...................................................212
kelimat................................................................206
kelimat-› mübareke ............................................135
kelime...................................................74, 121, 281

dört ~ ..............................................................84
insanlar›n a¤z›ndan ç›kan dehfletli üç ~.......414
kemiyeten az, keyfiyeten büyük üç ~ ...........228
mübarek ~ler ................................................134

kelime-i mukaddese .............................................39
kelime-i mübareke................................................39
kelime-i tevhid ............................................352, 371

~i tekrar ile zikretmenin hikmeti ...................140
kelime-i zikriye....................................................117
kelp .............................................................114, 115
kemal ........................................100, 146, 169, 177, 

263, 283, 286, 329, 357, 375, 399, 400
~ sahibi ..............................Bak›n›z: ehl-i kemal.
~in kemali devam ile olur .............................100
Cenab-› Hakk›n ~i ........................................370

kemalât .........................................50, 70, 104, 105, 
106, 137, 138, 140, 263, 292, 300
~ arfl›na uzanan mîraclar›n usulleri..............394
masnuattaki ~...............................................370
mümkinat›n ~›...............................................100
Sâni-i Failin ~› ahireti ister .............................69

kemalât-› Sübhaniye ..........................................351
kemal-i acz.........................................................388
kemal-i belâgat...................................................127
kemal-i cemal.......................................................64
kemal-i gurur ......................................................235
kemal-i hikmet....................................................342
kemal-i hüsn-i sanat.............................................64
kemal-i imtiyaz .....................................................28
kemal-i intizam.....................................28, 229, 331
kemal-i itaat................................................324, 418
kemal-i ittikan.............................................178, 331
kemal-i izzet ve fleref .........................................299
kemal-i kerem ....................................................256
kemal-i lezzet .....................................................256
kemal-i mutlak....................................................257
kemal-i rahmet ...................................................269

kemal-i sanat......................................................349
kemal-i sür’at ve sühulet ......................................59
kemal-i flevk .......................................................256
kemal-i zuhuru ...................................................387
kemiyet...............................................................251
kemmiye-i kalile-i muz›rra ..................................160
kendi kendine teflekkül.......................................228
kendini bilmek ....................................................273
kendini sevdirmek ve tan›tt›rmak .......................296
keramet ........................................................39, 359

~ sahibi.........................................................359
kerem ...................................................................69
Kerîm..................................................................212

~ ismi ve ahiret...............................................81
kerrüfer harbi......................................................262
kesafet .......................................................233, 308
kesif............................................................233, 379
kesir....................................................................148
kesir-i hakikî .......................................................292
kesp....................................................................201
kesret ..............................................33, 93, 99, 166, 

232, 234, 287, 307, 332, 342, 377
~in vahitten sudûru.......................................148
~te suubetle üsr ...........................................232
yumurta ve tohumlardaki ~...........................344

kesret-i efrat .......................................................331
kesret-i ihtiyac ....................................................205
keflfiyat ...............................................................106
keflif

Hakk›n esrar›n› ve Kur’ân nurlar›n› ~...........376
maddiyat›n içlerini ~ .....................................308

kevn .................................23, 95, 99, 170, 171, 233
Arfl ile ~ ........................................................170

keyif....................................................................347
k›nama.............................................Bak›n›z: takbih.
k›skançl›k mikrobu .............................................358
k›smet.................................................................191

~ine raz› olmak.............................................208
k›ssa-i Mûsa.......................................................205
k›yamet ..............................177, 224, 239, 284, 356

~te emvat›n ihyas›........................................346
~ten sonra dirilifl ..........................Bak›n›z: haflir.
insan ve ~.....................................................235
insan›n ~i..............................................109, 240

k›yamet-i kübra ..................................173, 224, 346
k›yas...................................................................107
k›ymet.................................................................251
k›ymet-i ruhiye....................................................206
k›ymet-i zatiye ....................................................142
k›z

~lar›n topra¤a gömülmeleri ............................46
kibir.....................................................................358
kibirlenme....................................Bak›n›z: tekebbür.
kibriya.................................................................351

keder — K — kibriya
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kim söylemifl ......................................................421
kin ......................................................................111
kisb .....................................................................118
kisve-i Arabiye....................................................147
kitab-› âlem ................................................223, 224

~in tefsiri.........................................................38
kitab-› âlemin tefsiri ............................................362
kitab-› kâinat ..............................24, 26, 27, 63, 131

~›n i’caz› .......................................................388
kitab-› kebir ..........................................88, 385, 413
kitab-› kebir-i kâinat......................................38, 392
kitab-› Mu’cizülbeyan .........................................385
kitab-› mu’cizülbeyan ...........................................42
Kitab-› Mübîn .......................................75, 261, 282

~ ve ar› .........................................................262
Kitab-› Yevakit ....................................................313
kitap....................................................................267
kizb.....................................................................219
kolayl›k .................................................................32
konuflma..............................................................95; 

Bak›n›z: akval.
korku .........................................123, 196, 197, 214, 

340, 348, 350, 351, 352, 357
korkunç.................................................................43

~ büyük meseleler........................................338
koyun .........................................................192, 288
kök231
köle.....................................................................301

seyyidinden kaçm›fl bir ~..............................269
köpek..................................................Bak›n›z: kelp.
kör tesadüf .........................................................230
kötü düflünce ..................................Bak›n›z: suizan.
kötülük.....................................Bak›n›z: seyyiat, fler.

~ insan›n kusuru sebebiyledir ......................328
kubbe-i mina.......................................................117
kubh-i zatî ............................................................51
kudret....................................20, 23, 26, 61, 62, 66, 

72, 77, 79, 90, 94, 100, 108, 116, 129, 147, 149,
150, 172, 174, 176, 177, 178, 180, 184, 198,
225, 276, 296, 297, 298, 322, 331, 345, 351,
369, 373, 379, 380, 381
~ kalemi........................................................196
~ mastard›r .....................................................59
~ mektuplar› .................................................343
~ mu’cizeleri ...........................................78, 173
~in izzeti ve esbap .........................................21
~in kemalini izhar .........................................343
~in vahdetle beraber yapt›¤› tasarruf ...........178
Allah’›n ~i .................................................29, 94
Allah’›n ~i ve haflir..........................................79
ecram› tanzim eden ~ ..................................302
gayr-i mütenahi ~ .....................................95, 96
insan›n ~i......................................................400
muhit ~ ...........................................................61

muhit bir ~ ....................................................296
mümkinin ~i ..................................................295
nefsin ~i........................................................329
nihayetsiz ~ ..............................................25, 28

Kudret Sahibi .........................................79, 92, 401
~nin vücudu ve zuhuru.................................150

kudret-i basîr ......................................................289
kudret-i ezel .......................................................374
kudret-i ezeliye ................20, 93, 94, 108, 150, 391

~nin nuraniyeti..............................................150
~nin tasarrufat›nda flerik yoktur....................297

Kudret-i Ezeliye .............74, 76, 126, 131, 174, 397
kudret-i gayr-i mütenahi .............................388, 392
kudret-i ‹lâhiye................................................22, 93
kudret-i kâmile......................................................96
kudret-i muhita ...................................................297
kudret-i nuraniye-i ezeliye ..................................198
kudret-i Rabbanî ..................................................59
kul ....................................................104, 295, 321; 

Bak›n›z: abid, ibad, abd.
~ Allah’› nas›l bilirse Allah onunla öyle

muamele eder ........................................357
~un Rabbine en yak›n oldu¤u vakit..............380

kulak.............................................................95, 151
kulluk .................Bak›n›z: ubudiyet, taabbüt, ibadet.
kulûb-i münevvere aktab›.....................................78
Kur’ân..................................................................16, 

17, 18, 36, 38, 44, 82, 103, 120, 121, 127, 131,
137, 143, 145, 158, 189, 205, 207, 213, 218,
223, 224, 226, 231, 239, 248, 266, 314, 327,
336, 347, 348, 352, 361, 363, 364, 365, 366,
367, 368, 369, 376, 377, 394, 396, 420; 
Bak›n›z: Furkan-› Hakîm, Kitab-› Mu’cizülbeyan.
~ binlerce kitap hükmündedir .......................363
~ kâinat kitab›n› k›raat›d›r.............................266
~ kuvvet, g›da ve flifad›r ...............................205
~ medenîyeti .........Bak›n›z: medenîyet-i Kur’ân.
~ mürflittir, irflad› umumîdir...........................127
~ nedir? ........................................................205
~ nurlar›n› keflif ............................................376
~ nuru ...........................................................213
~ surelerinin ~ hükmünde oluflunun 

hikmeti ....................................................174
~ tilmizi ile felsefe tilmizinin mukayesesi......415
~ ve avam-› nas ...........................................127
~ ve beflerin tabakalar›.................................363
~ ve di¤er eserler .........................................217
~ ve di¤er kelâmlar.......................................369
~ ve tabakat-› befler .....................................193
~ yolu............................................................352
~’daki fezlekeler ...........................................377
~’daki tekrarlar ....................................204, 310; 

Bak›n›z: tekrarat-› Kur’âniye.
~’dan istifade edilen dört tarik ......................419
~’dan istifade edilen ilim ile felsefe ilmi........361

kim söylelmiş — K — Kur’ân
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~’›n alt› ciheti ................................................394
~’›n ayetleri ................Bak›n›z: âyât-› Kur’âniye.
~’›n ayetleri aras›ndaki tesanüt tenasüp,

tecavüp ve teavün ..................................204
~’›n beflareti..................................................349
~’›n bir tarifi ..................................................362
~’›n hakikatleri beyanda tenasüp ve

muvazeneyi muhafaza edifli ...................217
~’›n hikmet ve felsefe gibi kâinattan

bahsetmeyiflinin hikmeti .........................365
~’›n i’caz› ..............................................362, 421
~’›n i’caz› tahrifine seddir .............................152
~’›n ifadeleri..................................................127
~’›n irfladat›...................................................144
~’›n irflad›......................................................367
~’›n irflad›n› dinlemek ...................................348
~’›n kâinata ve mevcudata bak›fl› ................329
~’›n kâinattan bahsi ......................................308
~’›n kemal-i belâgat› .....................................127
~’›n mu’cize oluflu ..........Bak›n›z: i’caz-› Kur’ân.
~’›n nazarlar› me’lûfata çevirmesi ................312
~’›n nüzulü....................................................193
~’›n selâseti ve selâmeti...............................203
~’›n flakirdi ............................................247, 248

~nin inbisat-› ruhu...................................249
~’›n takip etti¤i makas›d-› esasiye................368
~’›n taklidi yap›lamaz....................................152
~’›n tekrarlar› ................................................205
~’›n temsilleri zikretmesinin hikmeti..............368
~’›n tilmizleri .................................................249
~’›n üslubu ...................Bak›n›z: üslûb-i Kur’ânî.
~’›n vazife ve makamlar› ..............................362
~’›n ve fennin kâinattan bahsi ......................366
avam-› nas ve ~ ...........................................308
insan›n duygular›, kâinat ~ ...........................221
Said Nursî’nin ~’›n delâletiyle buldu¤u yol ...132
surelerden al›nan ayetler, küçük bir ~

hükmünde olur........................................226
surelerin ~ hükmüne geçmesi ......................363

Kur’ân Nurcular› .................................................347
Kur’ân-› Azîmüflflan....................................112, 393
Kur’ân-› Hakîm......................................22, 90, 134, 

212, 282, 405, 419, 420, 421
~ ve cumhur-i avam .....................................417
~’in beflere hediye etti¤i yol .........................243
~’in tilmizi ile felsefe flakirdinin 

muvazenesi ............................................248
Kur’ân-› Kebîr.....................................................407
Kur’ân-› Kerîm .....80, 153, 222, 226, 325, 396, 397

~ bütün insanlara rahmettir ..........................225
~’i dinleme flekilleri .......................................224
~’in varl›klar›n gayelerini zikretmesi .............345

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan ................81, 174, 379, 420
~’daki tekrarlar..............................................377

~’›n hak ve hakikat oluflunun delilleri ...........217
~’›n hakikatleri misallerle beyan ediflinin

hikmeti ....................................................170
~’›n i’caz ve belâgat› ....................................203
~’›n ifadesi, üslûbu ve cumhur-i avam .........266
~’›n mesail-i kevniyedeki ihmal, ipham veya

icmali ......................................................368
~’›n mu’cizâne terbiyesi................................249
~’›n üslûb-i âlîsi ............................................325

kurb
Cenab-› Hakk›n ~u ve bu’du ........................200

kurbiyet
Allah’›n ~i......................................................209
Fât›r-› Hakîmin ~i .........................................380

kurb-i huzur-i ‹lâhi ................................................78
kurtulufl..............................................................316; 

Bak›n›z: necat.
kusur ..........................................105, 321, 328, 351

~unu bilmek..................................................273
insandaki ~ ...................................................351
nefsi ~lardan tenzih......................................328

kufl .....................................................................344
kuva ...........................................................389, 390
kuvve-i akliye .....................................................318
kuvve-i behîmiye ................................................318
kuvve-i cazibe ....................................................389
kuvve-i dafia.......................................................389
kuvve-i gadabiye ................................................318
kuvve-i haf›za ....24, 75, 76, 95, 139, 281, 287, 332
kuvve-i hayaliye..................................................117
kuvve-i kudsiye ....................................................45
kuvve-i maneviye ...............................................271
kuvve-i ruhiye.....................................................206
kuvvet.................................................178, 230, 397

~ ile amel......................................................225
kör ~ .............................................................180

kuvvet-i irtibat.....................................................278
kuvvet-i mutlaka ...................................................60
küffar

~›n inkâr ve nefiyleri .....................................252
küfran.........................................153, 242, 339, 358
küfran-› nimet .....................................................377
küfr-i mutlak .......................................................129
küfür...............................................57, 58, 110, 111, 

126, 143, 144, 192, 242, 252, 294, 350
~ tohumu ......................................................203
~ tohumu ve Cehennem...............................165
~ ve insan .....................................................111
~ yolu............................................................126
~deki cehennem-i maneviye ........................357
~ü iman ve iz’an .............................................57
~ün zahmetleri..............................................126
ilim gözüyle ~ .................................................57
iman ile ~......................................................314

Kur’ân — K — küfür
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küll .................................................27, 32, 136, 339
küllî.........................................................27, 32, 339
külliyat ..................................................................32
külliyat-› kâinat ...................................................305
külliyet ................................................................223
külliyet-i kaide ....................................................392
kün.............................169, 179, 180, 231, 298, 302
künuz-i mahfiyenin miftah› ...................................38
küre-i arz .....98, 179, 198, 296, 323, 333, 354, 419

~ misafirhanesi .............................................181
~›n zikri, duas› ve namaz› ............................263
bayram namazlar›ndaki zikirler, 

tesbihler ve ~..........................................264
küsuf namaz›......................................................355
kütüb-i semaviye............................................40, 81

L
la havle vela kuvvete illa billâhi..........................226
lâ ilâhe illallah ............................................410, 420

~a olan ihtiyaç ..............................................364
lâ ilâhe illallah Muhammedü’r-resulullah............418
lâf›z

~lar›n tebeddülüyle mana tebeddül etmez...307
Lâfza-i Celâl .......................................................371

~ bütün s›fat-› kemaliyeye delâlet eder ........371
lâfzullah..............................................................420
lâkaydâne...........................................................160
Lâsiyyemalar........................................57, 408, 409
lâtif .............................................141, 233, 308, 379
Lâtif ....................................................................212
lâtife ..........................................140, 141, 182, 281; 

Bak›n›z: letaif.
~lerin sultan›.................................................239
Ebedî Zattan baflkas›na raz› olmayan ~ ......239
insan› matlubuna muvaffak k›lan bir ~ .........378

lâtife-i müdrike....................................................332
lâtife-i Rabbaniye ...............................................387
lâubalilik

dinde ~ .........................................................160
lâyemut...............................................................239
lâz›me-i zaruriye-i beyyine .................................397
lebbeyk ...............................................................110
lehviyat-› medenîye............................................162
lehviyat-› nevmiye ..............................................346
Lem’alar .......................................................20, 407
Lemaat ...............................................................420
lemeat-› tevhidiye...............................................237
letafet .................................................................334
letaif ...................................140, 189, 226, 281, 411

~ ile havas›n hükümlerini iltibas ...................205
~in inbisat› ....................................................249

letaif-i aflere .......................................................327

levaz›mat
hayat›n ~›n› vermek Allah’›n vazifesidir........354

Levh-i Mahfuz ..............................................75, 279
leyl ve nehar ................................................35, 342
lezaiz ..................................................................177

~i terk ...........................................................191
~in zevali ......................................................192
dünyan›n ~i...................................................201
dünyaya ve cismanî ~e meyil.......................341

lezaiz-i bâkiye ....................................................338
lezaiz-i imaniye...................................................114
leziz fleyler ...........................................................74
lezzet.....................................68, 74, 113, 114, 140, 

167, 176, 177, 180, 192, 197, 208, 234, 245,
256, 260, 268, 293, 303, 347, 351, 399; 
Bak›n›z: lezaiz.
~ midad› .......................................................262
~lere iman ile bak›fl ......................................114
~lerin iki ciheti...............................................113
~lerin mahzeni nefistir ..................................337
bir saatlik ~i terk ...........................................201
cemadatta ~ .................................................256
dünyan›n ~leri...............................................191
gaflet ve flek içinde zevkedilen ~ .................235
gayr-i meflru ~ler ..........................................176
has bir ~ .......................................................261
hizmetteki ~..........................................257, 258
insan›n hayat-› hayvaniyeden ald›¤› ~ .........350
mevcudat›n hizmetlerindeki ~ ......................256
r›z›klardaki ~ler.............................................339
s’ay ve ameldeki ~ .......................................256
vazife içindeki ~............................................258
vazifedeki ~ ..................................................257

libas....................................................................179
lika .....................................................................357
lisan..............................................................95, 342

beflerin ~ ve renklerinin ihtilâf› .....................416
flahadet ve müflahede ~›..............................326

lisan-› acz ve fakr.................................................57
lisan-› Arap .........................................................147
lisan-› hâl ....................................30, 31, 35, 43, 50, 

115, 192, 223, 259, 275
lisan-› hikmet........................................................21
lisan-› ihtiyaç

~la yap›lan dualar.........................................372
lisan-› istidat

~ ile yap›lan dualar.......................................373
lisan-› zakir-i tevhid ............................................393
lisanü’l-gayp .........................................................88
lizatihî mahbup...................................................209
lokma..................................................................281
lüp .....................................................................307
lümme-i fleytaniye ..............................................154
lütuf ........................................65, 97, 141, 212, 306

küll — KL — lütuf
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M
maarif-i ilhamiye...................................................39
maasi..................................................................227
ma’bud ...............................................270, 279, 368

bat›l ~ ...........................................................246
Ma’bud ...............................................................212
Ma’bud-i Ezelî ....................................................263
Ma’bud-i Mutlak..................................................360
ma’budiyet..........................................................239
madde................................................307, 396, 402

~den mücerret ..............................................381
~nin ezeliyeti ...............................................397; 

Bak›n›z: ezeliyet-i madde.
madde-i acîniye..................................................194
maddî .........................................................233, 308

~ esbap ........................................................229
~ suretler ........................................................58
~ terakkî ..............Bak›n›z: terakkiyat-› maddiye.
~ ve manevî kemalât....................................106
~ vücut..........................................................220

maddiyat ..............................................85, 307, 376
~ âlemi..........................................................223
~›n içlerini keflif ............................................308
~tan olmayan................................................175

maddiyat-› kesifenin timsalleri............................199
maddiyyun..................................................189, 318
maden-i iman .......................................................88
maden-i menfaat ................................................338
ma¤firet ......................................................171, 269
ma¤lûp ...............................................................271
ma¤rur........................................................139, 235
Mahbub-i Ezelî ...................................................357
mahbub-i hakikî............................................98, 338
mahbup ........................................................46, 341

lizatihî ~ ........................................................209
mahiyat-› mümkine.............................................401
mahiyet-i befler ..................................................316
mahiyet-i eflya......................................................84
mahiyet-i insaniye ..............................................409
mahiyet-i maddiyat.............................................401
mahiyet-i mücerrede ..........................................149
mahkeme-i kübra .................................................69
mahkûm-i mutlak..................................................93
mahlûk .........................................................23, 200
mahlûkat .................................................30, 50, 72, 

125, 143, 175, 184, 200, 239, 334, 360, 416; 
Bak›n›z: kâinat, mevcudat, masiva.
~a temellük.....................................................31
~›n Hakka ve halka bakan cihetleri ................84
~›n icad›..........................................................29
~›n reisi ve resulü.........................................231
~›n vücutlar›..................................................396

mahlûkat-› acibe.................................................209
mahlûkat-› lâtife..................................................173
mahlûk-i vahiti ....................................................318
mahlûkiyet ..........................................................239
mahfler-i azîm ......................................................67
mahv ..................................................................403
mahviyet

toprak ve ~ ...................................................379
mahz-› vahiy.........................................................88
mahzun ......................................................210, 245
mahzurat ............................................................146
mâ-i hayat ..........................................................131
makam .......................................................216, 369
makamat

evliyan›n ~› ...................................................274
makamat-› evliya................................................273
Makam-› Mahmud ..............................................141
makarr-› hilâfet ...................................................379
makarr-› saltanat ................................................187
makas›d..............................................................176
makes ........................................................138, 278
makes-i nuranî ...................................................294
makes-i fluur ......................................................391
makine-i acibe-i ‹lâhiye ......................................396
makine-i dakika-i bedia-i ‹lâhiye.........................389
maksat................................................................369
maksud-i bizzat ..................................................159
mal .....................................................173, 177, 181

~ emanettir ...................................................250
~› ibka...........................................................201
~›n› Allah’a satmak.......................................201

malâyani.............................................................368
malâyaniyat-› rezile ............................................154
malik ....................................85, 107, 246, 317, 415

~in emanetini muhafaza...............................244
ben kendime ~ de¤ilim ...................................85
hiçbir fley kendi nefsine ~ de¤ildir................245
insan kendi kendine ~ de¤ildir .....................410

Malik....................................................77, 130, 198, 
210, 212, 221, 250, 289, 361, 417
~i bilmemek ..................................................167
~in emaneti...................................................250
~in esmas›na ve fluunat›na mazhariyet .......250
~in izni olmadan mülküne el uzatmamak.....133
~in kemalât›..................................................221
~in kendisini bildirip tarif etmesi ...................221
~inin iktidar ve kemalât›na intikal .................300

Malike’l-Mülk ......................................................213
Malikî ..................................................................110
Malik-i Hakikî .....................................191, 318, 358

~’den gaflet...................................................107
~’nin rüsul göndermesi.................................221
~’nin s›fât›n› ve s›fatlar›n›n mahiyet ve

hududunu bilmek ......................................85

maarif-i ilhamiye — M — Malik-i Hakikî
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Malik-i Kerîm ......................................................248
malikiyet .............................................................105
Malikü’l-Bihar......................................................312
Malikü’l-Mülk ........................77, 132, 190, 301, 353
malûm ................................................................312
malûmat .....................................................106, 312

afakî ~ ..................................................197, 316
enfüsî ~ ........................................................197

mamülât-› kudret ................................................380
mana ............................................................74, 307

h›fz, muhafaza düsturu ve ~ ........................307
lâf›zlar›n tebeddülüyle ~ tebeddül etmez .....307

mana-i harfî .................84, 138, 365, 373, 374, 409
~ nazar›yla âlem...........................................361

mana-i hilafet .....................................................162
mana-i ismî ..........84, 117, 138, 365, 373, 374, 409

~ nazar›yla âlem...........................................361
mana-i iflarî ........................................................275
mana-i saltanat ..................................................162
mana-i sarih .......................................................275
manevî

~ hastal›klar ..................................................111
~ ihtiyaçlar ....................................................364
~ suret.......................Bak›n›z: suret-i maneviye.
~ terakki ......................................Bak›n›z: sülûk.
~ ve ilmî mücahede........................................16
dört ~ hastal›k ..............................................104

maneviyat...........................................................315
~ âlemi .....................Bak›n›z: âlem-i maneviyat.

manyetizma........................................................278
manzara .............................................................300

ebedî ~lar .......................................................74
manzume-i flemsiye .............................................91
Manzume-i fiemsiye ..........................................388
marifet ................................................341, 365, 367

~ kitab›..........................................................377
Allah’›n ~i......................................................177
Sâni-i Zülcelâl ~i...........................................400

marifet-i ‹lâhiye.............................................85, 237
marifet-i Sâni..............................................394, 399
marifet-i Zülcelâl.................................................399
marifetullah ..........................18, 167, 282, 384, 411

~›n flahitleri, burhanlar› ................................265
marifetü’n-nebî ...................................................384
marziyat..............................................................145
marziyat-› ‹lâhiye................................................145
masiva..........................................................84, 239

~ya muhabbet iki çeflittir...............................117
~ya taabbüt ve tekebbür etmemek ..............239
insan ve ~.....................................................239

masiyet...............................................203, 269, 375
ibadet ile ~....................................................314

maslahat.............................................................146

maslahat-› ‹slâm.................................................161
maslahat-› ‹slâmiye ............................................160
masnu..................23, 100, 150, 196, 297, 349, 374

~daki feyz-i kemal ........................................400
~daki kemalât ...............................................292
~lardaki iki cihet ...........................................373
Sâni ile ~ aras›nda bir vesile-i tearüf ve

tahabbüp.................................................182
Sâniin ~u ......................................................378

masnuat ....................................31, 35, 54, 55, 117, 
174, 178, 311, 334, 344, 370
~ beka içindir ..................................................74
~›n ölümü .......................................................74
~taki kemalât ................................................370

masnuat-› fâniye ..................................................74
masnuat-› ‹lâhiye................................................336
mastar ........................................................138, 278
masum

~lara gelen felâketlar ....................................118
~un duas› .....................................................125

maflukun hüsnü..................................................300
mat’umat ............................................................330
matemhane-i umumiye ......................................247
matem-i umumî ....................................................43
matlub ........................................................227, 378
mazarrat .............................................................227
mazhar ...............................................138, 139, 278
mazi ...........................................216, 315, 326, 348
me’külât......................................................179, 332
me’lûf..................................................................312
me’lûfat

Kur’ân’›n nazarlar› ~a çevirmesi ..................312
me’yus................................................................104

cüz’î bir emirden ~ olmas›............................242
mebzuliyet

vücut ve r›z›ktaki ~ .......................................344
mecazî r›z›k ........................................................118
meclis

~ elinde bulunmayan ve ~ tarik›yla olmayan
kuvvet .....................................................162

yüksek ~ ya taklit veya tenkit edilir ..............162
yüksek ~in flahsiyet-i maneviyesi.................162

Meclis-i Mebusan ...............................................412
~a hitaben yaz›lan bir hutbe.........................158

mecma-› hakaik....................................................88
mecma-› kebir ......................................................79
mecmu-i enbiya..................................................386
mecmu-i kâinat.....................................................27
mecmu-i kavanin................................................392
Mecusi................................................................255
medar-› iltibas olmufl befl mesele ......................270
medar-› necat.....................................................274
medar-› saadet...................................................244
medar-› sürur .....................................................244

Malik-i Kerîm — M — medar-ı sürur
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medenî ...............................................................202
~ kâfirin suret ve sireti ..................................412
~ler ve hakaik-i imaniye ...............................332
~lerin tenevvür-i intibahlar› ...........................202

medenîyet ............................................46, 160, 348
~ libas›n› giymifl korkunç bir vahflet .............143
~ tilmizlerinin davetine karfl› müdafaa..........347
~in pis ahlâka sevk edifli ..............................299
~in seyyiat› ...................................................241
Avrupa ~i ......................................................241
kâfirlerin ~i ile mü’minlerin ~i aras›ndaki 

fark..........................................................143
mim’siz ~ ......................................................255
muz›r ve sefih ~............................................241
sefih ~ ..................................................241, 242

medenîyet-i habise.............................................160
medenîyet-i ‹slâmiye ..........................................144
medenîyet-i Kur’ân

~’›n zaman-› zuhuru .....................................160
medenîyet-i sefihane..........................................160
medenîyet-i sefîhe .....................................198, 417
medih .................................................................328
Medine-i Münevvere ......................................39, 42
mef’ul ...................................................................97
mehasin .............................................105, 106, 329
mehasin-i medenîyet..........................................241
mehasin-i sanat....................................................56
mehasin-i ubudiyet.............................................263
mehbit-i vahy-i ‹lâhî..............................................87
mehd-i uhuvvet ..................................................143
mekân

daimî ~lar .......................................................80
mekkâr ...............................................................268
Mekke.................................................................264
Mekke-i Mükerreme .............................................39
mektubat-› ‹lâhiye...............................................351
mektubat-› Samedâniye .......................................71
melâike .....................231, 323, 324, 325, 384, 404; 

Bak›n›z: melek.
~ ile fleyatin muharebesi ..............................324

melce .................................................210, 269, 279
mele-i âlâ .............................................42, 387, 388
melek ........................................................203, 222; 

Bak›n›z: melâike.
melek-i ra’d ........................................................283
melekût .......................87, 170, 217, 307, 330, 349; 

Bak›n›z: âlem-i melekût, içyüz.
mülk ile ~......................................................314

melekûtî..............................................................302
melekûtiyet.................................................179, 398
melekûtiyet-i eflya ..............................................402
Melik...................................................................321

~in atiyeleri ...................................................124
memba .......................................................138, 278

memleket............................................................255
‹slâmiyet ~i ...................................................142
sermedî ~ .......................................................80

memur ..................................................................21
Allah’›n ~lar› ...................................................21
melikin gizli ~lar›.............................................73
Sultan-› Ezelînin ~lar›n›n vazifesi...................20

menafi-i eflya......................................................395
Menbaü’l-Envar ..................................................337
mence ........................................................210, 269
menfaat......................................227, 247, 248, 375

insan ve ~i ....................................................330
menfaat-i nefis ...................................................247
menfaatli.............................................................372
menfice ifl...........................................................160
Mennan ..............................................................212
mensucat-› gaybiye ve uhreviye ........................342
menfle-i r›z›k ......................................................337
merak ...................................................................48
meraya-i mevcudat ............................................402
mercî-i hakikî......................................................192
merdudü’fl-flahadet ............................................254
merhamet ......................65, 97, 171, 225, 321, 363

~ ahireti ister ..................................................80
Hâl›k›n ~i ......................................................110

merhamet-i camia ................................................80
merhamet-i ‹lâhiye .............................................363
merhametsizlik .....................................................45
mertebe..............................................................216
mesailerin tanzimi ..............................................256
mesail-i diniye ....................................................144
mesail-i felsefiye ................................................374
mesail-i ‹lâhiye ...................................................374
mesail-i imaniye .................................................252
mesail-i kevniye .........................................365, 368
mesail-i mant›k›ye ..............................................339
mesail-i nahviye .................................................339
mesalih...............................................................395
Mescid-i Aksa.......................................................39
mescid-i zikir ........................................................43
mescit

arz ~i ............................................................265
kâinat ~i ........................................................117
sath-› arz ~i ..................................................122
sath-› arz bir ~ ..............................................116

mesele-i haflriye.................................................409
mesele-i imaniye

~nin nefyi ve ispat› .......................................136
mesele-i nakliye .................................................409
mesele-i tevhid...........................................393, 394
mesken

sabit ~ler ..................................................67, 80
meslek..................................................................16

medenî — M — meslek
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mesmuat ............................................................332
Mesnevî .........................................................17, 18
Mesnevî-i Arabî ..................................................237
Mesnevî-i Arabiye ..............................................408
Mesnevî-i Nuriye ................................110, 411, 422

~’nin fihristesi ...............................................415
Mesnevî-i Nuriye’deki risaleler ...........................405
Mesnevî-i fierif .....................................................17
mesrur ................................................................210
mesul..................................................................219
mesut .........................................................242, 248
meflakket............................................................197
meflhudat .....................................................18, 218
mefliet...................................................................63
mefliet-i ‹lâhiye ...................................................118
meflreb-i ehl-i fark ve sahv.................................403
meflrubat ............................................................179
mevadd-› camide ...............................................229
mevcudat ....................................25, 34, 35, 36, 50, 

256, 257, 268, 333, 339, 365, 366, 378, 395; 
Bak›n›z: kâinat, mahlûkat, masiva.
~ Sâni-i Vahidin eseridir .................................33
~ ve Esma-i Hüsna.......................................339
~ ve s›rr-› tevhid ...........................................392
~› nisyan zindan›nda mahkum etmek ..........329
~› tahkir ........................................................350
~›n faili..........................................................148
~›n haddi ......................................................288
~›n has bir lezzet ve mahsus bir ihtiyaçla 

amel etmesi ............................................261
~›n hizmetlerindeki lezzet.............................256
~›n hududu ...................................................222
~›n icat ve inflas›ndaki sühulet.....................179
~›n miktarlar› ve kal›plar›......................223, 288
~›n Sâni-i Ezelinin masnuu oluflunun flahitleri ...

230
~›n tanzimi....................................................388
~›n tesbihlerini fehmetmek ...........................335
~›n vücub-i vücuda iki cihetle flahadeti ........261
~›n vücuda gelmesi ......................................298
~taki kemal-i ittikan ......................................178
iman nuru olmadan ~ .....................................43
iman nuruyla ~ ...............................................43
Kur’ân’›n ~a bak›fl aç›s› ...............................329

mevcudat-› maziye.............................................378
mevcûd-i haricî...................................................391
mevcud-i meçhûl ................................................211
mevcut................................................................260

yaln›z bir ~....................................................401
mevhum .............................................................399
Mevlâ..................................................................213

~y› bilmemek ................................................167
Mevlâna Celâleddin .......................................16, 17
mevsim...............................................................240

mevt ....................................................90, 251, 343; 
Bak›n›z: ölüm.
~ Hâl›k›n devam ve bekas›na delildir .............34

meydan-› ekber ....................................................67
meydan-› kebir .....................................................79
meyelân .....................................................398, 399
meyelân-› hayat .................................................398
meyelân-› inbisat................................................398
meyelân-› nümuv ...............................................398
meyil

gayrimeflru ~ler ............................................146
meyl-i ihsan........................................................276
meylü’t-tahrip......................................................146
meyve ....................................................26, 75, 174
mezar ................................................Bak›n›z: kabir.
mezar-› ekber.......................................................44
mezheb-i Hanefiye .............................................254
meziyet

zatî ~ ............................................................142
meziyet-i zatiye ..................................................142
m›r m›r ................................................................115
mide .....................................................23, 287, 330
mide-i hayvaniye ve nebatiye ............................330
mikrop .......................................139, 292, 297, 381; 

Bak›n›z: huveynat.
miktar

mevcudat›n ~lar› ..................................223, 288
millet...................................................160, 255, 417

~ nam›na ......................................................142
~ ve yüksek meclis.......................................162
~e istihza ......................................................251
~i dalâlete davet...........................................142
~in enaniyeti .................................................317
~in fakr-› hâli ................................................255
~in hacat-› diniyesi .......................................162
~ve din..........................................................254
Avrupa’n›n tasallutuna giren ~ler .................255

millet-i ‹slâm .......................................................159
milliyet ................................................................181

~i istihfaf .......................................................251
milliyetçi..............................................................181
mim’siz medenîyet .............................................255
Mimar Sinan .......................................................116
minber-i âlî ...........................................................49
minber-i fazl-› kemal.............................................39
minber-i saadet ....................................................42
minnet ................................................................352
minnettar ............................................................278
minnettarl›k ................................................276, 277
mir’at-› ruh..........................................................278
mirac-› Kur’ânî ...................................................395
miraç ..................................................................101
Miraç ..................................................................313
misafir ........................................................173, 215

mesmuat — M — misiafir
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misal.....................................................74, 170, 356
misalî..................................................................302
misal-i musa¤¤ar..................................................58
misal-i musa¤¤ar-› kâinat...................................388
misalî vücut ........................................................220
misbah-› iman ....................................................387
miskinlik..............................................................139
misliyet ...........................................................28, 32
misyoner.............................................................160
mizan .............................................75, 90, 235, 261

insanda vâz edilen ~lar ................................331
mu’cizat-› Ahmediye...........................................408
mu’cize.................................................39, 312, 359

Hazret-i Muhammed’in ~leri ...........................40
mu’cize-i kudret .........................312, 339, 388, 389
mu’cize-i mensucat ............................................342
mu’cize-i kudret..................................................388
Mu’cizü’l-Beyan..................................................327
muallim.................................................................46
muarefe ................................................................29
muavenet .........................................29, 89, 90, 143
muayyen.............................................................195
mubs›rat .............................................................332
Mucîb .................................................................289
mucibe-i külliye ..................................................291
mucib-i bizzat .....................................................294
mucib-i fahr ........................................................358
mucid..................................................................233
Mucid ...........................................................99, 198
mucit...................................................................228
Mu¤is..................................................................378
muhabbet.............68, 117, 143, 280, 295, 338, 341

~ secdeleri ....................................................311
~i halka de¤il Allah’a çevirmek.....................340
~i Vahid-i Ehade tevcih etmek......................341
~in adavete kalbolmas› ..................................70
âlem-i ‹slâm›n ~i ...........................................158
dünya ~i........................................................216
Hâl›ka ~................................................338, 382
hâlis ~...........................................................274
ihlâsl› ~ .........................................................274
kâfirlere ~ .....................................................143
masivaya ~ iki çeflittir ...................................117
nefse ~ .........................................................382
fliddetli ~ .......................................................164
validelerin ~i .................................................274
zay›f ve devams›z ~ .....................................274

muhabbet-i beka ................................................280
muhabbet-i Rahmaniye........................................45
muhafaza ...................................................306, 307

~ kanunu ........................................................76
insanlar›n ef’al ve âsâr› ~ ediliyor ................284

muhakemat-› akliye..............................................42
Muhakkikîn-i Sofiye............................................402

~nin minhac›.................................................394
~nin flatahat›.................................................401
~nin vahdetü’l-vücutu ...................................402

Muhammed (a.s.m.)....................87, 101, 207, 385; 
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed.
~ Allah’›n resulüdür ......................................134
~ ve tevhid......................................................88
~’in bekaya dair dualar›................................357
~’in nuru ..................Bak›n›z: nur-i Muhammedî.
~’in flahsiyet-i maneviyesi ..............................87
~’in vas›flar› ....................................................87
Allah ve ~ .......................................................87
sen olmasayd›n ya ~ kâinat› 

yaratmazd›m.......................................44, 72
Muhammed-i Arabî.............................................407
muharrir..............................................................142
muhasebe

insan›n ~si ....................................................297
insan›n amellerinin ~si .................................284

muhasebe-i kübra ................................................75
muhatab-› has ......................................................54

Hazret-i Muhammed Sâniin ~s›d›r .................54
muhatap .............................................................369
muhbir-i sad›k ....................................................342
Muhdis..................................................................99
muhsin..................................................................97
Muhtar................................................287, 288, 301
Muhyî ...................................................................98
Muhyiddin-i Arabî .................................................52
Muîn ...................................................................378
mukabele s›rr› ....................................................149
mukaddeme-i mükâfat-› lâhika...........................419
mukadder ...........................................................195
mukadderat ........................................................195
mukadderat-› eflya ...............................................59
mukaddes kelâmlar............................................134
Mukaddir ............................................................381
mukallit

frenk ~leri .....................................................161
mukarenet ..................................................116, 277
mukarin ..............................................................276
mukteda-i küll .....................................................271
murad...................................................................74
murakebe ...........................................................131
Mûsa (a.s.) ...........................................................18
musab ................................................................192
musalli ........................................................116, 411

~nin Kâbe’ye olan hayalî nazar›...................123
Musavvir...............................................91, 212, 303
Musavvirî ............................................................110

misal — M — Musavvirî
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musibet..................................21, 82, 113, 119, 133, 
191, 227, 242, 246, 250, 282, 321, 340, 399
~e u¤rayan.........Bak›n›z: musab, musibetzede.
~in taammümü ve elem................................235
kaderden at›lan ~ tafl› ..................................192
masumlara gelen ~ler...................................118

musibetzede.................................................70, 242
Mustafa Gül........................................................423
Mutasarr›f

~›n bir oldu¤una flahadet ...............................90
mutasarr›f-› hakîm................................................99
mutasavvife

~nin eserleri..................................................218
mutavass›t nevin silsilesi....................................396
Mutezile......................................Bak›n›z: ehl-i itizal.
muti ....................................................................418
mutî ......................................................................78

~leri asilerle mübarezeye teflvik...................325
mutluluk ...........................................Bak›n›z:saadet.
muvahhidîn ................................135, 231, 263, 264
muvazenat............................................................90
muvazene...........................................................150
muvazene s›rr› ...................................................149
muvazene-i cereyan-› umumî ............................387
muvazene-i mevcudat........................................261
muzaffer .............................................................271
muzafferiyet ...............................................158, 278
muz›r medenîyet ................................................242
muztar›n duas› ...................................................124
mü’min ......116, 122, 134, 143, 153, 252, 357, 376; 

Bak›n›z: ehl-i iman.
~de h›rs sebeb-i hasaret ve sefalettir...........255
~in dünyas› ...................................................111
~in kâinata bak›fl› .........................................373
~in k›ymeti ....................................................360
~in ruhu.........................................................111
~in seyyiat›n›n cezas› ...................................111
~lerin bayram namazlar›ndaki zikir ve 

tesbihleri .................................................264
~lerin cemaatle yapt›klar› ibadetler ..............375
~lerin medenîyeti ile kâfirlerin medenîyeti

aras›ndaki fark ........................................143
~lerin umumu.........Bak›n›z: cumhur-i mü’minîn.
iman ~leri kardefl addeder ...........................143

mü’min-i musalli .................................................411
Mü’nim-i Kerîm...................................................197
mübarek

~ hayvanlar...................................................114
~ kelimeler....................................................134

mübarekiyet........................................................114
mübareze

mutîleri asilerle ~ye teflvik............................325
mübafleret ..........................................................175
mübayenet-i cevheriye.......................................397

mücahede ..........................................................270
manevî ve ilmî ~.............................................16

mücahidîn kumandanlar.....................................162
mücahidin-i ‹slâm ...............................................158
Mücahidin-i ‹slâm ...............................................412
mücazat .......................................................65, 124
mücerret .............................................................233
müddea ..............................................................366
müddet-i ömür....................................................352
Müdebbir ......................................................30, 417

~in bir oldu¤una flahadet................................91
müellif-i muhterem .............................................109
müessir ..............................................131, 182, 228
müessir-i hakikî......................................95, 96, 397
Müessir-i Hakikî ...........................................84, 139

~den gaflet....................................................115
müessis ..............................................................364
müfarakat

~ eden fleye kalbini ba¤lamamak ................238
müfessir..............................................................152
mükâfat ........................................65, 124, 358, 375
mükâfat-› dünyeviye...........................................142
mükâfat-› uhreviye .............................................142
mükâleme.............................................................29
mükedder ...........................................................192
mükellefîn...........................................................174
mükellefiyet ........................................................352
mükellefiyet-i askeriye........................................352
mükellefiyet-i ubudiyet .......................................352
mükemmeliyet-i zat ..............................................37
mükerrem...........................................................376
mülk ..........................................106, 170, 173, 177, 

181, 210, 307, 317, 318, 361
~ emanettir ...................................................250
~ ile melekût.................................................314
~ ve melekût.................................................330
~ ve melekûtiyet ...........................................397
~ü Allah’a teslim etmek ................................294
~ü ibka..........................................................208
~ü malike teslim ...........................................108

mülkiyet ..............................................................196
mülküllah ............................................................289
mümin ................................................................205
Mümit ...................................................................98
mümkin ......................................148, 230, 296, 303

~ün kudreti ...................................................295
sanat› ~e isnat..............................................231
Vacibü’l-Vücutu ~e k›yas..............................298

mümkinat ...................................................178, 308
~›n iki vechi...................................................112
~›n kemalât›..................................................100
~›n vücudu....................................................220
~tan tecerrüt .................................................401

mün’adim............................................................112

musibet — M — mün’adim
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mün’im..................................................97, 113, 209
Mün’im .........................................................84, 183

~den gaflet ...................................................153
~i düflünmek .................................................113

Mün’im-i Hakikî ..................................115, 151, 275
~ nam›na verilmeyen nimeti yememek ........275
~den gaflet............................................115, 153

Mün’im-i Hakîkî ..................................................197
Mün’im-i Kerîm...................................................258
münacat .....................................................236, 267

Farisî ~ .........................................................155
münaf›k

Asya ~lar› .....................................................255
münazara ...........................................................181

Avrupa mukallitleriyle ~ ................................181
münaz›r ..............................................................181
münkerat zaman› ...............................................144
münkir ............................................................58, 62
Münflî .................................................................303
mürai ..................................................................360
mürebbî ................................................................46
Mürebbî-i Mutasarr›f...........................................417
müreccih ....................................................272, 273
mürekkebat ..................................92, 198, 229, 231
mürekkebat-› müteflabike-i mütesaide-i kâinat ..387
Mürîd..........................................179, 287, 288, 400
mürit ...................................................................278

~ ve fleyh......................................................278
mürflid-i harika .....................................................44
mürflid-i imanî ......................................................43
mürflid-i kâmil.......................................................43
mürflid-i mucip....................................................365
mürflid-i umumî ....................................................42
mürflit .................................................................346

~ mazhar ve menba de¤il, mazhar ve 
ma’kestir .................................................278

~un ruhu ve kalbi ayinedir ............................278
mürted................................................................254
müsaade-i fler’iye...............................................146
müsebbebat ...........................................35, 95, 233
müsebbebiyet.....................................................233
müsebbep ..........................................................180

sebep ile ~....................................................225
Müsebbibü’l-Esbap

~tan gaflet ....................................................372
müsellemat-› bedihiyat .......................................312
müsellemat-› diniye ............................................147
müsî ...................................................................269
müsinn................................................................269
müslim................................................................218
Müslüman .................................................143, 161; 

Bak›n›z: ehl-i iman, mü’min.
~lar› dünya hayat›na davet edenin meseli ...346
~lar› dünyaya fliddetle teflvik........................254

~lar›n fakir b›rak›lmalar› ...............................255
~lar›n fakr-› hâle düflmeleri ..........................254
~lar›n sevgisi ................................................158
kâfirlerin ~lara düflman olmalar›n›n sebebi ..143

Müslümanlar ..............Bak›n›z: ehl-i ‹slâm, ‹slâmlar.
müstakbel...........................................216, 326, 348
müstakil-i bizzat .................................................361
müflabehet ...........................................................33
müflahede ..................................................324, 352

~ lisan›..........................................................326
müflahit...............................................................300
müflevvik ....................................................272, 273
müflkül..................................................................94
müflkülât.....................................................147, 274
müflrik.................................................................368
müfltak................................................................301

güzellikler ve ~lar› ........................................301
mütedeyyin.........................................................159
müteellim............................................................243
mütefekkir...........................................................300
müteharri-i hakikat bir Japon .............................384
mütehayyir..........................................................300
mütekebbir .........................................................139
mütekellim..........................................................369
Mütekellim..................................................127, 400
Mütekellim-i Ezelî...............................................224
mütekellimîn .......................................................369
Mütekellimîn

~ tariki...........................................................394
mütemerrid .........................................................139
mütemerrit

miskin bir ~...................................................247
mütenezzih.........................................................300
müteselsil-i ezelî ................................................396
müteflabih.............................................................33
müteflekkî...........................................................305
mütevaf›k..............................................................33
müyul..................................................................176
müyul-i müteflaibe..............................................399
müzaheme .........................................................399
müzahemet ........................................................399

N
Nâfi.....................................................................338
nafi sanatlar .......................................................241
naim ...................................................................202
Nakkafl

~›n bir oldu¤una dair delâlet ..........................91
Nakkafl-› Ezelî..............................63, 266, 374, 387

~nin rububiyeti insan›n nazar›n› iktiza eder .300
naks....................................................................328

~›n› bilmek....................................................273

mün’im — MN — naks
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Nakflibendî .........................................................165
nam ....................................................................133
namaz .......................................................117, 123, 

153, 154, 159, 161, 264, 352, 353, 355; 
Bak›n›z: salât.
~ k›lan .................................................122, 134; 

Bak›n›z: musalli.
~da vakte riayet............................................410
bayram ~lar› .................................................264
cemaatle k›l›nan ~lar....................................375
›yd, Cuma ve cemaat ~lar› ...........................263
Kabe’yi hayalen nazara alarak ~ k›lmak ......122
küsuf ve ya¤mur ~›.......................................355

namus
~ iradedendir ..................................................95

nankör asiler ......................................................355
nankörlük ........................................Bak›n›z: küfran.

umumi nimetlere karfl› ~...............................377
nâr .............................................................179, 259

~›n nura ink›lâb› ...........................................235
Cennet ile ~..................................................314

nâs
~› Rabb-i nâsa flerik yapmamak ..................359

nasihat................................................................346
naz .....................................................................273
nazar...................84, 112, 292, 339, 361, 366, 409; 

Bak›n›z: bak›fl.
~›n› cüz’î fleylere hasretmemek ...................336
Allah’›n ~› .....................................................381
hakikati gören bir ~.........................................48
Hâl›k›n insana olan ~ ve ilmi ........................225
hikmet ~›.......................................................387

nazar-› aklî .........................................................384
nazar-› fikrî .........................................................395
nazar-› hayret.....................................................323
nazar-› ihata .......................................................343
nazar-› inayet .....................................................313
nazar-› kudret.......................................................92
naz›m .........................................................296, 392
Nâz›m.................................................................417
nazm-› tamme ....................................................392
nebat ....................................................................27
nebatat............................................26, 30, 79, 193, 

245, 258, 262, 306, 319, 333, 334, 345, 379
~›n arz› istila niyeti .......................................344
~›n dualar› ....................................................372

nebatî .................................................................329
~ haflirler ..................................................78, 79
~ hayatlardaki ademler, idamlar ...................180
~ hayattan hayvanî hayata terakkî...............284

nebatiyet.............................................................226
nebî

hak ve hakikat ~ler elindedir ........................263
Nebî Aleyhissalâtü Vesselâm.............................263

Nebî-i Zîflan ..............................................137, 408; 
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed.
~ tecelliyat-› ‹lâhîye mazhar ve makestir......138
~a salât ü selâm...........................................409
~›n Makam-› Mahmudu ................................141

necat ....................................................94, 113, 274
dalâletten ~...................................................236

necim..................................................................325
necis ...................................................................115
necisü’l-ayn ........................................................114
nedamet .............................................203, 267, 269
nefh-i hayat ..........................................................24
nefh-i ruh......................................................28, 283
nefh-i Sur ...........................................................283
nefis.............................................17, 108, 109, 111, 

120, 124, 125, 127, 129, 130, 141, 153, 168,
181, 182, 192, 195, 209, 233, 234, 238, 239,
244, 247, 248, 249, 255, 269, 278, 290, 291,
295, 301, 315, 316, 317, 326, 328, 330, 337,
338, 342, 354, 359, 389
~ aciz, fakir ve miskindir...............................139
~ devekuflu gibidir ........................................291
~ emanettir ...................................................250
~ fleyler...........................................................74
~ ve ölüm .....................................................291
~e malikiyet ..................................................245
~e muhabbet ................................................382
~i hizmette ileri ücrette geri b›rakmak..........328
~i sevmeye sevk eden esbap ......................337
~i tenzih ve müdafa......................................328
~in bir desisesi .............................................291
~in devam ve bekas› ....................................293
~in dört hastal›¤› ..........................................410
~in evham›ndan kurtulma...............................17
~in firavunlu¤u..............................................107
~in iki silâh› ..................................................291
~in tezkiyesi .........................................328, 329
~in unutulmas›..............................................375
~in vücudundaki körlük ................................132
~ini hizmette ileri sürmek, mükafatta 

unutmak..................................................375
~ini unutan....................................................375
~le mücadele................................................120
~le münakafla...............................................128
~le müsademe................................................82
~lere mürebbî .................................................46
~lerine zulmedenler rahmetten ümidini

kesmemeli ..............................................104
~lerinizi temize ç›karmay›n...........................328
~nin arzusunu kendisine mabud edinen ......328
~teki dehfletli bir nokta ve aç›lmaz ukde......123
Hâl›k ile ~ aras›ndaki kurb ve bu’d...............124
hiçbir fley kendi ~ine malik de¤ildir ..............245
insan›n ~ine olan sevgisi..............................328
lezzetlerin mahzeni ~tir ................................337

Nakşibendî — N — nefis
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nefiy ...........................................135, 164, 252, 253
~i ispat..........................................................253
ehl-i küfürün ~inin misali ..............................253

nefret
halk›n ~leri....................................................359

nefs-i amel .........................................................256
nefs-i emmare.......................................16, 17, 120, 

165, 176, 181, 287, 289, 291, 343
~nin dünyas›.................................................108
~yi tafl›yanlar için dünya...............................268
nev-i beflerin ~si ...........................................242

nefs-i hizmet.......................................................257
~te ücret .......................................................258

nefs-i insanî........................................................330
nefs-i nat›ka

~n›n devam ve bekas›..................................292
nefsî tefekkür .....................................................234
nefsü’l-emir.........................................................253
nefy-i Sâni ..........................................................391
nehar ..................................................................342
nehiy...................................................................369
nemrut ................................................................318
Nemrut .......................................................131, 189
nesim-i zikir ........................................................293
neflir .....................................................................28
neflr-i ekber ........................................................241
neflr-i hayat ........................................................399
neflv ü nema kanunu .........................................231
netice-i hilkat-i âlem ...........................................413
netice-i nimet-i sab›ka........................................419
netice-i tevhid.....................................................314
nev .................................................33, 62, 333, 337

~in Hâl›k› ........................................................92
~in icad›..........................................................33
~lerin meydana gelmesi........Bak›n›z: teflekkül-i

enva.
nevak›s...............................................................401
nevamis................................................................95
nevi ..............................................................31, 396
nevî ....................................................................331
nev-i befler ..............................................39, 42, 43, 

48, 88, 183, 218, 247, 325, 336, 362, 392; 
Bak›n›z: befler.
~ ve nübüvvet...............................................263
~in a’malinin h›fz› .........................................306
~in nefs-i emmaresi......................................242
~in fleriat kitab›.............................................363

nev-î vahdet .......................................................232
nezafet ...............................................................129
nifak....................................................................324
nikmet.................................................................305
nimet.........................54, 55, 68, 84, 140, 141, 151, 

158, 183, 196, 197, 219, 227, 252, 275, 276,
299, 305, 326, 329, 336, 339, 351, 358, 396

~ içinde in’am› görmek .................................153
~ ve Besmele ...............................................153
~ veren ....................................Bak›n›z: mün’im.
~ verme ......................................Bak›n›z: in’am.
~i flükrederek anma.......Bak›n›z: tahdis-i nimet.
~i vereni düflünmek ......................................113
~i vereni düflünmemek .................................113
~in illeti .................................................276, 277
~in k›ymeti ....................................................182
~in vücudu ve ademi ....................................276
~in yok olmas›.................Bak›n›z: zeval-i nimet.
~in zevali ......................................................113
~ler sofras› ...................................................330
~ler ve insan.................................................151
~lerde tasarruf ..............................................173
~lerden istifade.............................................151
~lere iman ile bak›fl ......................................114
~lere karfl› nankörlük.................Bak›n›z: küfran.
~lere mazhariyet...........................................276
~lere flükretmek............................................376
~leri esbap hesab›na almamak....................275
~leri esbap ve tesadüfe isnat .......................153
~lerin Allah’tan geldi¤ini tekzip .....................153
~lerin iki ciheti...............................................113
~lerin insana ve Allah’a bakan vecihleri .......358
~lerin flükründen sual...................................219
~lerin flükrünü kaza......................................219
cennet ~lerinin numuneleri .............................74
hamd ve ~ ....................................................197
hizmet ve amelden sonra verilen ~ler ..........330
hususî ~ler....................................................377
insan, ~ler ve elhamdülillâh..........................208
insana verilen ~ler ve ubudiyet ....................330
Mün’im-i Hakikî nam›na verilmeyen ~i

yememek ................................................275
Rabbinizin ~lerinden hangi birini inkâr

edersiniz? ...............................................153
tevazu kast›yla ~leri ketmetmemek..............358
umumî ~ler ...................................................376

nimet-i ifade .......................................................277
nimet-i ‹lâhî ........................................................158
nimet-i istifade....................................................277
nisyan.................................................................375
niyaz ..................................176, 267, 269, 273, 413
niyaz-› istirhamkârâne..........................................71
niyet.....................................................84, 112, 113, 

272, 273, 315, 318, 319, 360, 409
~ bir cihetle f›trî ahvalin ölümüdür................319
~ bir ruhtur onun ruhu da ihlâst›r..................113
~ten fiile ç›kmayan ibadetler ........................344

nizam ..........................................75, 89, 90, 93, 98, 
166, 261, 297, 305, 334, 392, 395, 399
kâinattaki ~ ...................................................388

nizamat.................................................................90

nefiy — N — nizamat
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nizam-› âlem ..............................261, 305, 375, 400
nizam-› ekmel.............................................395, 400
nizam-› tamme ...................................................392
nizam-› umumî .....................................................35
noksan................................................................105
Nokta..........................................................410, 421
nokta-i camia......................................................388
nokta-i istimdat...........................................399, 400
nokta-i istinat ....................130, 154, 247, 399, 400; 

Bak›n›z: istinat noktas›.
nokta-i sevda..............................................124, 410
notalar ................................................................267
Notalar................................................................238
nun .....................................................................116
nur ..............................................94, 121, 149, 150, 

177, 222, 227, 233, 265, 266, 292, 293, 307,
308, 315, 337, 348, 398, 405
~ âlemi..........................................................279
hidayet ~lar›..................................................216
kâinat› ihata eden bir ~ ................................381
Resul-i Ekremin neflretti¤i ~ ve kâinat ...........43

Nur .....................................................................213
nuranî ................141, 149, 222, 233, 308, 344, 379

~ fleylerin icad› .............................................150
~lerin timsalleri .............................................199

nuraniyet ............................................................308
~ s›rr› ............................................................149

Nurcular..............................................................347
nur-› marifet........................................................265
nur-i  Muhammediye ..........................................194
nur-i iman...........................................128, 181, 294
nur-i kemal .........................................................100
nur-i Muhammed

~ ve âlem .....................................................413
nur-i Muhammedî...............................................186
Nurflin.................................................................412
nur-i Nübüvvet....................................................145
Nurü’l-Envar .......................................233, 257, 308
nübüvvet ..............................................40, 101, 407

~ beflerdeki hay›r ve kemalât›n fezlekesidir.263
~ çekirde¤i....................................................137
~ ve ene .......................................................317
hak ve hakikat ~ içindedir ............................263
Resul-i Ekremin ~i ........................................223

nübüvvet-i Ahmediye .................................299, 362
~ ve tevhid....................................................300

Nübüvvet-i Ahmediye.................................407, 408
nüfus-› seb’a ......................................................327
nüfuz

ince ve gizli fleylere ~...................................308
Nükte..................................................................410
nükte-i i’caziye ...................................................175
nüve .....................................................................24

O
On Dokuzuncu Mektup ......................................313
On Dokuzuncu Söz............................................408
On Yedinci Lem’a.......................................237, 414
On Yedinci Sözün Zeyli......................................412
Onuncu Söz .................................................57, 408
organ..........................................Bak›n›z: uzuv, aza.
ot .....................................................................283

Ö
ölüm ................................................34, 35, 81, 109, 

177, 191, 240, 270, 307, 338, 347, 357, 417; 
Bak›n›z: mevt.
~ hakt›r ...........................................................85
~ sekerat› .....................................................210
~den sonra dirilifl................Bak›n›z: haflir, ba’sü

ba’delmevt.
~ün keflif kollar› ............................................210
masnuat›n ~ü .................................................74
nefis ve ~......................................................291

ömr-i baki ...........................................................210
ömür..........................................113, 154, 176, 177, 

190, 246, 259, 267, 282, 338, 350, 352
~ dakikalar› insana avdet eder.....................343
~ tayyaresi....................................................175
~ü fânîye de¤il bâkîye sarf etmek ................290
ebedî ~ .........................................................210
fanî ~deki sa’y ve çal›flmalar........................210
insan›n ~ü.....................................................240

öpmek ................................................................281
örümcek .....................................................262, 297

P
Paris ...................................................................412
pafla

dünyada ~ ahirette geda ..............................353
patl›can...............................................................118
pencere-i marifet ..................................................18
pençe .................................................................295
perde

yetmifl bin ~..................................................344
perdedar-› dest-i kudret........................................22
peygamber ..................Bak›n›z: enbiya, nebî, rüsul.

~lere iman ....................Bak›n›z: iman-› binnebî.
~lerin gönderilmesi ............Bak›n›z: irsal-i rüsul.

Peygamber (a.s.m.) ...................................103, 376
~in bidayet-i hayat› ve flahsiyet-i 

maneviyesi..............................................137
~in risaleti .....................................................420

nizam-ı âlem — NOÖP — peygamber
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Peygamber Efendimiz........................................214
peygamberlik ..............................Bak›n›z: nübüvvet.
pire .............................................................297, 388
piflmanl›k.....................................Bak›n›z: nedamet.
put Bak›n›z: sanem.

R
rab .......................................................85, 247, 311
Rab .............................................98, 177, 198, 212, 

245, 246, 267, 270, 298, 417
~be iltica.................................................82, 177
~binizin nimetlerinden hangi birini inkâr

edersiniz? ...............................................153
âlemlerin ~bi.................................................101
insan ~bini tecrübe edemez.........................236
kulun ~bine en yak›n oldu¤u vakit................380

Rabbanî
~ bir sofra .....................................................141
~ mektuplar ....................................................44

Rabbî..................................................................110
Rabb-i Hakîm .....................................................195
Rabb-i Muhtar-› Hakîm.......................................195
Rabb-i nâs

nâs› ~a flerik yapmamak..............................359
Rabb-i Rahîm.............................................267, 268

~’e teslimiyet ..................................................85
Rabb-i Vacibü’l-Vücut...........................................98
Rabb-i Vahid ................................................85, 109
Rabbî vahitün.....................................................410
Rabb-i Zülcelâl ...................................................176
Rabbim...............................................................101

~ birdir ............................................................85
Rabbü’l-Âlemîn.............................................24, 311
rahat

~ zahmette zahmet rahattad›r ......................259
rahat döfle¤inde uzananlar ................................259
Rahîm ..................................................98, 212, 321

~ ismi ve ahiret...............................................81
Rahîm-i Kerîm....................................................250
Rahman .......................................98, 171, 212, 348
Rahman-› Rahîm..........................................99, 350

~’in tecellileri.................................................138
~’in vücub-i vücudu ........................................97

Rahmanî
~ sofra ..........................................................179

rahmet ............22, 31, 45, 51, 63, 68, 97, 171, 172, 
200, 205, 214, 259, 269, 306, 320, 322, 368
~ ahireti ister ............................................67, 68
~ arfl›................................Bak›n›z: arfl-› rahmet.
~ iltica ...........................................................269
~ ten ümidi kesmemek.................................104
‹slâmiyetin ~i ve kâfirler................................129

rahmetenli’l-âlemîn.............................................269
rahmet-i hâkime .................................................336
rahmet-i ‹lâhiye .........................................167, 223, 

267, 275, 276, 277, 375, 408
rahmet-i Rabbaniye..............................................45
rahmet-i Rahman .......................................347, 348
rahmet-i vâsia ................................................68, 89
rahm-› mader .....................................................354
Rakîb..................................................................289
Ramazan (ay) ....................................................252

~ hilâli .........................Bak›n›z: hilâl-i Ramazan.
Ramazan Risalesi ..............................................313
Rauf....................................................................212
Raz›k ..................................................................212
Re’fet..................................................................276
re’sü’l-mal...........................................................171
recm

fleytanlar›n ~ edilmeleri ................325, 418, 419
recm-i nücum .....................................................324
rehber-i ekmel ....................................................271
rehber-i mutlak ...................................................271
reis .............................................................254, 277
reis-i muhterem ....................................................71
rekabet

ibadetlerde ~ etmemek ................................359
rekabet mikrobu .................................................358
resul ....................................................................64; 

Bak›n›z: rüsul.
~lerin vazifeleri ...............................................64
~ün ubudiyeti ve risaleti .................................64
Hazret-i Muhammed mükemmel ~dür............65

Resul ....................................................................57
Resul-i Ekrem .............................90, 224, 265, 271; 

Bak›n›z:Hazret-i Muhammed.
~ kendisine okunan salâvatlara vak›ft›r........199
~’in neflretti¤i nur ve kâinat ............................43
~’in nuru olmadan kâinat................................43
~’in nübüvveti ...............................................223
~’in sünnetleri ...............................................123
~’in telkin etti¤i nazarla kâinat........................43

Resul-i Rahman
~› dinlemek ve teslim olmak.........................342

Resul-i Zîflan ............Bak›n›z: Hazret-i Muhammed.
~a okunan salâvat-› flerife............................141

Reflhalar.......................................................38, 407
Reflhalar Risalesi ...............................................407
rezalet ................................................................299
Rezzak ...........................................................91, 98
Rezzak-› Kerîm

~’in vücub-› vücudu ........................................99
Rezzak-› Rahîm ...................................................98
r›za .....................................................................295

halk›n de¤il Hâl›k›n ~s›n› tahsil ....................295
r›za-i Hak............................................................272

Peygamber Efendimiz — R — rıza
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r›za-i ‹lâhî ...................................................273, 274
r›za-i ‹lâhiye........................................................272
r›z›k .............................30, 118, 250, 337, 338, 354; 

Bak›n›z: erzak.
~ iki k›s›md›r .................................................118
~ taahhüt alt›ndad›r ......................................118
~lardaki lezzetler ..........................................339
~taki mebzuliyet ...........................................344
hakikî ~ .........................................................118
kaplan gibi hayvanlar›n helâl ~lar›................119
mecazî ~.......................................................118

r›zk-› amm......................................................89, 97
riayet-i mesalih ve hikemd .................................395
rikkat-i cinsiye ....................................................348
Risale-i Nur.......................16, 17, 18, 20, 277, 408; 

Bak›n›z: risaleler.
~’un bir nevi çekirde¤i ve fidanl›¤›..................17
~’un flakirtleri ve iktiran ................................276
~’un telifinde bast-› zaman...........................313
~’un tesadüf, flirk ve tabiat› âlem-i 

‹slâmdan ihrac› .......................................288
halklar›n ~’a iltihak› ......................................271

Risale-i Nur Külliyat›...........................................132
risaleler..............................................................120; 

Bak›n›z: Risale-i Nur.
~in telifi ve bast-› zaman ..............................313

risalet .............................63, 64, 368, 386, 407, 409
Hazret-i Muhammed’in ~i .........................51, 72

risalet-i Ahmediye.................................................54
~yi ispat eden deliller .....................................53
kâinat›n ~ye delâlet ve flahadeti ....................53

riya.....................................133, 181, 299, 318, 417
riyakârl›k.............................................................417
röntgen...............................................................308
rububiyet.........................29, 31, 68, 69, 72, 76, 77, 

169, 172, 196, 217, 316, 317, 339, 353, 368
~ ahiret ve haflri iktiza eder............................80
~ dairesi..........................................................55
~ insan›n nazar›n› iktiza eder.......................300
~ ve ubudiyet dairelerinin reisleri ve

aralar›ndaki münasebet ............................55
~e karfl› imtihan tarz›....................................270
~in haflmeti ve esbap .....................................21
~in haflmeti ve insan ....................................300
~in saltanat› ve ahiret.....................................68
Allah’›n ~i ve esbap........................................20
enenin ~i.......................................................316

rububiyet-i amme .........................................64, 311
rububiyet-i mutlaka.............................................377
rububiyet-i sermediye...........................................77
Rufaî...................................................................249
ruh ..................................16, 17, 18, 111, 145, 147, 

199, 205, 226, 234, 235, 242, 265, 266, 268,
282, 307, 314, 315, 323, 376, 398, 401
~ verme................................Bak›n›z: nefh-i ruh.

~lara melce ve mence..................................210
~lara sultan.....................................................46
~lar›n al›nmas›.................Bak›n›z: kabz-› ervah.
~u fasit..........................................................109
~un derece-i hayat› ......................................282
h›fz, muhafaza düsturu ve ~ ........................307
kâfirin ~u .......................................................111
mü’minin ~u ..................................................111
mürflidin ~u...................................................278

ruhanî.........................................................222, 323
~lerin ahyar›n›n ve eflrar›n›n mübarezesi ....324

ruhaniyyun..........................................................217
ruh-i befler..................................................243, 399
ruh-i insanî .................................................166, 234
ruh-i insaniyet.....................................................400
ruhsat ve müsaade-i fler’iye...............................146
rü’yet ............................................................51, 357
rükn-i iman ...........................................................39
rükû ....................................................................235
rüsul ...................................................................221
rüya ............................................................202, 314

S
sa’y ............................118, 210, 256, 259, 350, 375
sa’y ü gayret.......................................................271
sa’y ü hareket

kâinattaki ~ ...................................................260
saadet .......................................39, 41, 49, 85, 123, 

191, 242, 248, 263, 376, 394
Avrupan›n beflere verdi¤i ~ ..........................243
befler için iki ~e ............................................249
beflerin ~i......................................................242
sa’y ve ameldeki ~ .......................................256
sermedî ~ .......................................................73

saadet-i dünya ...................................................146
saadet-i ebediye .........................45, 49, 51, 71, 81, 

111, 145, 176, 235, 285, 315, 340, 376
Hazret-i Muhammed’in ~ye dair duas› ....50, 51,

71, 72
Sâniin flefkati ~yi istilzam eder.......................70

saadet-i uhreviye........................................146, 275
saat

yirmi dört ~ ...................................................353
sabavet...............................................................353
sabit....................................................................164
sacid...................................................................265
sada ...........................................................151, 372
sadakat...............................................................114
safsata-i nefis.....................................................162
safvet-i ihlâs .......................................................278
saha-i vücut..........................................................28
sahaif-i ömür ......................................................281

rıza-i İlâhî — RS — sahaif-i ömür
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sahavet.................................................................69
Sahib ....................................................................76
Sahib-i Cemal

~in vücut, beka ve vahdetine flahadet ...........35
sahib-i hakikî ........................................................93
Sahib-i Hakikî.....................................................383
Sahib-i Kudret ......................................................94
sahife-i a’mal......................................................281
sahîfe-i âlem ......................................................387
sahife-i arz ...........................................................60

~daki icat fiili...................................................60
sahife-i kevn ve vücut ........................................231
sahil-i selâmet ....................................................348
sahil-i vahdet ve tevhid ......................................332
sahip .................................................Bak›n›z: malik.
sahv....................................................................403
Said (Nursî) .................19, 238, 239, 262, 265, 269
Said Nursî .........................................238, 385, 404; 

Bak›n›z: Bediüzzaman, Üstat, Yeni Said, Eski
Said.
~’nin eserleri.................................................215
~’nin Kur’ân’dan ilhamen takip etti¤i yol ......131
~’nin Kur’ân’›n delâletiyle buldu¤u yol .........132
~’nin mücadele etti¤i iki ta¤ut.......................189
~’nin sözleri ..................................................384

saika...................................................................398
sakin

daimî ve mukim ~ler.......................................80
zevalsiz ~ler ...................................................67

salâbet-i diniye ...................................................256
salât....................................................................158
salât-i selâm .......................................................411
salâtüselâm ................................................409, 411
salâvat........................................................141, 214
salâvat-› flerife....................................................141
salâvat-› flerîfe

Resul-i Ekrem kendisine okunan ~lere 
vâk›ft›r.....................................................199

salibe-i külliye.....................................................291
salih

~ amel ..........................................................185
salih ibad............................................................248
saltanat.................................................................65

Allah’›n ~› .......................................................77
Allah’›n ~› ve esbap........................................20
Hazret-i Muhammed’in ~› ...............................46
Sâniin ~› .........................................................72
Sultan›n ~› ahireti ister .............................66, 67

saltanat-› bât›niye.................................................46
saltanat-› daime ...................................................67
saltanat-› ebediye.................................................77
saltanat-› rububiyet ..............................45, 325, 350
samed ..................................................................36
Samed .........................................87, 212, 392, 400

samedâniyet
~ hatemleri .....................................................60

sanat............................84, 185, 254, 298, 334, 343
~› mümkine ve Vacibe isnat .........................231
~l› olarak yarat›lm›fl varl›k .....Bak›n›z: masnuat,

masnu.
âlemdeki ~....................................................230
insan›n ~›......................................................331
insan›n ~›yla Hâl›k›n ~› aras›ndaki fark........344

sanat-› âliye........................................................360
sanat-› ‹lâhiye.............................................138, 230
sanat-› fluuriye-i rahmaniye................................190
sanayi-i nefise ....................................................391
sanem ................................................................318
sâni ............................................100, 229, 230, 292

~ masnu içinde olamaz ................................196
~deki kemal ..................................................292

Sâni ................................23, 27, 54, 55, 63, 68, 75, 
....76, 78, 84, 94, 115, 125, 151, 169, 179, 182,
187, 288, 289, 332, 333, 373, 389, 399
~ âlem-i ahireti istilzam eder ..........................70
~ bütün imkânat-› istikbaliyeye kadirdir ........378
~ Ehad’dir .....................................................178
~ ile masnu aras›nda bir vesile-i tearüf ve

tahabbüp.................................................182
~ kadîrdir ......................................................379
~ muhtar ve hakîmdir ...................................416
~ Muhtar ve Hâkimdir...................................301
~ muhtard›r...................................................287
~ münezzehtir.................................................59
~ vâcibü’l-vücuttur ........................................297
~ Vahid ve Ehaddir.......................................301
~ Vahid-i Ehaddir..........................................287
~ vahitdir, fleriki yoktur .................................297
~ vahittir........................................................232
~deki s›rr-› vahdet ........................................178
~i hamd ü sena ............................................326
~i ilân............................................................387
~in celâline intikal .........................................300
~in emrine karfl› mübazere ..........................317
~in her mekanda bulunmas› ve hiçbir 

mekanda bulunmamas› ..........................349
~in ilim ve hikmeti.........................................100
~in ilmi ..........................................................331
~in ilmi ve müflahedesi.................................378
~in inkâr›...............................................116, 333
~in ispat›na deliller .......................................109
~in kast ve hikmeti ...............................387, 395
~in kudreti ve iktidar› ....................................297
~in manen, kalben görünmemesi.................333
~in manevî cemali ..........................................70
~in marifeti .....................Bak›n›z: marifet-i Sâni.
~in masnuu...................................................378
~in saltanat›....................................................72

sahavet — S — Saniin saltanatı
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~in sem ve basar›.........................................100
~in flefkati saadet-i ebediyeyi istilzam eder ...70
~in uzakl›¤› ve kurbiyeti................................380
~in vahdeti......................................35, 178, 416
~in vahidiyeti ..................................................35
~in vücub-i vücudu...........................35, 63, 387
~in vücub-i vücudu ve vahdeti .......................81
~in vücubu....................................................331
~in vücut ve vahdeti .....................................387
~in z›ll-i tecellisi ............................................400
~yi unutma.............Bak›n›z: tegafül-i ani’s-Sâni.
âlemde ~i müflhahede etmek.......................402
âlemin vücudu ~in vücuduna tâbidir ..............63
Hazret-i Muhammed ~in muhatab-› hass›d›r .54
her fley tek bir ~in sun’u ve sanat›d›r.............62
hilkat-i eflyada ~e külfet yoktur ....................298
insan ~in muhatab-› hass›d›r..........................54
kâinat›n ~a delâleti .......................................116
kâinattaki hüsün, cemal, kemal ~in 

bürhan›d›r ...............................................400
Sâni-i Âlem.....................................................68, 72

~ âlemde dahil olmad›¤› gibi âlemden hariç de
de¤ildir ....................................................100

~in haysiyeti ahireti ister.................................68
hiç kimsenin ~den flikayete hakk› yoktur .....417

Sâni-i Ebedî .........................................................74
Sâni-i Ehad ve Samed

~in mülkü ve eser-i sanat› ..............................60
Sâni-i Ezeli .........................................................233

her fleyin ~nin masnuu oluflunun flahitleri....230
Sâni-i Fail

~in kemalât› ahireti ister .................................69
Sâni-i Hakîm............57, 59, 99, 105, 334, 340, 400

~i vas›fland›rmak ..........................................125
~in dest-i kudreti...........................................396
~in Hafîziyeti.................................................306
~in kemal-i hikmeti .......................................342
~in tefennünleri.............................................343
~in vücut ve vahdeti .......................................81

Sâni-i Hâkim.......................................................331
Sâni-i Kadîr

z›tlar› bir fiilde birlefltirmek ~e mahsustur ......62
Sâni-i Semî.........................................................110
Sâni-i Sermedî .....................................................80
Sâni-i Vahid..........................................................31

mevcudat ~in eseridir .....................................33
Sâni-i Zîfluur.......................................................105
Sâni-i Zülcelâl ............................................190, 400

~ cem’i nekaisten münezzehtir.....................401
~ Evvel, Âhir, Zahir ve Bât›nd›r ....................152
~’i inkâr...........................................................27
~den tegafül .................................................391
~in berahini...................................................387
~in hikmeti ahireti ister ...................................68

~in kemal ve cemali .....................................400
~in marifeti....................................................400

saray
sermedi ~lar ...................................................73

Saray Sahibi.......................................................187
saray-› acip ........................................................279
sarhofl ................................................................146
sath-› âlem .........................................................166
sath-› arz..........................................28, 29, 70, 183

~ bir mescit ...................................................116
~ mescidi ......................................................122

savt.....................................................................151
sebeb-i dalâlet....................................................218
sebeb-i hasaret ve sefalet..................................255
sebeb-i hilkat......................................................413
sebeb-i muhabbet ..............................................338
sebeb-i teflkil-i enva ...........................................390
sebep..................................25, 180, 233, 275, 391; 

Bak›n›z: esbap.
~ ile müsebbep.............................................225

sebzevat.............................................................344
secaya-i samiye ...................................................87
secde..........................................................311, 380

~deki miraç...................................................101
secde-i hayret ....................................................300
sefahat .......................................185, 241, 243, 348

~i terketmek..................................................299
frenklerin ~ler›ne ittiba etmemek..................251

sefalet.................................................................255
sefer ...................................................................215

berzah ~i ......................................................238
hayat ~inde iki yol ........................................351
insan uzun bir ~dedir....................................348
flark ~i...........................................................216

sefih....................................................................252
~ medenîyet .........................................241, 242
frenkleri ~âne taklit .......................................251

sefih medenîyet..................................................241
sefine-i arz .........................................................175
sefine-i Nuh........................................................348
sefine-i vücut......................................................167
sehavet-i mutlaka...........................................60, 65
sehpa .........................................................347, 348
sekerat ...............................................................210
sekir....................................................................403
selâmet .....................................................181, 348; 

Bak›n›z: necat.
selâmet-i millet ...................................................160
selâsil-i resail .....................................................387
selef-i salihîn ......................................................273
Selef-i Salihîn

~ asr› ............................................................145
selim...................................................................248
sem ....................................................................376

Saniin sem ve basarı — S — sem



514 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YEGENEL ‹NDEKS

sema ......................................................30, 32, 325
~ ehli.............................................................418
~daki sükûnet, sükût ve intizam...................418
~ya ç›kmaya bir yol ......................................324
ruhanîlerin eflrar›n› ~dan def........................324

sema ve arz ......................................................369; 
Bak›n›z: arz ve sema.

semavat ...............................91, 193, 263, 324, 379
~ ehli.............................................................324
~ taki sükut, nizam ve intizam......................324
~a ç›kmak isteyen fleytanlar›n recm 

edilmeleri ................................................418
~a uruç .........................................................324
~›n sakinleri ..................................................323
arz›n ~la alâkas›...........................................323

semavat ve arz ....................79, 266, 296, 317, 325
~daki salih ibad ............................................248
~›n hilkati ......................................................416

semavî
~ bir maide ...................................................193
~ dinler ....................Bak›n›z: edyan-› semaviye.
~ manc›n›klar................................................325

semerat ..............................................174, 224, 395
semere...................................................58, 76, 187

bâkî ve daimî ~ler...........................................67
semere-i fluuriye ..................................................54
semere-i vahite ..................................................231
Semi ...................................................................212
Semî ....................................51, 109, 288, 289, 400
semm-i katil ........................................................254
sena ...................................................................328

nefsi ~...........................................................328
sene ...................................................................419
serçe ..................................................................350
sergi-yi ‹lâhî

~ ve insan.....................................................300
seriü’s-seyr.........................................................336
seriü’z-zeval .......................................................206
sermedî memleket ...............................................80
sermedi saraylar ..................................................73
Settar..................................................................212
sevap ...........................84, 113, 141, 359, 363, 375
sevgi..........................................Bak›n›z: muhabbet.

insan›n nefsine olan ~si ...............................328
sevgili .................................................................207
sevinç .................................................................341
sevk....................................................................399
sevme.................................................................117
seyahat-i acibe...................................................405
seyahat-i kalbiye ........................................237, 241
seyahat-i ruhiye..................................................241
Seyda.................................................................412
seyeran-› füyüzat ...............................................402
seyr-i ruhanî .......................................................332

seyyarat .....................................................194, 361
seyyiat........................106, 113, 209, 284, 327, 349

mü’minin ~›n›n cezas›...................................111
seyyid

~inden kaçm›fl bir köle .................................269
abd ~ini tecrübe edemez..............................236

Seyyid (esma) ....................................................248
Seyyidü’l-En’âm Hazret-i Muhammed................296
seyyidü’l-enbiya ve’l-mürselîn ............................319
seyyie .................................................................350
s›bga-i Rahmaniye .............................................230
s›dd›kin...............................................................318
s›dd›kîn ........................................................48, 357
s›fat ..............................................................97, 371

~lar Hâl›k-› Kâdim-i Kadîre flahadet eder.......90
muhît ve mutlak ~lar.....................................198

s›fât
~›n kemali.................................................36, 37

s›fat-› hasene .....................................................114
s›fat-› ‹lâhiye...............................................290, 370

insan ve ~.....................................................294
s›fât-› ‹lâhiye.......................................................370
s›fat-› iradeden gelen fleriat ...............................392
s›fat-› kelâmdan gelen fleriat..............................391
s›fat-› kemaliye...................................................371

~nin namuslar›..............................................377
s›fat-› kudret .......................................................392
s›fat-› lâzime.......................................................228
s›fat-› mutlaka.....................................................211
s›fât-› mutlaka ....................................................332
s›fat-› mutlaka-i muhita...............................211, 316
s›fât-› rububiyet ..................................................101
s›fat-i ‹lâhiye.......................................................316
s›¤›nak................................................................321
s›k›nt›..................................................................259
s›rr-› flefkat .........................................................274
s›rr-› teslimiyet....................................................271
s›rr-› tevatür ve icma ..........................................162
s›rr-› tevhid .........................................................392
s›rr-› vahdet........................................................178
Sibirya ................................................................279
sikke-i ehadiyet ....................................................27
sikke-i i’caz.........................................................394
sikke-i mahsus .....................................................27
sikke-i mahsusa ...................................................28
silsile ..................................................................395
silsilede tenasül..................................................397
silsile-i hâdisat....................................................387
silsile-i nesep .....................................................378
silsile-i zerrat ......................................................249
sima....................................................................335
sinek ..................................128, 169, 256, 262, 297
siper ...................................................................120

sema — S — siper
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siraç....................................................................367
sivrisinek ....................................................261, 388

~in Nemruta galebesi ...................................131
siyaset........................................................145, 348
siyasetle ifltigal...................................................145
siyasî ahval ........................................................146
siyer-i nebevîye....................................................41
Sofestaî......................................................234, 291
sofra

‹lâhî ve Rahmanî bir ~..................................179
sofra-i ihsan .......................................................197
sofra-i ‹lâhiye......................................................193
sofra-i rahmet.....................................................180
so¤uk..................................................................260
sohbet-i kudsiye .................................................412
söyleme..............................................................245
söz ....................................................Bak›n›z: akval.

kalbe gelen çirkin ~ler ..................................154
Sözler.................................................238, 418, 419
su ........................................23, 26, 193, 199, 222, 

260, 283, 309, 376, 379
~yun meyelân-› inbisat› ve incimad›.............398

sual
ak›llar› acz ve hayrette b›rakan üç ~..............42

sû-i ahlâk............................................................106
su-i edep ............................................................270
su-i ihtiyar...........................................................267
sû-i ihtiyar ..........................................106, 107, 146
sû-i zan ......................................................106, 410
sukut...................................................................332
sultan ...........................................................21, 325
Sultan ........................................48, 65, 67, 68, 325

~›n hikmet, inayet, adalet ve merhameti 
ahireti ister..........................................67, 80

~›n rububiyeti ahireti ister...............................68
~›n saltanat› ahireti ister...........................66, 67
~›n sehaveti ahireti ister .................................65
~›n flefkati ahireti ister ....................................66

sultan-› adil.........................................................243
Sultan-› Adil

~in adaleti ahireti ister ....................................69
Sultan-› Ebedî ..............................................80, 178
Sultan-› Ezel...............................................187, 300

~e isyan........................................................325
Sultan-› Ezel ve Ebed ..................................23, 357
Sultan-› Ezel, Ebed ............................................342
Sultan-› Ezelî......................................................182

~nin memurlar›n›n vazifesi .............................20
Sultan-› Ezeliye ..................................................167
sure ............................................................226, 363

~lerin Kur’ân hükmünde oluflunun hikmeti...174
~lerin Kur’ân hükmüne geçmesi ..................363

Sure-i Amme ......................................................267
Sure-i Yâsin .......................................................388

suret...................................59, 74, 75, 89, 373, 397
her bir fley için iki ~ ........................................58
maddî ~ler ......................................................58

suret-i lâfz-› Yâsin ..............................................388
suret-i maddiye ....................................................59
suret-i maneviye...................................................59
suret-i mütegayyire ............................................396
suret-i vehmiye.....................................................58
suubet ..................................................................32
suud ...................................................................332
suver-i zihniye ......................................................95
sübhanallah........................................110, 200, 410

~›n faydas› ve mahall-i istimali .....................208
sübût ..................................................................164
sücut...................................................................235
sühulet..................................................................32
sühulet-i harika.....................................................33
sühulet-i haflir.......................................................28
sühulet-i mutlak....................................................33
sühulet-i mutlaka..........................................60, 331
sühulet-i r›z›k........................................................68
sükût...................................................................303
sülûk ..............................................16, 82, 327, 375

~ eden ..........................................................216
sümbüllenme......................................................259
sünnet ................................................................123

~ ve cemaat .................................................160
sünnet-i ‹lâhiye...................................................260
sünnet-i seniye...................................................218
sünnetullah.................................................259, 390
sür’at-i hareket ...................................................282
sür’at-i intikal ......................................................399
sür’at-i mutlaka ......................................60, 61, 331
sür’at-i ruh..........................................................314

fi
fiâfi .......................................................................91
fiafiî ......................................................................52
flahadet ......................................................254, 324

~ lisan›..........................................................326
flahadet âlemi....................Bak›n›z: âlem-i flahadet.
fiah-› Geylânî .....................................................249
fiah-› Nakflibend ..................................................52
flahid-i sad›k.........................................................87
flahs-› manevî ....................................................162
flahsî

~ âlem ..........................................................189
flahsî hayatlar

~›n unsurî hayatlara feda edilmesi...............299
flahsiyet-i maneviye

Hazret-i Muhammed’in ~si .........41, 49, 87, 137
yüksek meclisin ~i ........................................162

siraç — SŞ — şahsiyet-i maneviye
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flaika...................................................................399
flair ...................................................Bak›n›z: fluara.
flaki.....................................................269, 349, 354
flakir......................................................44, 113, 259
flakirt

felsefe ~leri...........................................248, 249
ikinci Avrupa’n›n ~i .......................................247
Kur’ân’›n ~i ...........................................247, 248

flan .............................................................133, 299
~ ve fleref .............................................159, 417

flark
~ seferi .........................................................216

fiark....................................................................159
~› aya¤a kald›racak din ve kalptir ................159
enbiyan›n ekserinin ~ta gelmesi...................159

flatahat ...............................................................401
fiazelî .................................................................249
fle’n

~in kemali .......................................................36
fleair ...................................................................347

~de tehavün .................................................163
~i ihya ve muhafaza .....................................163

fleair-i ‹slâmiye ...................................................162
~ye z›t herzeler ............................................142
~yi iltizam .....................................................158
~yi terk davetine karfl› müdafaa...................347

flecer...................................................................311
flecere ............................................................58, 75
flecere-i âleme .....................................................23
flecere-i bâkiye...................................................350
flecere-i hilkat.................................45, 54, 136, 340

~in çekirde¤i .................................................296
flecere-i ‹slâmiyet ...............................................187
flecere-i kelimat..................................................293
flecere-i Muhammediye......................................137
flecere-i nuraniye .................................................39
flecere-i tûbâ-i ubudiyet......................................318
flefaat ...................................................................72
flefaatçi...............................................................375
fleffafiyet s›rr› .....................................................149
flefi .....................................................................171
flefkat ...........................................68, 143, 167, 258

~ ahireti ister ..................................................67
Hâl›k›n ~i ......................................................109
Sâniin ~i saadet-i ebediyeyi istilzam eder......70
validelerin ~leri .......................................68, 274

flefkat-i gayr-i mütenahî .....................................234
flehd ü flahadet ..................................................388
fiehit .....................................................................61
flek .....................................................129, 235, 378

~ içinde zevk edilen lezzet ...........................235
~ perdelerinin y›rt›lmas›................................235

flekavet...............................................................191

flekavet-i daime..................................................285
flekil ....................................................................373

her bir fley için iki ~ ........................................58
flekva..................................................................269

Cenab-› Haktan ~...................................21, 305
fiemme...............................................237, 304, 417
flems .........................................178, 194, 222, 223, 

256, 311, 325, 361, 367, 368, 374
Felsefenin hikmetince ~ ...............................361
Kur’ân’da ~in sirac olarak tavsifinin 

hikmeti ....................................................367
fiems..........................................................248, 366
fiems-i Ezeli .......................................................198

~nin ilim ve nazar› ........................................225
fiems-i Ezelî ..........................24, 25, 139, 178, 222
flems-i nübüvvet.................................................223
flems-i risalet........................................................39
flems-i vahit........................................................178
fler ............................................263, 299, 316, 317, 

324, 349, 375, 397, 418
flerait ..................................................................276
flerait-i adiye-i itibariye .......................................397
fleref...........................................133, 277, 278, 299
fleref-i nev-i insan.................................................71
fleriat ..................................133, 205, 290, 309, 392

~ kitab› .................................................363, 377
~›n nazar› .....................................................146
Hazret-i Muhammed’in ~› ...............................41

fleriat-› f›triye ..............................119, 302, 390, 392
~ ahkâm›.......................................................118

fleriat-› f›triye-i ‹lâhiye.........................................190
fleriat-› ‹lâhiye

~nin iki çeflidi................................................391
fleriat-› iradiye ....................................................391
fleriat-› kübra-i ‹lâhiye.........................................390
flerik ..................................25, 34, 93, 96, 141, 148, 

209, 296, 317, 359
flerr-i mahz .........................................................303
flevk .....................................48, 260, 271, 273, 399

cemadatta ~ .................................................256
flevk ü ifltiyak......................................................348
flevk-i lezzet .......................................................258
fleyatin

melâike ile ~ muharebesi .............................324
fleyh

~ ve mürit .....................................................278
~inin fleyhi ....................................................278

fieyh Abdülkadir Geylânî....................................320
fieyh Safvet Efendi ....................................103, 406
fley-i vahit.............................................................23
fleytan .................................17, 104, 120, 131, 153, 

165, 222, 255, 317, 324, 325, 343, 354, 415; 
Bak›n›z: fleyatin.
~ Sofestaî gibidir ..........................................291

şaika — Ş — şeytan Sofestaî gibidir



MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 517 GENEL ‹NDEKS

~ ve Hazret-i ‹sa...........................................270
~›n vesvelerinden biri ...................................288
~la müsademe................................................82
~lar için o kandilleri birer tafl yapt›k .............323
~lara mel’ab..................................................123
~lar›n recm edilmeleri ..................325, 418, 419
~lar›n vesveseleri .........................................416

fleytan-› cinnî ve insî ............................................17
fleytan-› cinniye ..................................................416
fleytan-› insî................................................288, 416
fleytan-› insî ve cinnî ..........................................416
fliddet-i hacalet...................................................203
fliddet-i havf........................................................164
fliddet-i isti¤rak ...................................................401
fliddet-i muhabbet ..............................................301
fliddet-i flefkat ve himayeyi nazara almamak .....119
fliddet-i flevk .......................................................260
fliddet-i tevaggul.................................................376
fliddet-i zuhurundan gizlenen.............................401
flifa .............................................................205, 321
fliir

ayet ve ~ ......................................................310
flikak...................................................................324
flikayet........................................................259, 322

~ eden.................................Bak›n›z: müteflekki.
Cenab-› Haktan ~...................................21, 305

flirk...............57, 126, 288, 289, 293, 294, 317, 318
~ sahibi...........................................................57
~in muhalat›....................................................57
esbap ~i........................................................294
gizli ~ ....................................Bak›n›z: flirk-i hafî.
kafirler ~i neden kabul ediyorlar?.................126

flirket (flirk) .....................................20, 93, 333, 381
flirk-i hafî ............................139, 278, 290, 294, 295
flöhret .................................................133, 154, 348

~ ayn-› riyad›r ...............................................133
flua .....................................................................222
fluara ..................................................................311
fluhud-i kâinat.....................................................409
fluhut ..................................................................238
fiule ....................................................................421
fiULE..................................................................237
fiûle ....................................................................371
fluunat ..........................................................37, 303

~›n kemali.......................................................36
Hâl›k›n ~›na mikyas......................................346

fluunat-› azîme ...................................................346
fluunat-› zatiye

~nin kemali .....................................................37
fluur.......................................93, 97, 140, 149, 154, 

198, 246, 283, 286, 292
~suz olarak ~lu düflmana yard›m.................163
insan›n kendisine olan ~u ............................225

flübehat ..........................................16, 18, 290, 411

flüheda ...............................................................158
flükran ..................................68, 114, 115, 158, 377
flükûk....................................................................16
flükür ...............................54, 57, 74, 113, 134, 158, 

197, 275, 276, 299, 361, 376
manevî bir ~ .................................................358
nimetlerin ~ünden sual.................................219
nimetlerin ~ünü kaza....................................219

flüphe ................................................................234; 
Bak›n›z: flübehat.

flürb ....................................................................105

T
ta’til.....................................................................294
taabbüt

masivaya ~ ve tekebbür etmemek ...............239
taahhüt ...............................................................196
taallûkat......................................................108, 354
taat .............................................................104, 235
taayyün

efrad›n ~leri ....................................................92
taayyünat............................................................309
tabaka-i avam ....................................................161

ayet-i kerime ve ~.........................................193
tabaka-i imaniye.................................................329
tabaka-i nebatiye................................................329
tabaka-i ûlâ ........................................................360
tabakat-› befler ...................................................127

ayet-i kerime ve ~.........................................193
tabiat .......................................26, 57, 59, 138, 189, 

190, 234, 390, 391, 392
~ batakl›¤› ............................................376, 414
~ iktiza etti, kelimesinin muhalat› .................228
~ nedir? ................................................390, 391
~ ta¤utu ........................................165, 189, 318
~›n iki ciheti ..................................................230
~tan teflekkül eden fesat flebekesi...............288
Hâl›k›n âsâr›n› ~a isnat ................................246

Tabiat Risalesi....................................................414
tabiat-› hevaiye...................................................391
tabii sebepler .....................Bak›n›z: esbab-› tabiiye.
tafdil....................................................................370
tafsilât.................................................................234
ta¤ut ...........................................................246, 251

ene ve tabiat ~lar› ................................189, 318
tabiat ~u .......................................................165

ta¤yir ..............................................................89, 98
tahabbüp ............................................................182
tahaffüz ..............................................................196
tahavvül........................................................98, 303
tahavvülât.............................................................72
tahavvül-i esnaf..................................................396

şeytan ve Hazret-i İsa — ŞT — tahavvül-i esnaf
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tahdis-i nimet......................................................358
tevazu ile ~in içtimas›...................................358

Tahiri Mutlu.........................................................423
tahiyye................................................................335
tahkir

mevcudat› ~..................................................350
tahlil....................................................................207
tahmidat .............................................................409
tahrip ............................................................73, 349
tahripkârane ifl ...................................................161
tahsin ...........................................97, 300, 372, 400

halk›n ~i........................................................359
taht-› h›fz ..............................................................76
tahvil.....................................................................89
takbih ...........................................................70, 106
takdir ..................................................208, 300, 323

Hakk›n ~i hakk›nda tefrit veya ifrat...............219
halk›n ~i........................................................359

takdir-i kamer .....................................................345
taklit

frenkleri ~ .....................................................251
körü körüne ~ ...............................................251

takva ..........................................146, 256, 295, 354
talib-i hakikat ........................................................17
talim....................................................................395
taltif-i rahmet ........................................................81
tanr›l›k vasf› ..................................Bak›n›z: ulûhiyet.
tanzim...................................................................89

mevcudat›n ~i...............................................388
zerrat›n ~i .....................................................389

tanzimat................................................................90
tarih-i hayat ..........................................................59
tarik

k›sa ve selâmet bir ~....................................336
Kur’ân’dan istifade edilen dört ~ ..................419

tarikat .................................................................336
~ berzah› ......................................................336

tarik-› hafa ..........................................................327
tarik-› hak

~ta çal›flanlar................................................270
tarik-› isti¤rakkârâne...........................................402
tarik-› Kur’ânî

~’nin iki nevi .................................................395
tarik-› müteassife................................................402
tarik-i cehr ..........................................................327
tarla

~ve tohum ......................................................31
tasallut................................................................355
tasannu ..............................................................417
tasannuat ...........................................................274
tasarruf...................................................89, 98, 296

cüz’de ~........................................................306

tasarrufat
Allah’›n ~›nda flerik yoktur............................296

tasarrufat-› acibe ................................................221
tasarrufat-› ‹lâhiye ..............................................316
tasarruf-› mutlak .................................................297
tasarruf-i hakikî ....................................................31
tasavvuf ehli...........................Bak›n›z: mutasavvife.
tasavvurat...........................................................206
tasavvurat-› fleytaniye ........................................140
tasfiye.........................................................394, 395
tasfiye-i nefis ......................................................359
tavr-› kalp ...........................................................131
tavsif eden..........................................................125
tavuk ..................................114, 256, 257, 258, 275
tavus kuflu..........................................................137
tayyare-i ömür ....................................................176
tayy-› mekân ..............................................313, 418
tayy-› zaman› .....................................................313
tayyibat...............................................................346
tazarru........................................181, 267, 269, 413
Tazarru ve Niyaz ................................................212
tazip ...........................................................374, 375
teâlî ....................................................................249
tearüf-i amme.....................................................374
teavün ..................................................30, 256, 376
tebeddül ...............................................98, 180, 303
tebeddülât ............................................................78
tebli¤...................................................................271
tebrik ..................................................................277
tecavüp.................................................................90
tecdit.....................................................................73
teceddüd-i emsal................................................180
tecelli..................................................129, 138, 168
tecellî..................................................................198
tecelli-esma ve s›fat ...........................................402
tecelli-i ehadiyet ...................................................24
tecelli-i esma ........................................................25
tecelli-i rububiyet ................................................379
tecelli-i timsal akisler ..........................................199
tecelliyat .............................................................125
tecelliyat-› cemaliye............................................187
tecelliyat-› esma .................................................195
tecelliyat-› ‹lâhî ...................................................138
tecelliyat-› ‹lâhiye .......................................331, 382
tecelliyat-› nuriye ................................................232
tecelliyat-› seyyale..............................................312
tecrübe ...............................................................236
teçhizat-› harika..................................................166
tedai-yi efkâr ......................................................154
tedbir ....................................................31, 209, 297

zîhayat›n ~i.....................................................51
tedenni ...............................................................332
tedvir ....................................................................31

tahdis-i nimet — T — tedvir



MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 519 GENEL ‹NDEKS

teellüm .......................................................168, 243
teellümat.............................................................303
teemmül .............................................................233
teemül ................................................................312
teessür .......................................................168, 233
teessürat ............................................................303
tefekkür..........55, 95, 233, 300, 343, 375, 396, 411

~ levhas›.........................................................55
afakî ~ ..........................................................233
âyâta ~ .........................................................235
enfüsî ~ ........................................................233

tefennün .............................................................343
tefrit ............................................................219, 358
tegafül ........................................................289, 291

Sâni-i Zülcelâlden ~ .....................................391
tegafül-i ani’s-Sâni .............................................390
tehalüf ................................................................335
tehlike

vehmî ~ler ......................................................83
tekâlif-i diniye .....................................................235
tekbir ..................................................................265
tekebbür .....................................................183, 319

masivaya taabbüt ve ~ etmemek .................239
mevcudat›n büyü¤ünün küçü¤e ~e hakk›

yoktur......................................................298
tekellüfat.............................................................274
tekemmül-i hayat................................................318
tekerrür...............................................................205
teklif............................................................146, 352
tekrar ..................................................................120

ayetlerin ~›....................................................377
Kur’ân’daki ~lar ....................................204, 310

tekrarat-› Kur’âniye ....................................363, 405
telâki...................................................................176
telâfl....................................................................400
temayüz .....................................................358, 416
tembel ................................................256, 259, 359
tembellik.............................................130, 161, 255
temellük......................................................110, 201

mahlûkata ~....................................................31
temizlik ..........................................Bak›n›z: nezafet.
temlik..................................................................173
temsil..........................................................107, 368

Kur’ân’›n ~leri zikretmesinin hikmeti ............368
tenasül................................................................344
tenevvü-i hacat...................................................351
tenevvür .............................................149, 227, 257
tenevvür-i intibah................................................202
tenevvür-i kalp....................................................359
tenezzülât-› ‹lâhiye .............................................204
tenfiz-i ahkâm-› fler’iye.......................................162
tenvir..................39, 46, 52, 94, 363, 367, 399, 400
tenzih

nefsi ~...........................................................328

terakki ........................................................257, 332
terakkiyat............................................138, 185, 256
terakkiyat-› ecnebiye ..........................................254
terakkiyat-› fikriye .................................................18
terakkiyat-› kalbiye ...............................................18
terakkiyat-› maddiye...........................................336
terakkiyat-› sanayi ..............................................144
terbiye ....................................................39, 65, 362

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n mu’cizâne ~si......249
zîhayat›n ~si ...................................................51

terbiye-i Kur’âniye ..............................................249
tercüme-i ezeliye................................................362
tereddüt ..............................................................130
terekküp .............................................................207
terk-i dünya ........................................................255
terk-i kebair ........................................................354
terk-i lezaiz.........................................................192
terkip ............................................................92, 207
tesadüf ......................................152, 153, 180, 183, 

287, 288, 382, 395, 400
kör ~ .............................................................230

tesadüf-i âmâ .....................................................392
tesanüt ...........................................................89, 90
tesbih .........................249, 265, 298, 335, 360, 373

~ eden ..........................................................360
bayram namazlar›ndaki ~ler ve zemin .........264
Cenab-› Hakk› ~ ...........................................200
mevcudat›n ~lerini fehmetmek .....................335

tesbihat ................................................90, 326, 360
tesir ..............................................................20, 392
tesir-i faaliyet......................................................233
tesir-i hakikî..................................................22, 397
tesir-i kudret .........................................................96
teslimiyet ....................................................236, 271

Rabb-i Vahide ~..............................................85
teflahhusat .................................................180, 309
teflahhusat-› vechiye ..........................................415
teflehhus.............................................................416
teflehhusat-› veçhiye ..........................................416
teflekkül

kendi kendine ~ün muhalat› .........................228
teflekkülât .............................................................59
teflekkül-i enva ...................................................389
teflekkür levhas› ...................................................55
teflevvüflat-› akliye .............................................147
tevafuk

azalardaki ~..................................................301
efrattaki ~ .......................................................62
insanlar›n yüzlerindeki ~ ..............................287
nevlerdeki ~..................................................287

tevafuk-i mutlak....................................................61
tevahhufl.............................................................400

topra¤a ink›lâptan ve kabirden ~ etmemek..380
tevakkuf..............................................................303

teellüm — T — tevakkuf
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tevazu.................................................................249
~ ile tahdis-i nimetin içtimas›........................358
~ kast›yla nimetleri ketmetmemek................358
toprak ve ~ ...................................................379

tevazua...............................................................319
tevcih-i hitap.......................................................127
tevcih-i rububiyet..................................................31
teveddüt .............................................................182
tevehhüm ...........................................................282
tevekkül......................................195, 209, 352, 359
tevellüdat............................................................244
tevellüt................................................................344
tevfik-› ‹lâhî.........................................................336
tevhid ................................29, 31, 33, 49, 103, 120, 

138, 141, 143, 186, 217, 294, 299, 305, 332,
345, 368, 370, 382, 386, 387, 392, 393, 394,
405, 407, 409
~ denizinden Katre .........................................82
~ dini...............................................................88
~ hatemleri .....................................................32
~ iki çeflittir .....................................................22
~ ile bak›fl.....................................................315
~ in dört bürhan›...........................................384
~ sikkesi .........................................................96
~ ve esbap ...............................................20, 22
~ ve Furkan-› Hakîm ......................................88
~ ve Hazret-i Muhammed ................39, 40, 300
~ ve Muhammed (a.s.m.) ...............................88
~de isti¤rak...................................................401
~de zevken fliddet-i isti¤rak..........................401
~e dair dört remiz .........................................279
~in bürhanlar› ...............................................314
~in kolayl›¤› ..................................................126
âlem ~i ilân eder...........................................304
âmiyâne ~.......................................................22
hakikî ~...................................................22, 335
kâinat ~e delâlet eder.....................................88

Tevhid Denizinden bir Katre...............................103
tevhid-i k›ble.........................................................16
tevhid-i rububiyet................................................401
tevhid-i Ulûhiyet .................................................401
tevhid-i zahirî......................................................335
tevhid-i zevkî ......................................................401
Tevrat .................................................................207
Tevvab................................................................212
tevzin-i adalet.......................................................81
tezekkür..............................................................375
tezellül ................................................................248
tezkiye

imanî ~ muamelesi .......................................329
nefsin ~si ..............................................328, 329

tezyid-i lezzet .....................................................209
tezyin....................................................................55
tezyinat...............................................................300

tezyin-i inayet .......................................................81
t›ls›m-› kâinat›n keflflaf› ......................................422
timsal..................................................................168
tohum .............25, 27, 75, 165, 283, 284, 306, 373; 

Bak›n›z: habbe.
~lardaki kesret..............................................344
tarla ve ~ ........................................................31

tohumcuk............................................................284
tokat ...................................................................268
toprak...................................26, 283, 309, 345, 379

~ âyinesi .......................................................379
~a ink›lâptan tevahhufl etmemek .................380

tövbe ..........................................................130, 267
tu¤yan ................................................................153
tul-i emel ............................................................190
tul-i zaman ...........................................................42
turuk-i cehriye ......................................................18
turuk-i hafiye ........................................................18
Türkçe hutbe ......................................................146

U
ubudiyet ......................................44, 130, 188, 206, 

247, 263, 265, 272, 273, 296, 330, 336, 338,
351, 352, 353, 354, 368, 376
~ dairesi..........................................................55
~ yolu............................................................140
~in daisi ve neticesi......................................272
~in dünyaya ait faydalar› ..............................272
~in esas›.......................................................273
~in güzellikleri .......Bak›n›z: mehasin-i ubudiyet.
~in k›smen iptali ...........................................272
~in mukaddeme-i mükâfat-› lâhika de¤il,

netice-i nimet-i sab›kad›r ........................419
~te teslimiyet vard›r, tecrübe yoktur .............236
Hazret-i Muhammed’in ~i .........................51, 72
insana verilen nimetler ve ~ .........................330
rububiyet ve ~ dairelerinin reisleri ve

aralar›ndaki münasebet ............................55
ubudiyet-i fikriye .................................................377
ubudiyet-i külliye ..................................................64
ubudiyet-i mahza................................................317
ucb .....................................................104, 318, 410
udûl ....................................................................375
uhrevî

~ hayat› ihmal etmemek...............................353
~ ink›lâbat.....................................................238

uhuvvet.......................................................110, 143
ukde-i hayatiye

kalpteki ~ ......................................................399
ukuk-› ümmet .....................................................142
ukul-i nuraniye erbab› ..........................................78
ulema ...........................................................18, 226
ulema-i mütebahhirîn .........................................422

tevazu — TU — ulema-i mütebahhirîn



MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 521 GENEL ‹NDEKS

ulûhiyet..........................................63, 96, 116, 217, 
231, 263, 296, 317, 371
~ s›fatlar›n› fehmetmek ................................107
~ ve irsal-i rüsul..............................................64
~e mahsus muhît ve mutlak s›fatlar .............198
~in azameti ve insan ....................................300
~in azameti, izzeti, istiklâliyeti ve 

tasarrufu .................................................307
Ulûhiyet ..............................................148, 402, 407
ulûhiyet-i mutlaka.........................................25, 377
ulûhiyet-i sariye ..................................................402
ulûm ...................................................................177
ulûm-i akliye .................................................16, 111
ulûm-i âliye.........................................................336
ulûm-i felsefiye .....................................................16
ulûm-i kevniye ....................................................374
ulüvv-i himmet....................................................255
umumî beliyye....................................................146
umumî hayat ......................................................260
umumî nimetler ..................................................376
umur-i bat›la .......................................................389
umur-i diniye ......................................................359

~de müsamaha veya teflebbühle 
medenîlere yanaflmamak .......................202

umur-i dünyeviye
~ ve kalp.......................................................192

umur-i hasise .............................................150, 397
unsur ......................................................31, 35, 417
unzur ilâ men kale..............................................421
unzur ilâ men kale ve limen kale ve fîmâ kale...421
usûl-i fleriat.........................................................254
uyanma .............................................................210; 

Bak›n›z: intibah.
uyku ...........................................................202, 356

~dayken kendilerini ay›k zannedenler..........202
gaflet ~su......................................................267

uzuv
~un hizmetini terketmesi bir nevî azab›d›r ...257
~un ibadeti ve dalâleti ..................................311

Ü
ücret ...........................................................328, 358
ülfet ............................................................312, 318

~in ilim telâkki edilmesi ................................312
ümit ....................................................108, 242, 321

rahmetten ~i kesmemek...............................104
ümitsizlik............................................................191; 

Bak›n›z: yeis.
ümmet

~ hesab›na ...................................................142
ümmet-i Muhammed ..........................................185
ümmî ..................................................................174
ünsiyet ................................................................112

üslûb-i âlî............................................................325
üslûb-i Kur’ânî ....................................................266
üstad-› hakikî........................................................16
üstad-› kudsî ........................................................16
üstad-› mutlak ....................................................271
üstat .......................................16, 46, 129, 277, 278

~ mastar ve menba de¤il, mazhar ve 
makestir ..................................................278

Üstat ...........................................15, 276, 277, 408, 
409, 412, 414, 419, 422; 
Bak›n›z: Said Nursî.
~›n eski eserleri ............................................408

üzüm ..................................................................287
üzüntü ...............................................................322; 

Bak›n›z: elem.

V
vaad

~in hilâf›n› yapma...........................................77
Allah ahirete dair ~lerinden hulf etmez ..........78

Vacib ....................................................92, 220, 308
~in nurunun gölgeleri ...................................220
sanat› ~e isnat..............................................231

Vacib-i Ehad .......................................................116
Vacib-i Sermedî..................................................100
Vacibü’l-Vücud......................25, 36, 93, 94, 96, 99, 

112, 147, 148, 150, 151, 178, 179, 220, 295,
316, 318, 397, 400, 401, 402
~u mümküne k›yas.......................................298
~un kudreti ve fiili .........................................295
~un vücub-i vücudu........................................34
eflyay› ~a isnat ...............................................93
hilkat ve yarat›l›fl› ~a isnat .............................92

vâcibü’l-vücut .....................................................297
vacip...........................................................100, 148
Vacip

~ ile âlem-i mümkinat ...................................220
vahdaniyet ...............................32, 53, 81, 282, 368
vahdaniyet-i ‹lâhiye ..............................................49
vahdet...................................33, 35, 36, 57, 81, 88, 

89, 96, 99, 101, 102, 147, 178, 231, 234, 301,
307, 332, 342, 377, 386, 387, 398, 416
~deki kolayl›k................................................231
~te suhuletle yüsr.........................................232
eflyadaki ~ler ................................................178
Hâl›k›n ~ .......................................................310
kudretin ~le beraber yapt›¤› tasarruf............178
Sâniin ~i .......................................................178

vahdet-i idare .....................................................401
vahdet-i ‹lâhiye.....................................................64
vahdet-i kudret ...................................................401
vahdet-i Sâni ......................................................386
vahdetü’l-mevcut ................................................402

ulûhiyet — UÜV — vahdetü’l-mevcut
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vahdetülvücut.............................................401, 403
~ ehli ve kâinat .............................................329
~un mahiyeti.................................................401
maddeperver hükeman›n ~u ile evliyan›n

~unun farklar› .........................................402
Muhakkikîn-i Sofiyenin ~u ............................402

vahdetüflfluhut ...................................401, 402, 403
~ halk› ve mevcudat .....................................329

Vâhibü’l-Hayat....................................................335
Vahid....................................87, 301, 308, 392, 400
Vahid-i Ehad ...........................26, 36, 88, 178, 187, 

287, 341, 382
vahid-i fert ..........................................................307
vahid-i hakikî ......................................................292
vahid-i k›yas .......................................................107
vahid-i k›yasî ...............86, 107, 252, 294, 316, 410
Vahid-i Vacip ......................................................231
vahidiyet.........................................27, 35, 333, 339
vahit .............................................93, 100, 148, 232

~in kesretten sudûru ....................................148
vahiy...................................................................386
vahflet .........................................................111, 112
vahflî kavimler ......................................................46
vahy-i mahz........................................................394
vak›f....................................................................277
vakt-i ihtiyaç .........................................................30
vakt-i muayyen.....................................................30
valide.................................................................258; 

Bak›n›z: anne.
~lerin muhabbeti...........................................274
~lerin flefkatleri .......................................68, 274
hayvanî ~ler ve yavrular›..............................258

varl›k..................................................Bak›n›z: kevn.
~lardaki denge .Bak›n›z: muvazene-i mevcudat.

vas›f ile ittisaf .....................................................219
vatan ..................................................................354

~ gençleri frenkleri taklit etmemeli ...............251
vazife..........................................................258, 261

~ içindeki lezzet............................................258
~deki lezzet ..................................................257
Cenab-› Hakk›n ~sine kar›flmamak......271, 272

vazife-i f›triye......................................257, 260, 296
vazife-i ‹lâhiye

~ye kar›flmamal›...........................................274
vazife-i sakile .....................................................354
vazife-i ubudiyet .................................................130
vech-i i’caz› ........................................................420
Vedud.................................................212, 321, 322
vefadarl›k............................................................114
vefiyat.................................................................244
Vehhab...............................................................212
vehham ..............................................................234
vehim ........................................................131, 221; 

Bak›n›z: evham.

vehm ü hayal......................................................282
vehmî

~ tehlikeler......................................................83
velâyet..........................................................40, 101

~ sahibi.........................................................352
velehresan-› efkâr ..............................................391
velî ...................................................Bak›n›z: evliya.

~lerin himmetleri, imdatlar›, feyiz vermeleri .378
velillik .............................................Bak›n›z: velâyet.
vesait....................................................95, 109, 114
vesait-i esbap.......................................................94
Vesenî ................................................................140
vesile-i tahabbüp................................................182
vesile-i tearüf......................................................182
vesilelik...............................................................278
vesvese.............................................122, 123, 131, 

153, 154, 183, 197, 267, 415, 416
~lerin izalesi .................................................415
~nin çaresi....................................................153
fleytan›n ~lerinden biri ..................................288

vesvese-i fleytan ................................................162
vevesvese-i fleytaniye........................................410
vicdan................................................242, 243, 254, 

318, 386, 394, 399, 400
~ Sânii unutamaz .........................................399

vicdan-› befler ....................................................398
vicdaniyat ...........................................................318
vird .....................................................249, 272, 329

hâlis ~...........................................................272
Kur’ân flakirtlerinin ~lerini okuyuflu ..............249

vird-i zeban...................................................39, 117
visal..............................................................74, 181

~in lezzeti .....................................................201
vukuat...................................................................21
vukuat-› maziye..................................................378
vücub..................................................................400
Vücub...................................................................93
vücub-i vücut34, 35, 36, 63, 81, 87, 88, 90, 97, 98,

99, 387
~ iki cihetle flahadet .....................................261
~ ve vahdet ..............................57, 89, 101, 147

vücud
nimetin ~u.....................................................276

vücudî
~ fleylerin icad› .............................................150

vücûd-i hakikî .............................................232, 233
vücûd-i hakikî ve aslî .........................................168
vücûd-i haricî .....................................220, 232, 233
vücûd-i misalî .....................................................232
vücûd-i vücubî....................................................232

~nin tecelliyat-› nuriyeleri .............................232
vücûd-i z›llî .........................................................168
vücuh-i i’caz .......................................................362
vücuh-i mümkine................................................396

vahdetülvücut — V — vücuh-i mümkine
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vücuh-i selâse-i mezkûre ...................................231
vücup....................................................................99
vücut .....................................23, 34, 94, 95, 96, 99, 

100, 108, 112, 116, 129, 150, 169, 177, 196,
219, 226, 232, 233, 306, 307, 349, 398
~taki mebzuliyet ...........................................344
~un teceddüdü .............................................303
~un terkiyle ~ bulmak...................................191
~un vücudu kemal iledir ...............................100
~unu mucidine feda etmek...........................191
âlemlerin ~ sahnesinde içtimas›...................220
dünyada ve berzahî aynalarda ~ .................129
Hâl›k›n ~u .....................................................337
ilm-i muhit-i ezelîde temessül eden 

imkânî ~lar..............................................232
insan›n ~u ...........................105, 128, 132, 173, 

190, 191, 293, 329, 337, 339
insan›n ~u ebedî de¤ildir..............................108
maddî ve misalî ~.........................................220
mahlûkat›n ~lar›............................................396
mevcudat›n ~a gelmesi ................................298
mümkünat›n ~› .............................................220
yaln›z bir ~....................................................401

vücut ve vahdet-i Sânii.......................................386
vüs’at-i mutlaka............................................60, 331
vüs’at-i rahmet ...................................................368

Y
yâ Allah ..............................................................171
yâ Deyyan ..........................................................269
yâ Hâl›kî .............................................................171
yâ Hannan..................................................268, 269
yâ Malikî.............................................................171
yâ Men Lehü’l-mülkü ve’l-Hamd.........................110
yâ Mennan .................................................268, 269
yâ Rabbî.............................................................171
yâ Rahîm....................................................115, 171
yâ Rahman.................................................171, 269
yâ sin..................................................................311
ya¤mur ...............................................................283
ya¤mur namaz› ..................................................355
Yahudî ................................................................142
yakar›fl.........................................Bak›n›z: münacat.
yakîn ..................................................332, 357, 378
yakîni..................................................................359
yalan.....................................................................47
yarat›c›...............................................Bak›n›z: hâl›k.
yarat›c›l›k .....................................Bak›n›z: hâl›k›yet.
yarat›lan .............................................................344
yarat›l›fl ........................................32, 126, 150, 231

~a ait kanun ve kaideler............Bak›n›z: fleriat-› 
f›triye.

~› Vacibü’l-Vücuta ve esbaba isnat ................92

birinci ve ikinci ~...........................................194
insan›n ve âlemin ~› .....................................289

yarat›l›fl a¤ac› .....................Bak›n›z: flecere-i hilkat.
yarat›lm›fllar ..............Bak›n›z: mümkinat, mahlûkat.
yaratma .......................................................32, 292; 

Bak›n›z: halk (yaratma).
yard›mlaflma ...............................................29, 376; 

Bak›n›z: teavün.
~ düsturu .....................Bak›n›z: düstur-i teavün.
~ kanunu ......................................................245
eflya-i camidenin ~› ........................................30

Yâsin Suresi ......................................................311; 
Bak›n›z: Sure-i Yâsin.

yaflay›fl ...............................................................190
yavru ....................................................................68

hayvanî valideler ve ~lar› .............................258
yazar ............................................Bak›n›z: muharrir.
ye’s.....................................................................104
yed-i idam ..........................................................397
yed-i ihtiyar

insan›n ~›......................................................132
yed-i kudret ..........................................85, 179, 230
yed-i tasarruf............................................24, 31, 62
yed-i teshir ...........................................................31
yed-i tûla ............................................................196
yed-i vahit.............................................................32
Yedinci Söz ........................................................412
yeis.............................................................104, 410
yeme ............................................................96, 245
yemek.........................................Bak›n›z: mat’umat.
Yemen ................................................................279
Yeni Said...............................17, 19, 238, 241, 267; 

Bak›n›z: Said Nursî.
~in eserleri....................................................408

yeryüzü ...............................Bak›n›z: arz, küre-i arz.
yevm-i hesap......................................................203
y›ld›z.....................................................30, 311, 325
Yirmi Beflinci Söz ...............................................420
yirmi dört saat ....................................................353
Yirmi ‹kinci Söz ............................................20, 407
Yirmi Sekizinci Söz ......................................57, 313
Yirmi Sekizinci Sözünün ‹kinci Makam› .............409
Yirmi Üçüncü Lem’a...........................................414
yokluk...............................................Bak›n›z: adem.
yol

Cenab-› Hakka vas›l olan ~lar......................286
hayat seferinde iki ~ .....................................351

yumurta ..............................................306, 373, 398
~lardaki kesret..............................................344

Yunan .........................................................160, 411
Yunanî ................................................................140
yükselme

insan›n ~si ......................................................44
yümün ................................................................134
yüz .....................................................................287

vücuh-i selâse-i mezkûre — VY — yüz
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Z
zaaf................................44, 90, 163, 184, 258, 348
zaaf › milliyet ......................................................163
zaaf-› dine ..........................................................160
zahir ............................................94, 100, 152, 229, 

230, 286, 287, 320, 360, 381
~ ile bât›n .....................................................335
~den hakikate geçmek .................................336

Zahir...................................................129, 152, 213
~ismi ve Arfl..................................................170

zahmet ...............................................................259
rahat ~te zahmet rahattad›r..........................259

zaif-i kavi ............................................................248
zaifü’l-itikat .........................................................402
zail .....................................................................208
zailât-› fâniyeye ihtimam ....................................339
zakir ....................................................44, 141, 372; 

Bak›n›z: zikreden.
zalim...........................................................294, 417

~lerin tasallutu ..............................................355
mahlûkat›n en ~i...........................................301

zalim-i alelküll.....................................................289
zaman ................................................175, 176, 199

~ cemaat zaman›d›r .....................................162
~›n genifllemesi ..............Bak›n›z: bast-› zaman.
geçmifl ~.......................................................281
gelecek ~......................................................281
haz›r ~ ..........................................................281

Zaman-› Cahiliyet...............................................417
zaman-› hâl ........................................................348
zaman-› mazi .....................................................108
zaman-› Miraç ....................................................313
zaman-i mazi

iman nazar›yla ~.............................................44
zarar..............................................Bak›n›z: hasaret.
zararl› .........................................................352, 372
zaruret lisan› ........................................................69
zaruriyat .............................................................146

dinin ~›..........................................................145
zaruriyat-› diniye.........................................147, 161
zat

maddiyattan olmayan ~................................175
Zat (Allah)

~›n kemali.......................................................36
Zat-› Akdes.........................................176, 349, 371

~i mülâhaza ..................................................211
Zat-› Cebbar.......................................................404
Zat-› Ehad ............................................................53
Zat-› Hafîz ..........................................................284
Zat-› Kayyum......................................................293
zat-› muallâ ..........................................................42
zat-› mürflit ...............................................46, 47, 48

zat-› nuranî ......................43, 44, 46, 47, 49, 51, 52
Zat-› Peygamberî ..............................................141; 

Bak›n›z: Hazret-i Muhammed.
Zat-› Vahid......................................................33, 35
Zat-› Zülcelâl..................28, 78, 257, 261, 265, 390

~ maddiyattan mücerrettir ............................401
~’in kemali ......................................................37
~in vücut ve vahdeti .....................................386

zatî .....................................................................138
~ meziyet......................................................142

zay›f ...........................................................248, 359
zehirli bal............................................................235
Zelcelâl-i Ve’l-ikrâm............................................213
zelil .....................................................................341
zelzele-i kübra....................................................264
zemin

bayram namazlar›ndaki zikirler,
tesbihler ve ~..........................................264

zenci...................................................................255
zerrat ....................................57, 91, 198, 222, 223, 

229, 231, 257, 297, 302, 305, 389, 393, 397
~›n tanzimi....................................................389
~taki intizam ...................................................92
ezeliyet ve icad› ~ vermek ...........................390

zerrat-› kâinat .............................................115, 386
zerrat-› müteharrike............................................222
zerrat-› tamiye ....................................................245
zerre ...............................25, 35, 57, 58, 59, 92, 93, 

116, 139, 148, 149, 178, 198, 229, 260, 261,
297, 387, 389, 417; Bak›n›z: zerrat.
~ler aras›nda tesanüt ve muvazene...............93
~lerdeki teflekkülât ve terkibat........................94
~lerin hareketleri .........Bak›n›z: harekât-› zerrat.
insan›n ~leri..................................................228

Zerre ..................................................237, 286, 415
zerre-i vahite ........................................................57
zeval .............................34, 35, 43, 68, 72, 81, 114, 

180, 206, 208, 226, 235, 239, 291, 347, 357
~ bulan...........................................Bak›n›z: zail.
~in elemi.......................................................201
fânîlerin ~inden kederlenmemek..................238

zeval-i nimet.......................................................197
zevi’l-hayat...................64, 166, 180, 182, 323, 337

~ tesbihat› ve insan ......................................335
zevi’l-idrak ..........................................................323
zevilhayat .............................................................32
zevk......................................................74, 167, 192

insan›n ~i ve felek çarklar› ...........................305
Zeylü’l-Habbe.............................................215, 413
Zeylü’l-Hubab.............................................172, 413
Zeylü’z-Zeyl................................................228, 414
z›ll-› zalîl .............................................................400
z›ll-i tecelli ..........................................................400

zaaf — Z — zıll-i tecelli
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z›nd›ka
ehl-i iman›n efkar› içindeki ~ fikri ..................411

z›t 418
~lar› bir fiilde birlefltirmek Sâni-i Kadîr’e

mahsustur.................................................62
~lar› cem ......................................................185
eflyan›n hakikati ~lar›yla bilinir .....................334

zîhayat24, 25, 26, 64, 245, 246, 247, 260, 262, 306,
388, 389, 414
~ ve Esma-i Hüsna.......................................223
~›n Allah’›n isim ve s›fatlar›na mazhariyeti.....91
~›n hayat›ndaki gayeler ve faydalar .............183
~›n terbiyesi ve tedbiri ....................................50
~›n vazifeleriden lezzet almas›.....................256
~›n vücuduna terettüp eden semereler ........223
bir ~› halk etmek.............................................24

zihin......................................95, 209, 211, 216, 314
zikir ...117, 140, 147, 165, 190, 205, 249, 263, 272,

363, 411
~ kitab› .................................................363, 377
~de tezkâr ....................................................377
~in tekrar› .....................................................363
Allah, Allah ~i ve ene ...................................165
Allah’›n ~i........................................................94
bayram namazlar›ndaki ~ler ve zemin .........264
daimî olan Zat›n ~ine devam etmek.............293
gaflet ile yap›lan ~ler ....................................140

zikir halkas› .............................Bak›n›z: halka-i zikir.

zikreden ....................................................134, 140; 
Bak›n›z: zakir.

zikr-i cehrî ..........................................................165
zikr-i hafî ............................................................165
zikr-i ‹lâhî............................................................165
zillet ............................................114, 247, 267, 299

~e katlanma .............................Bak›n›z: tezellül.
zimme.....................................Bak›n›z: ehl-i zimme.
zimmî..................................................................254
ziya.............................................................151, 323
ziyafet

ebediyete lây›k cismanî ~ler.........................340
ziyafet-i amme....................................................180
ziyafet-i amme-i ‹lâhiye ......................................183
zulmet.........................................111, 177, 181, 227
zulüm .........................................................104, 219

Avrupa’n›n ~ü ...............................................251
cemaat›n hasenat›n› flahsa isnat ~dür.........139
cemaatin sa’ylerinin neticesinin bir adama

verilmesi ~dür .........................................277
zulümat ................................................43, 315, 348
Zühre..................................................237, 330, 414
ZÜHRE...............................................................237
Zühre Risalesi ....................................................237
züht ....................................................................255

zındıka — A — züht
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Tarih Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki Olaylar

1878 • Bitlis’in Hizan Kazas›na ba¤l›
Nurs köyünde do¤du.

• II. Abdülhamit Kanun-i Esa-
si’nin 113. madde’si gere¤ince
meclisi tatil etti ve ›. Meflrutiyet
dönemi sona erdi. (14 fiubat).

• Ali Suavi Vak’as› (20 May›s).
• Prizren’de Arnavut birli¤i kurul-

du. (10 Haziran).
• Osmanl› Devleti Halep Ferma-

n›n› ilan etti. (23 Ekim)

• Arnavutlar›n toprak bütünlü¤ü
ve özerklikleri Osmanl› Devle-
tince tan›nd›.

• Kars, Ardahan ve Batum Rus-
ya’ya b›rak›ld›.

• S›rbistan, Karada¤ ve Roman-
ya ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Do¤u Bayaz›t tekrar Osmanl›-
lara geçti.

• Ruslar Sofya ve Edirne’yi iflgal
etti. (20 Ocak).

• Osmanl› Devleti ile Rusya ara-
s›nda Ayestafanos Antlaflmas›
imzaland›. (3 Mart).

• K›br›s’›n ‹ngiltere taraf›ndan
yönetilmesini öngören K›br›s
Antlaflmas› imzaland›. (4 Hazi-
ran).

• Berlin Kongresi sona erdi ve
Berlin Antlaflmas› imzaland›.
(13 Temmuz).

• Haleppa Ferman›na ba¤l› ola-
rak Girit adas›nda Rum ço¤un-
lu¤u olan bir temsilciler meclisi
kuruldu. (Ekim)

1879 • Osmanl› Devleti Bosna-Hersek
bölgesinde Avusturya ege-
menli¤ini kabul etmek zorunda
kald›. (21 Nisan)

• Almanya Avusturya ile ittifak
kurarak Rusya’y› yaln›z b›rakt›.

• Matematikçi Albert Einstein
do¤du.

• Rusya’da Stalin ve Troçki do¤-
du.

1880 • Ünlü devlet adam› ve flair Ziya
Pafla öldü. (18 May›s).

• Ülgün flehri Karada¤’a terk
edildi. (27 Kas›m)

• ‹ngiltere’de liberal parti seçim-
leri kazand› ve William Glads-
tone hükümeti kuruldu.

1881 • Y›ld›z Mahkemesi (27 Hazi-
ran).

• Teselya Yunanistan’a terk edil-
di. (2 Temmuz).

• M›s›r’da Vatanîler isyan ç›kar-
d›. (9 Eylül).

• Düyun-i Umumiye ‹daresi ku-
ruldu. (20 Aral›k)

• Rus Çar› 2. Aleksandr öldürül-
dü.

• Almanya, Avusturya ve Rusya
aras›nda Üç ‹mparatorlar Ligi
Antlaflmas› imzaland›.

• Frans›zlar Tunus’u iflgal etti.
(12 May›s)

1882

1883

• ‹skenderiye’de Müslüman ve
H›ristiyan mücadelesi bafllad›.
(12 Haziran)

• Bismark’›n giriflimleriyle Al-
manya, Avusturya ve ‹talya
aras›nda ‹ngiltere’ye yönelik
Üçlü ‹ttifak imzaland›. (20 Ma-
y›s).

• ‹ngiltere M›s›r’› iflgal etti. ( 13
Eylül).

• ‹lk hidroelektrik santral infla
edildi. (ABD)

• Rusya’da Komünist Parti kurul-
du.

Tarihsel Geliflim ve Olaylar ‹çinde Bediüzzaman Said Nursî
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• Ö¤renimini fieyh Mehmet Ce-
lali medresesinde tamamlad›,
icazet ald› ve Siirt’e gitti.

• Molla Fethullah Efendi taraf›n-
dan Bediüzzaman lakab› veril-
di 

• Herbert J. Gladstone ‹ngilte-
re’de müstemlekeler bakan› ol-
du.

• Molla Muhammed Emin Efen-
dinin medresesinde ö¤renim
hayat›na bafllad›.

• Nurs’a geri döndü.

• Do¤u Rumeli buhran› yafland›. • Do¤u Afrika ‹ngiltere ve Alman-
ya aras›nda paylafl›ld›.

• Siirt’te alimlerle münazara etti.
• Tillo’ya gitti.
• Miran aflireti reisi Mustafa Pa-

flay› zulümden men etti.
• Cizre alimleriyle münazara etti.

• Ö¤renim için Pirmis köyüne
gitti.

• Ö¤renim için a¤abeyi Molla
Abdullah ile Nurflin köyüne ve
Seyhan yaylas›na gitti.

• Ta¤ medresesinde ö¤renime
devam etti.

• Pozitivist ve materyalist Beflir
Fuad’›n deneysel intihar›. (6
fiubat)

• ‹sviçre’de Ermeni H›nçak Ör-
gütü kuruldu.

• Bismarck Almanya ve Rus-
ya’n›n ortak politikalar üzerin-
de anlaflmas›n› sa¤layan ittifak
antlaflmas›n› Rusya’ya kabul
ettirdi.

• Deutsche Bank ile yap›lan an-
laflma sonucu Osmanl› Devleti
üzerindeki ‹ngiliz, Frans›z ve
Avusturya’n›n mali bask›s›
azalt›ld›. (27 Eylül).

• Almanlar Anadolu Demiryollar›
Kumpanyas›n› kurdu. (6 Ekim).

• Nam›k Kemal öldü. (2 Aral›k)

• Brezilya’da kölelik kald›r›ld›.

• ‹brahim Temo, Abdullah Cev-
det ve ‹shak Sükuti önderli¤in-
de ‹ttihad-› Osmani Cemiyeti
kuruldu. (21 May›s).

• Yemen’de Zeydiler isyan etti.
• II. Abdülhamit taraf›ndan Uzak-

do¤u’ya gönderilen Ertu¤rul
F›rkateyni Japonya sular›nda
batt›. 581 kifli öldü. (16 Eylül)

• Japon ‹mparatoru Meiji, Bis-
marck Almanya’s›n› örnek alan
bir Anayasa ç›kard›.

• Alman ‹mparatoru II. Wilhelm
‹stanbul’u ziyaret etti.

• Molla Muhammed’in refakatin-
de Do¤ubayez›t’a hareket etti.

• Erzurum’da Ermenilerle Türk-
ler aras›nda çat›flma yafland›.
(Haziran)

• Almanya Baflbakan› Bismark
görevinden ayr›ld›.

• Do¤ubeyaz›t’ta fieyh Mehmet
Celali Medresesine geldi

• Ahmet Vefik Pafla öldü (1 Ni-
san).

• Servet-i Fünun dergisi ç›kma-
ya bafllad›.

1887

1893

1888

1889

1890

1891

1886

1892
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1884 • Mithat Pafla Taif zindan›nda öl-

dürüldü. (7 May›s)
1885 • Hindistan’da Ulusal Kongre ku-

ruldu.
• Almanya’da Benz motor üzeri-

ne çal›flmalar yap›ld›.
• Bulgaristan özerk Osmanl› vi-

layeti olan Do¤u Rumeliyi iflgal
etti (18 Eylül).

• Bükrefl antlaflmas› imzaland›.
(19 Ekim)



• Bitlis’e sürgün edildi.
• Bitlis valisi Ömer Pafla’n›n ko-

na¤›nda kalmaya bafllad›.

• Yemen’de Zeydiler ikinci kez
isyan etti.

• Mehmed Murat Efendi Mizan
gazetesini ç›karmaya bafllad›.

• Ermeniler ‹stanbul’da bir pro-
testo yürüyüflü düzenlediler
(30 Eylül).

• ‹ttihad-› Osmani Cemiyeti Os-
manl› ‹ttihat ve Terakki Cemi-
yeti ad›n› ald›.

• Çin-Japon savafl› bafllad›.
• Rusya’da Lenin ‹flçi S›n›f›n›n

Kurtuluflu ‹çin Mücadele Birli-
¤i’ni kurdu.

• Ahmet R›za Paris’te Meflveret
gazetesini ç›kard›.

• Röntgen X ›fl›nlar›n› keflfetti.
• Marconi telsiz telgraf› icat etti.
• Sinema ilk kez halka gösterildi.

1895

• Osmanl› Liberal Kongresi
Prens Sabahaddin öncülü¤ün-
de topland›. (4-9 fiubat).

• Ba¤dat Demiryollar› inflas› ya-
p›lan ihale anlaflmas›yla Al-
manlara verildi. (18 Mart).

• Prens Sabahaddin Teflebbüs-ü
fiahsî ve Adem-i Merkeziyet
Cemiyetini kurdu.

• II. Abdülhamit’in yönetimine
karfl› örgütlenen Jön Türkler,
Paris’te I. Jön Türk Kongresini
toplad›, Terakki ve ‹ttihat Cemi-
yeti kuruldu. (4 fiubat).

1902
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• Mardin’e gitti. • Büyük ‹stanbul depremi yaflan-
d›. (10 Temmuz).

• Sason kasabas›nda ilk Ermeni
isyan› meydana geldi.

• Rusya’da tahta Çar II. Nikola
geçti.

• Rusya-Fransa ittifak yapt›.

• Ermeniler Osmanl› Bankas›n›n
‹stanbul flubesine sald›rd›lar.

• Ba¤dat demiryolu Konya’ya
ulaflt›.

• Theodor Herzl Yahudilerin ulu-
sal yurt isteklerini dile getiren
Yahudi Devleti (Judenstaat)
eserini yazd›.

• Van valisi Hasan Paflan›n da-
veti üzerine Van’a gitti.

• Tahir Paflan›n kona¤›nda ika-
met etmeye bafllad›.

• Pozitif bilimlere ait eserleri in-
celemeye bafllad›.

• Horhor Medresesini kurdu ve
ders vermeye bafllad›.

• Servet-i Fünun dergisi kapat›l-
d›.

• Hasan Paflan›n yerine Van Va-
lili¤ine Tahir Pafla atand›.

• Radyum keflfedildi.
• Theodor Herzl Dünya Siyonist

Teflkilat›n› kurdu.
• Osmanl›-Yunan Savafl› baflla-

d› (18 Nisan).
• Bat›l› Devletlerin Osmanl›-Yu-

nan savafl›na müdahalesiyle
Girit Yunanl›lara b›rak›ld›.

• Girit’e iç ifllerinde ba¤›ms›zl›k
verildi. (18 Aral›k).

• Alman ‹mparatoru II. Wilhelm
‹stanbul’u ikinci kez ziyaret et-
ti.

• Girit terk edildi. (5 Kas›m).
• Girit’teki Türkler Anadolu’ya

göç etti. (21 Aral›k).

• Girit’te isyan ç›kt› ve büyük
devletler Osmanl›lardan ada-
daki askerlerini çekmesini iste-
di. (4 Ekim).

• Rus Sosyal Demokrat ‹flçi Par-
tisi kuruldu.

• K›z›l ‹’caz isimli Arapça eserini
telif etti.

• ‹ngiltere’de Avam Kamaras›n-
da sömürgelerle ilgili görüflme-
ler yap›ld› ve Müstemlekeler
Bakan› Herbert J. Gladstone,
“Kur’an’› ortadan kald›rmal›y›z”
dedi.

• Hicaz demiryolunun inflas›na
baflland›.

• ‹stanbul’da Darülfünun aç›ld›.
(15 A¤ustos).

• Çin’de Boxer ayaklanmas›.
(Haziran).

• Bat›l› Devletlerin gönderdi¤i
uluslar aras› birlik Pekin’i ele
geçirdi.

1894

1896

1897

1898

1899

1900

Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki OlaylarTarih
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• Selanik’te Osmanl› Hürriyet
Cemiyeti kuruldu.

• ‹ran’da Meflrutiyet ilan edildi.

• Bediüzzaman ‹stanbul’a gitti. • Erzurum ayaklanmas›, Bitlis
ayaklanmas›, Diyarbak›r ayak-
lanmas›.

• Osmanl› Hürriyet Cemiyeti ile
Jön Türklerin Paris kolu ‹ttihat
ve Terakki Cemiyeti ad› alt›nda
birleflti. (27 Eylül).

• Paris’te II. Jön Türk Kongresi
yap›ld›. (27-29 Aral›k).

• Einstein izafiyet teorisini gelifl-
tirdi.

1908

• V. Murat vefat etti. (29 A¤us-
tos).

• ABD ve ‹ngiltere’deki tersane-
lerde yap›lan Mecidiye ve Ha-
midiye kruvazörleri, ‹stanbul’a
getirildi ve donanmaya dahil
edildi. Kruvazörler, Abdülha-
mid döneminde donanmaya
kat›lan ilk modern gemilerdi. (1
Eylül).

• ‹kinci Sason isyan› bafllad›.
• Yusuf Akçura’n›n Üç Tarz-› Si-

yaset yaz›s› yay›nland›.

• Pasifik’te Rus-Japon Savafl›
bafllad›. (10 fiubat ).

• fiekerci Han›’nda “her suale
cevap verilir; fakat sual sorul-
maz” diye ilan etti. (fiubat-
Mart).

• M›s›r El-Ezher Üniversitesi ö¤-
retim görevlilerinden fieyh Ba-
hid Efendi ile görüfltü.

• Hükümet taraf›ndan Toptafl›
T›marhanesine gönderildi.

• T›marhane doktorunun “Bedi-
üzzaman’da zerre kadar mec-
nunluk eseri varsa, dünyada
ak›ll› adam yoktur” fleklindeki
raporu üzerine alelacele t›mar-
haneden ç›kar›l›p tevkifhanede
nezaret alt›na al›nd›.

• Kola¤as› Resneli Niyazi ve
Binbafl› Enver Beyler isyan
ederek da¤a ç›kt›lar. (3 Tem-
muz).

• II. Meflrutiyet ilan edildi. (23
Temmuz).

• Osmanl› Ahrar F›rkas› kuruldu.
(14 Eylül).

• Meclis-i Mebûsan aç›ld› (17
Aral›k).

• S›rat-› Müstakim dergisi yay›n-
land›.

• Avusturya mallar›na karfl› boy-
kot bafllad›.

• Reval Mülakat› yap›ld›. (9 Ha-
ziran).

• Bulgaristan ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vufltu. (5 Ekim).

• Avusturya Bosna-Hersek’i il-
hak etti. (5 Ekim).

• Girit Yunanistan’a ba¤land›.

• Ermeni Komitesi 2. Abdülha-
mit’e bombal› sald›r› tertipledi.
( 21 Temmuz).

• 1. Rus Devrimi bafllad›. (21
Ocak ).

• Rus-Japon savafl› Japonya’n›n
sürpriz galibiyeti ile sonuçlan-
d›. (1904-1905).

• Japonya ve Rusya aras›nda
yap›lan Porstmouth Bar›fl›n-
dan sonra Mançurya bölgesi
Japonlar›n kontrolüne geçti,
Rusya Kore’nin ba¤›ms›zl›¤›n›
tan›mak zorunda kald›.

• Rusya’da Meflrutiyet ilan edil-
di.

1907

1904

1905

1906
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• Tahir Pafla ile münakafla etti
ve Hizan’a döndü.

• Makedonya’da 30 bin civar›n-
da Bulgar çeteci Osmanl› yö-
netimine karfl› ayaklanma bafl-
latt›. (2 A¤ustos).

• Makedonya’daki Osmanl› yö-
netimine karfl› geliflen fliddet
olaylar› nedeniyle Sadrazam
Sait Pafla azledildi, yerine Ru-
meli ›slahat Komisyonu Baflka-
n› Mehmet Ferit Pafla getirildi.
(10 Ocak).

• Avrupa’da ekonomik kriz bafl-
lad›.

• Rus Sosyal Demokrat Partisi
Belçika’da toplant› yapt›.

• Wright Kardefllerin yapt›¤› ilk
motorlu uçak uçtu. (17 Aral›k).

1903



• Meflrutiyetin ilan› ile serbest
b›rak›ld›.

• II. Meflrutiyet ilan›n›n üçüncü
gününde ‹stanbul’da, daha
sonra Selanik’te meflrutiyete
dair bir nutuk verdi.

• Mizanc› Murad’›n, fiehzadeba-
fl›’nda Ferah Tiyatrosunda ver-
di¤i konferansta ç›kan karga-
flay› yat›flt›rd›.

• Hamallarla konuflarak boyko-
tun daha etkili hale getirilmesi-
ne çal›flt›.

• Nutuk 1 isimli eserini yazd›.
(1908-1909).

• Bayez›d Talebe ‹çtima›nda ta-
lebeleri yat›flt›rd›. (27 fiubat).

• Ayasofya Mevlidi’nde heye-
canl› kalabal›¤› yat›flt›rd›. (3
Nisan).

• 31 Mart olay›nda askerlere hi-
tap ederek isyandan vazgeç-
melerini sa¤lad›. (16 Nisan).

• 31 Mart Ayaklanmas›nda, her-
kesi sükunete ve so¤ukkanl›l›-
¤a davet etti¤i makalelerini
neflretti (Serbesti gazetesinde)
(17 Nisan).

• 31 Mart Vak’as›na kar›flt›¤› id-
dias›yla tevkif edildi, Divan-›
Harb-i Örfi’de yarg›land› ve be-
raat etti (30 Nisan - 25 May›s).

• ‹ki Mekteb-i Musibetin fieha-
detnamesi (Divan-› Harbî Örfî)
eserini telif etti.

• Osmanl› Demokrat F›rkas› ku-
ruldu (6 fiubat).

• Bayez›d Talebe ‹çtima›. (27
fiubat).

• Serbesti gazetesi baflyazar›
Hasan Fehmi öldürüldü. (7 Ni-
san).

• 31 Mart Vak’as› patlak verdi.
(13 Nisan).

• Adana’da Ermeni olaylar› vuku
buldu. Yaklafl›k 30.000 kifli öl-
dü. (14 Nisan).

• Hareket Ordusu Yeflilköy’e
ulaflt›; ‹stanbul’da s›k›yönetim
ilan etti. (19 Nisan).

• II. Abdülhamid tahttan indirildi.
(27 Nisan).

• V. Mehmed Reflad padiflah ol-
du. (27 Nisan).

• 31 Mart olay› ile ilgisi olanlar
s›k›yönetim mahkemelerine ç›-
kar›ld›lar.

• 1876 Anayasas›nda (Kanun-›
Esasî) de¤ifliklik yap›ld›. (21
A¤ustos).

• Lenin’in Materyalizm ve Ampi-
riokritisizm eseri yay›nland›.

• ‹stanbul’dan ayr›larak ‹nebolu,
Batum ve Tiflis’e gitti. (Mart).

• Van’a gitti.
• Meflrutiyet ve anayasa ile ilgili

olarak flark afliretlerini ziyaret
etti, sorular›na cevap verdi.

• Reçetetü’l Avam, Reçetetü’l-
Ulema veya Saykalü’l-‹slam
isimli eserlerini yazd›.

• Ç›ra¤an Saray› yand›. (19
Ocak).

• Ahali F›rkas› kuruldu. (21 fiu-
bat).

• ‹ttihad ve Terakki F›rkas› bö-
lünmeye bafllad›. (fiubat).

• Arnavutluk isyan› bafllad›. (1
Nisan).

• Gazeteci Ahmed Samim öldü-
rüldü. (fail-i meçhul) (9 Hazi-
ran).

• Osmanl› Sosyalist F›rkas› ku-
ruldu. (Eylül).

• Japonya Kore’yi ilhak etti.
• Meksika’da halk ayaklanmas›

bafllad›.

• fiam’a gitti. fiam Emeviye Ca-
miinde, kalabal›k bir toplulu¤a
hitap etti.

• ‹stanbul’a gelerek Sultan Re-
flad’›n Rumeli seyahatine kat›l-
d›. (5 Haziran).

• Hutbe-i fiamiye, Münazarat,
Muhakemat, Devaü’l-Ye’s isim-
li eserlerini yazd›.

• Rumeli seyâhatine ç›kan Sul-
tan Reflad ‹stanbul’dan hare-
ket etti. (5 Haziran).

• Abdullah Cevdet ‹çtihat dergi-
sini ç›kard›.

• Türk Yurdu dergisi ç›kt›.
• Selanik’te Genç Kalemler der-

gisi ç›kt›.

• Panço Villa ve Emiliano Zapa-
ta’n›n, bir y›l önce bafllatt›¤›
ayaklanman›n ard›ndan Meksi-
ka’da darbe oldu. (10 Nisan).

• ‹talya, Trablusgarp ve Binga-
zi’nin tahliyesi için Osmanl›
Devletine ültimatom verdi. (28
Eylül).

• ‹talyanlar Trablusgarb ve Bin-
gazi’ye sald›rd› ve iflgal etti.
(29 Eylül).

1909

1910

1911
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• Çin’de Sun Yat-San liderli¤in-
deki devrimciler, Manchu hane-
dan›n› y›kt›. (10 Ekim).

• ‹talya Trablusgarp ve Bingazi’yi
topraklar›na katt›¤›n› dünyaya
duyurdu. (5 Kas›m).

• Marie Curie, radyoaktiflik konu-
sunda kendi bafl›na yapt›¤› ça-
l›flmalardan dolay› Nobel Ödü-
lü ald›; böylece bu ödülü iki kez
alan ilk kifli oldu.

• Ernest Rutherford, atomun
merkezinde bir çekirdek oldu-
¤unu gösterdi.

• Batum, Tiflis yoluyla Van’a gitti.
• Teflhisü’l-‹llet isimli eserini ya-

y›nlad›.

• V. Mehmed Reflad meclisi da-
¤›tt› (18 Ocak).

• Türk Ocaklar› kuruldu. (25
Mart).

• Milli Meflrutiyet F›rkas› kuruldu
(15 Temmuz).

• ‹ttihat ve Terakki komitesi hü-
kümetten düfltü. (16 Temmuz).

• ‹lk seferinde buz da¤›na çarpa-
rak batan, dönemin en büyük
transatlanti¤i Titanik’te 1517
yolcu yaflam›n› yitirdi. (15 Ni-
san).

• ‹talyanlar Rodos, On iki Ada ve
Çanakkale Bo¤az›na sald›rd›.
(18 Nisan).

• 1. Balkan Savafl› bafllad›. (8
Ekim).

• Osmanl› Devleti ile ‹talya ara-
s›nda Ufli Antlaflmas› imzalan-
d›. (15 Ekim).

• Arnavutluk ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
etti. (28 Kas›m).

• Van’da Medresetü’z-Zehra’n›n
temelini att›.

• fieyh Selim isyan›na engel ol-
maya çal›flt›.

• Talikat isimli eserini yazd›.

• Bab›âli bask›n› yap›ld› (23
Ocak).

• ‹ttihat ve Terakki yeniden ikti-
dar oldu.

• Sadrazam Mahmud fievket
Pafla öldürüldü. (11 Haziran).

• ‹ttihat ve Terakki’nin siyasi te-
rör devri bafllad›.

• Said Halim Pafla sadrazaml›¤a
atand›. (12 Haziran).

• Edirne geri al›narak Garbi
Trakya Türk Cumhuriyeti kurul-
du. (21 Temmuz).

• Londra Bar›fl Antlaflmas› imza-
land›. (30 May›s).

• II. Balkan savafl› bafllad›. (29
Haziran).

• Osmanl›-Bulgar bar›fl›: ‹stan-
bul Antlaflmas› imzaland›. ( 29
A¤ustos).

• Osmanl›-Yunan bar›fl›: Atina
Antlaflmas› imzaland›. (14 Ka-
s›m).

• Birinci Dünya savafl›nda tale-
beleriyle birlikte Gönüllü Milis
Alay› kurarak Ermeniler ve
Ruslarla mücadele etti.

• ‹flaratü’l-‹caz isimli eserini yaz-
maya bafllad›.

• Binbafl› Enver Bey Harbiye
Naz›r› oldu ve Pafla unvan›n›
ald›. (3 Ocak).

• Meclis-i Mebusan süresiz tatil
edildi. (2 A¤ustos).

• Osmanl› Devleti, Almanya ve
Üçlü ‹ttifak ülkeleri ile birleflme
karar› ald› (2 A¤ustos).

• Kapitülasyonlar kald›r›ld›. (9
Eylül).

• Cihad-› Ekber ilan edildi. (14
Kas›m).

• Enver Pafla kumandas›ndaki
Osmanl› kuvvetlerinin Sar›ka-
m›fl harekat› bafllad›. (22 Ara-
l›k).

• Panama Kanal› aç›ld›.
• Avusturya Macaristan veliahd›

Françios Ferdinand Saraybos-
na’da S›rp milliyetçisi Princip
taraf›ndan katledildi (28 Hazi-
ran).

• Avusturya S›rbistan’a savafl
açt› (28 Temmuz).

• 1. Dünya Savafl› bafllad›. (1
A¤ustos).

• Almanya Rusya’ya savafl ilan
etti. (1 A¤ustos).

• Almanya Fransa’ya savafl ilan
etti. (3 A¤ustos ).

• ‹ngiltere Almanya’ya savafl ilan
etti. (4 A¤ustos).

• Avusturya Rusya’ya savafl ilan
etti. (6 A¤ustos).

1912.

1913

1914



• Cemal Pafla kumandas›ndaki
Osmanl› kuvvetlerinin M›s›r
Seferi yap›ld›: Kanal Hezimeti.
(Ocak-fiubat).

• Van’da Ermeni isyan› bafllad›.
(15 Nisan).

• Do¤u Anadolu’da Ruslarla ifl-
birli¤i yapan Ermeni nüfus iç
bölgelere tafl›nd›:Tehcir uygu-
lamas›. (27 May›s).

• ‹ngilizler Adana’y› iflgal etti. (23
Ocak).

• Müttefikler Çanakkale Bo¤az›-
n› geçmeye çal›flt›: Çanakkale
Savafl› (19 fiubat).

• Bulgaristan, Türkiye ve Alman-
ya’n›n yan›nda savafla kat›ld›.
(6 Eylül).

• Bitlis savunmas› s›ras›nda
Ruslara esir düfltü ve Kostro-
ma’ya götürüldü (2 Mart).

• ‹ngilizler ve Frans›zlar Gelibo-
lu’yu terk etti.

• Rus taarruzu bafllad›, Erzu-
rum, Rize, Trabzon ve Erzin-
can iflgal edildi. (11 Ocak).

• Hicaz Emiri fierif Hüseyin is-
yan bafllatt›. (27 Haziran).

• fierif Hüseyin krall›¤›n› ilan etti
(6 Kas›m).

• Hicaz ve Mekke kaybedildi.

• Sykes-Picot Anlaflmas› imza-
land›. (16 May›s).

• Romanya ‹tilaf Devletlerine ka-
t›ld›. (17 A¤ustos).

• Einstein’in izafiyet teorisi ya-
y›nland›.

• Rusya’daki Çarl›k Rejimini y›-
kan ayaklanma ve devrim s›ra-
s›nda esir kamp›ndan firar etti.

• Veliaht Vahdettin Almanya’y›
ziyaret etti.

• Y›ld›r›m Ordular› Grubu kurul-
du.

• Irak ve Suriye Cepheleri çöktü.
• Filistin Osmanl› hakimiyetin-

den ç›kt›. (9 Aral›k).

• ABD ‹tilaf Devletlerine kat›ld›
ve Almanya’ya savafl ilan etti
(6 Nisan).

• Rusya’da Bolflevik ihtilali yap›l-
d›.

• St. Jean de Maurienne Anlafl-
mas› imzaland›. (17 Nisan).

• Rusya’da yeni bir ayaklanma
ç›kt›. Sosyalistler Bolflevik Hü-
kümetini devirerek, 1. Dünya
Savafl›ndan çekildiler. Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i
kuruldu. (9 Ekim).

• Balfour Bildirgesi ile Filistin’de
Yahudiler’e yurt vaat edildi. (2
Kas›m).

• Varflova, Berlin, Viyana üzerin-
den ‹stanbul’a geldi.

• Darü’l-Hikmet-ül ‹slamiye üye-
li¤ine atand›. (26 A¤ustos).

• II. Abdülhamid vefat etti. (10
fiubat).

• Sultan Reflad vefat etti. (3
Temmuz).

• ‹ttihat ve Terakkinin ileri gelen-
leri ülkeyi terketti. (2/3 Kas›m).

• ‹tilaf Devletleri ‹stanbul’u iflgal
etti. (13 Kas›m).

• Wilson Prensipleri yay›nland›.
(8 Ocak).

• ‹ttifak Devletleri ile Rusya ara-
s›nda Brest-Litovsk Anlaflmas›
imzaland›. (3 Mart).

• Mondros Mütarekesi imzalan-
d›. (30 Ekim).

• I. Dünya Savafl› sona erdi.
• Çekoslovakya Devleti kuruldu.

1915

1916

1917

1918

• Japonya Almanya’ya savafl
ilan etti. (23 A¤ustos).

• Ruslar Do¤u Bayaz›d’a sald›r-
d›. (31 Ekim).

• Rusya Osmanl› Devletine sa-
vafl ilan etti. (3 Kas›m).

• ‹ngiliz ve Frans›z savafl gemi-
leri Çanakkale tabyalar›n› topa
tutmaya bafllad›. (3 Kas›m).

• ‹ngiltere ve Fransa Osmanl›
Devletine savafl ilan etti. (5 Ka-
s›m).

• Osmanl› Devleti ‹tilaf Devletle-
rine savafl ilan etti. (11 Kas›m).

• Rus donanmas› Trabzon’u
bombalad›. (17 Kas›m).
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• Nokta risalesini yazd›.
• Abdurrahman Nursî taraf›ndan

Bediüzzaman Said Nursî’ye ait
ilk Tarihçe-i Hayat yaz›ld›.

• Damat Ferit Pafla kabinesi ku-
ruldu. Hürriyet ve ‹tilaf F›rkas›
iktidara geçti (4 Mart).

• ‹zmir iflgal edildi. (15 May›s).
• Mustafa Kemal ‹stanbul Hükü-

meti taraf›ndan Anadolu’ya
gönderildi. (19 May›s).

• Erzurum Kongresi yap›ld›. (23
Temmuz-7 A¤ustos).

• Sivas Kongresi yap›ld›. (4-12
Eylül).

• Sivas Kongresi Heyeti Temsili-
yesi ile Ali R›za Pafla Hüküme-
ti temsilcileri görüfltü: Amasya
Mülakat›(22 Ekim).

• Komünist Enternasyonal’in (II›.
Enternasyonal) kuruluflu. (4
Mart).

• ‹tilaf Devletleri Almanya ile
Versailles Antlaflmas› imzalan-
d›. (28 Haziran).

• ‹tilaf Devletleri Avusturya ile St.
Germain Anlaflmas›’n› imzala-
d›. (10 Eylül).

• ‹tilaf Devletleri Bulgaristan ile
Neuilly Anlaflmas›’n› imzalad›.
(27 Kas›m).

• M›s›r’da milliyetçi ayaklanma
meydana geldi.

• Rutherford alfa parçac›klar›n›
kullanarak bir elementin baflka
bir elemente yapay dönüflümü-
nü gerçeklefltirdi.

• Atlas Okyanusu uçakla afl›ld›.

• Bediüzzaman’›n da içinde bu-
lundu¤u birçok ayd›n taraf›n-
dan Yeflilay Cemiyeti kuruldu.

• ‹ngilizlere karfl› Hutuvat-› Sitte
isimli eserini neflretti.

• Hakikat Çekirdekleri 1 ve Sü-
nuhat isimli eserlerini yazd›.

• ‹stanbul’da son Meclis-› Mebu-
san aç›ld›. (12 Ocak).

• Son Osmanl› Mebusan Mecli-
since Misak-› Milli kabul edildi.
(28 Ocak).

• ‹stanbul ‹tilaf Devletleri taraf›n-
dan iflgal edildi (16 Mart).

• T.B.M.M. aç›ld›. (23 Nisan).
• Türkiye Komünist Partisi kurul-

du.

• San Remo Konferans› yap›ld›.
(24 Nisan).

• ‹tilaf Devletlerinin Macaristan
ile Trianon Anlaflmas› imzalan-
d›. (4 Haziran).

• Osmanl› ile ‹tilaf Devletleri ara-
s›nda Sevr Antlaflmas› imza-
land›. (10 A¤ustos).

• Bakü’de Do¤u Milletleri Kong-
resi topland›. (1-8 Eylül).

• Milletler Cemiyeti kuruldu.
• ‹talya’da Benito Mussolini, Ulu-

sal Faflist Partisini kurdu.
• Dünyada ilk genel radyo yay›n-

lar› yap›ld›.
• Ermenistan ile Osmanl› aras›n-

da Gümrü Antlaflmas› imzalan-
d›. (2 Aral›k).

1919

1920

1921 • Anglikan Kilisesinin suallerine
cevap verdi.

• fieyhülislam Dürrizade Abdul-
lah Efendinin Kuvay-› Milliye
aleyhine verdi¤i fetvaya karfl›
Anadolu hareketini destekle-
yen bir fetva yay›nlad›.

• Hakikat Çekirdekleri 2, Lema-
at, fiuaat, Rumuz ve Tuluat
isimli eserlerini yazd›.

• 1921-1923 y›llar› aras›nda
Mesnevi-i Arabi (33. Lem’a)
isimli eserini yazd›.

• I. ‹nönü Muharebesi yap›ld›.
(6/10 Ocak).

• Londra Konferans› yap›ld›. (21
fiubat-11 Mart).

• Türk-Rus Dostluk ve Kardefllik
anlaflmas› imzaland›. (16
Mart).

• ‹stiklal marfl› kabul edildi. (12
Mart).

• II. ‹nönü Muharebesi yap›ld›.
(31 Mart/1 Nisan).

• Sakarya Meydan Muharebesi
yap›ld›. (23 A¤ustos/13 Eylül).

• Fransa ile Bar›fl (20 Eylül).

• Yunan kral› I. Aleksandros bir
maymunun ›s›rmas› sonucu öl-
dü, yerine Konstantin kral oldu.

• ‹ran’da R›za Han iktidara geldi.
• Çin Komünist Partisi kuruldu.

• T.B.M.M. hükümeti ileri gelen-
lerinin daveti üzerine Anka-
ra’ya gitti ve resmi merasimle
karfl›land› (19 Kas›m).

• Ankara’da Katre, Zeylü’l-Katre,
Habbe, Zeylü’l-Habbe, Zerre,
fiemme, Zeyl eserlerini yazd›.

• Büyük Taarruz bafllad›. (26
A¤ustos).

• Yunan Baflkumandan› Trikopis
esir edildi. (30 A¤ustos).

• ‹zmir iflgalden kurtar›ld›. (9 Ey-
lül).

• ‹talya’da Mussolini iktidara gel-
di.

• ‹rlanda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti.
• Lenin yeni ekonomik politikas›-

n› ilan etti.

1922



• Mudanya Mütarekesi. (11
Ekim).

• Saltanat kald›r›ld›. (1 Kas›m).
• Abdülmecit Efendi Halife oldu.

(16 Kas›m).
• Sultan Vahdettin bir ‹ngiliz z›rh-

l›s› ile ‹stanbul’dan ayr›ld›. (17
Kas›m).

• Lozan Bar›fl Konferans› baflla-
d›. (20 Kas›m).

• Çanakkale iflgalden kurtuldu.
(26 Kas›m).

• Mecliste milletvekillerinin na-
mazda gösterdikleri ihmal do-
lay›s›yla 10 maddelik beyanna-
me yay›nlad›. (1 fiubat).

• Ankara’dan ayr›larak Van’a git-
ti.

• Tedrisat Umum Müdürlü¤ünce
Van’da vaizlik kadrosu verildi.

• Zühre, Zührenin Zeyli, Habab,
Zeylü’l Habab, isimli eserlerini
yazd›.

• Büyük Millet Meclisinde Med-
resetü’z-Zehra hakk›nda ka-
nun teklifi verildi.(2 Mart).

• Lozan Bar›fl Antlaflmas› imza-
land›. (24 Temmuz).

• Cumhuriyet ilan edildi.(29
Ekim).

• Ziya Gökalp’in Türkçülü¤ün
Esaslar› isimli kitab› yay›nlan-
d›.

• Ankara baflkent kabul edildi.
(13 Kas›m).

• Fransa, Almanya’n›n Ruhr böl-
gesini iflgal etti.

• ‹ran ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• fieyh Said’in isyana davetini
reddetti.

• Hilafet ilga edildi ve Osmanl›
hanedan mensuplar› yurt d›fl›-
na ç›kart›ld›. (3 Mart).

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul
edildi. (3 Mart).

• fier’iye ve Evkaf Bakanl›¤› kal-
d›r›ld›. (3 Mart).

• Türkiye ‹fl Bankas› kuruldu.
(26 A¤ustos).

• Lenin öldü.
• Hicaz Emiri Hüseyin kendisini

halife ilan etti. (7 Mart).

• Van’dan al›narak mecburi ika-
mete tabi tutulmak üzere Bur-
dur’a gönderildi.

• Nur’un ‹lk Kap›s›’n› yazd›.

• fieyh Said Ayaklanmas› mey-
dana geldi. (13 fiubat).

• Aflar vergisi kald›r›ld›. (17 fiu-
bat).

• Takrir-› Sükun Kanunu ç›kt›. (4
Mart).

• ‹stiklal Mahkemeleri yeniden
topland›.

• Terakkiperver Cumhuriyet F›r-
kas› kapat›ld›. (3 Haziran).

• fiapka kanunu ç›kar›ld›. (25
Kas›m).

• Tekke ve zaviyeler kapat›ld›.
(30 Kas›m).

• Türkiye ve Sovyet Rusya ara-
s›nda sald›rmazl›k pakt› imza-
land›. (17 Aral›k).

• Almanya’da Hindenburg Cum-
hurbaflkan› oldu.

• Avrupa’da Lokarno Dönemi
bafllad›. (Almanya, Belçika,
Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya ara-
s›nda akdedilen antlaflmalarla
s›n›r tayinleri) (16 Ekim).

• Isparta’ya sürgüne gönderildi.
(25 Ocak).

• Isparta’n›n Barla köyünde
mecburi ikamete tabi tutuldu.
(20 fiubat).

• Risale-i Nur’un telifine bafllad›.
• Onuncu Sözü yazd›.
• Birinci, ‹kinci, Üçüncü, Dördün-

cü, Beflinci, Alt›nc›, Yedinci,
Sekizinci, Dokuzuncu, Yirmin-
ci, Yirmi Birinci ve Yirmi ‹kinci
Sözleri yazd›.

• Medeni Kanun kabul edildi. (17
fiubat).

• Yeni Ceza Kanunu kabul edil-
di. (1 Mart).

• M. Kemal’e karfl› düzenlene-
cek suikast ortaya ç›kar›ld›.(‹z-
mir Suikast›) (15 Haziran).

• Almanya Milletler Cemiyetine
kabul edildi.

1923

1924

1925

1926
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• On Sekizinci ve Yirmi Beflinci
Sözleri yazd›.

• ‹stiklal Mahkemeleri kald›r›ld›.
(7 Mart).

• M. Kemal 2. CHF kurultay›nda
nutkunu okudu. (15-20 Ekim).

• ‹bni Suud kendisini Hicaz ve
Necid kral› ilan etti.

• ‹lk sesli film yap›ld›.

• 1928-1930 aras›nda Yirmi Do-
kuzuncu, Otuzuncu, Otuz Bi-
rinci, Otuz ‹kinci, Otuz Üçüncü
Sözleri yazd›.

• Yirminci ve Yirmi Dördüncü
Mektuplar› yazd›.

• ‹stanbul’da Türkçe hutbe okun-
maya baflland›. (3 fiubat).

• Anayasan›n dinle ilgili hüküm-
leri kald›r›ld›. (10 Nisan).

• Uluslararas› Say›lar›n Kabulu
Hakk›ndaki Kanunun kabulü.
(20 May›s).

• Yeni Türk Harfleri kabul edildi.
(1 Kas›m).

• Kellog Pakt› ile ABD, ‹ngiltere,
Fransa, Almanya, ‹talya, Ja-
ponya, Polonya, Belçika ve
Çek Cumhuriyeti diplomaside
bar›fl ve güvenlik siyaseti üze-
rinde anlaflt›.

• Yunanistan’da Elefterios Vene-
zelos baflbakan oldu.

• ‹skoç bakteriyolojist Alexander
Fleming, pek çok zararl› bakte-
riyi yok etti¤i bilinen bir ‘küf’
buldu. Bu küfe ‘Penicillium No-
tatum’ ad›n› verdi. (15 Eylül).

• Birinci, On Üçüncü, On Doku-
zuncu, Yirmi Yedinci ve Otuz
Üçüncü Mektuplar› yazd›.

• Yirmi Yedinci Sözü yazd›.

• Ticaret Kanunu kabul edildi.
(13 May›s).

• Türkiye gümrük ba¤›ms›zl›¤›na
kavufltu.

• New York Borsas›n›n çökme-
siyle ABD’nin h›zl› yükselifli ke-
sintiye u¤rad›.

• Dünyada ekonomik bunal›m
bafllad›.

• ‹kinci, Üçüncü, Dördüncü, Be-
flinci, Alt›nc›, Dokuzuncu, On
Alt›nc› ve On Yedinci Mektup-
lar› yazd›.

• Serbest Cumhuriyet F›rkas›
kuruldu. (12 A¤ustos).

• ‹rtica iddialar› yüzünden Ser-
best Cumhuriyet F›rkas› kendi-
ni feshetmek zorunda b›rak›ld›.
(17 Kas›m).

• Menemen Olay› meydana gel-
di. (23 Aral›k).

• Hint Ulusal Kongresi ilk defa
tam ba¤›ms›zl›k iste¤iyle orta-
ya ç›kt›.

• Gandhi ikinci sivil itaatsizlik gi-
riflimini bafllatt›.

• Londra’da ABD, ‹ngiltere ve
Japonya silahs›zlanma giriflim-
lerine yönelik anlaflmalar yapt›.
(Ocak).

• On Alt›nc› Mektubun Zeyli, Yir-
mi Alt›nc› Mektubun ‹kinci K›s-
m› ve Yirmi Sekizinci Mektu-
bun Birinci Parças›n› yazd›.

• Türk Tarih Kurumu kuruldu. (12
Nisan).

• T.B.M.M’nin 6. Dönemi fevka-
lade toplant›s›nda Mustafa Ke-
mal 3. kez cumhurbaflkan› se-
çildi. (4 May›s).

• Viyana’daki Kredit-Anstaldt
Bankas›n›n iflas› ile uluslaras›
ödemeler mekanizmas› çöktü.
‹flaslar dünya ekonomisini da-
ha da fazla bunaltt›.

• ‹spanya’da cumhuriyet ilan
edildi.

• Birinci, ‹kinci, Üçüncü, Dördün-
cü, Beflinci, Alt›nc› ve Yedinci
Lem’alar› yazd›.

• Yirmi Alt›nc› Mektuplar› yazd›.

• ‹stanbul’da Yerebatan Camiin-
de Haf›z Yaflar Okur taraf›ndan
ilk kez Türkçe Kur’an okundu.
(22 Ocak).

• Halkevleri kuruldu. (19 fiubat).
• Türk Dil Kurumu kuruldu. (12

Temmuz).
• Türkiye, Milletler Cemiyetine

üye oldu. (18 Temmuz).
• Ayasofya Camii kapat›ld›.
• Kadro dergisi ç›kmaya bafllad›.

• Japonlar Mançurya’y› iflgal et-
ti.(Mart).

• Japonya Rusya ile komflu ol-
du.

• ›rak ba¤›ms›z krall›k oldu.
• ‹bni Suud taraf›ndan Suudi

Arabistan Krall›¤› kuruldu.

• Sekizinci, On Birinci ve On Ye-
dinci Lem’alar› yazd›.

• On Dördüncü Sözün Zeyli, Yir-
mi Üçüncü Mektup ve Yirmi
Sekizinci Mektubun ‹kinci Par-
ças›n› yazd›.

• ‹stanbul’da camilerde ezan ve
kamet Türkçe okunmaya bafl-
lad›. (7 fiubat).

• Yeni ‹stanbul Üniversitesi aç›l-
d›. (18 Kas›m).

• ›. Befl Y›ll›k Sanayi Plan› haz›r-
land›.

• Almanya’da Nazi Partisi iktida-
ra geçti.

• Avrupa’da silahs›zlanma politi-
kalar› gündeme gelmeye bafl-
lad›.

• Alman cumhurbaflkan› Von
Hindenburg Hitler’i flansölyeli-
¤e getirdi.

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1927



• Hatay Türkiye’ye kat›ld›. (29
Haziran).

• Türk-‹ngiliz ve Frans›z ‹ttifak›,
Ankara’da imzaland› (Ankara
Pakt›). (19 Ekim).

• 33.000 kiflinin öldü¤ü Erzincan
Depremi yafland›. (27 Aral›k).

• Almanya Çekoslovakya’y› ifl-
gal etti.

• Almanya, ‹talya ile ittifak ant-
laflmas› imzalad›. (22 May›s).

• Almanya-Sovyet Sald›rmazl›k
Pakt› imzaland›. (23 A¤ustos).

• Almanya, Polonya’ya sald›rd›.
(1 Eylül).

• 2. Dünya Savafl› bafllad›. (1
Eylül).

• ‹ngiltere ve Fransa Almanya’ya
savafl ilan etti. (3 Eylül).

• Barla’daki ikametine son veri-
lerek Isparta’ya getirildi.

• Yirmi Dokuzuncu Mektubun Bi-
rinci K›sm›, Onuncu, On ‹kinci,
On Dördüncü, On Alt›nc›, On
Sekizinci, Yirminci, Yirmi Birin-
ci, Yirmi ‹kinci, Yirmi Dördüncü,
Yirmi Beflinci ve Yirmi Alt›nc›
Lem’alar› yazd›.

• ‹ktisad Risalesi, Hastalar Risa-
lesi ve ‹htiyarlar Risalesini yaz-
d›.

• Balkan Antant› kuruldu. (9 fiu-
bat).

• Soyad› Kanunu ç›kt›. (21 Hazi-
ran).

• Ayasofya Camiinin müzeye
çevrilmesi için kanun ç›kt›. (24
Kas›m).

• Kad›nlara seçme ve seçilme
hakk› tan›nd›. (5 Aral›k).

• Almanya’da Hitler devlet bafl-
kan› oldu.

• Talebeleri ile birlikte tutuklana-
rak Eskiflehir hapishanesine
getirildi.

• Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci,
Yirmi Dokuzuncu ve Otuzuncu
Lem’alar› yazd›.

• Kapat›lan Ayasofya Camii mü-
ze olarak aç›ld›. (1 fiubat).

• Atatürk 4. kez cumhurbaflkan-
l›¤›na seçildi.

• ‹ngiltere ve Almanya Deniz Si-
lahlar›n›n K›s›tlanmas›na Yö-
nelik Antlaflma imzalad›.

• ‹talya Habeflistan’› iflgal etti. (5
Ekim).

• Kastamonu’ya sürgün edildi.
• Birinci ve ‹kinci fiua› yazd›.
• Kastamonu Lahikas›n› yazd›.

• Ankara’da Dil ve Tarih-Co¤raf-
ya Fakültesi aç›ld›. (9 Ocak).

• Ankara’da Devlet Konservatu-
ar› kuruldu. (6 May›s).

• Montreux Bo¤azlar Sözleflme-
si imzaland›. (20 Temmuz).

• “‹stiklal Marfl›” flairi Mehmet
Akif Ersoy vefat etti. (27 Ara-
l›k).

• Japonya ile Almanya Anti-Ko-
mintern Patk› imzaland›. (25
Kas›m).

• Filistin’de Yahudi göçüne karfl›
Araplar isyan etti.

• ‹spanya’da General Franco
önderli¤inde iç savafl bafllad›.

• Üçüncü fiua› yazd›. • Alt› Ok anayasaya girdi. (5 fiu-
bat).

• Karabük Demir ve Çelik Fabri-
kas›n›n temel atma töreni ya-
p›ld›. (3 Nisan).

• Hatay’›n Ba¤›ms›zl›k Antlafl-
mas› TBMM taraf›ndan onay-
land›. (14 Haziran).

• Türkiye, ‹ran, Irak ve Afganis-
tan aras›nda Tahran’da Sâ’dâ-
bat Pakt› imzaland›. (8 Tem-
muz).

• ‹nönü Baflbakanl›ktan çekildi.
Görevi Celal Bayar devrald›.
(25 Ekim).

• Cenevre’de yap›lan Milletler
Cemiyeti toplant›s›nda, Ha-
tay’›n ba¤›ms›zl›¤› kabul edildi.
(27 Ocak).

• Türkiye-M›s›r Dostluk, ‹kamet
ve Tabiiyet Antlaflmas› yap›ld›.
(7 Nisan).

• Dördüncü, Beflinci ve Yedinci
fiualar› (Ayet’ül Kübra) yazd›.

• Sadabat Pakt› TBMM taraf›n-
dan onayland›. (14 Ocak).

• Hatay Millet Meclisi aç›ld› ve
Tayfur Sökmen devlet baflkan-
l›¤›na seçildi. (2 Eylül).

• Ankara Radyosu yay›na baflla-
d›.(28 Ekim).

• M. Kemal öldü. (10 Kas›m).
• ‹smet ‹nönü cumhurbaflkan›

seçildi (11 Kas›m).

• Almanya Avusturya’y› ilhak et-
ti. (12 Mart).

• Japonya Çin’i iflgal etti.
• Türkiye ve Fransa, Hatay’da

eflit say›da asker bulundurma-
lar› konusunda anlaflma yapt›.
Birlikler Hatay’a girdi. (3-4
Temmuz).

1935
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• Onuncu fiua› yazd›. • Köy Enstitüleri Kanunu TBM-
M’de kabul edildi. (17 Nisan).

• Almanya Paris’i iflgal etti. (14
Haziran).

• Alman-Frans›z Silah B›rakma
Antlaflmas› imzaland›. (22 Ha-
ziran).

• Almanya, Londra’y› havadan
bombalad›. (7 Eylül).

• ‹talya, Fransa ve ‹ngiltere’ye
savafl ilan etti.

• Türkiye ve Rusya aras›nda
Sald›rmazl›k Deklarasyonu im-
zaland›. (24 Mart).

• Türkiye ve Almanya aras›nda
Sald›rmazl›k Deklarasyonu im-
zaland›. (18 Haziran).

• Refah gemisi K›br›s yak›nlar›n-
da bir torpille bat›r›ld›. (23 Ha-
ziran).

• Varl›k Vergisi Kanunu ç›kar›ld›.
(11 Kas›m).

• Japonya, ABD’nin Pearl Har-
bour üssüne sald›rd›. (7 Ara-
l›k).

• Almanya ABD’ye savafl ilan et-
ti. (11 Aral›k).

• Sekizinci fiua› yazd›. • Almanya’n›n Türkiye Büyükel-
çisi Von Papen’e suikast dü-
zenlendi.

• Varl›k Vergisi uygulamas› bafl-
lad›.

• ‹ngiltere ve ABD aras›nda Bir-
leflmifl Milletler ittifak› kuruldu.
Daha sonra bu ittifaka 22 dev-
let daha kat›ld›. (Ocak).

• Kastamonu’dan Isparta’ya
sevk edildi.

• Isparta’da sorgulamadan son-
ra talebeleriyle Denizli A¤›r Ce-
za Mahkemesine sevk edildi.

• On Birinci ve On Üçüncü fiu-
alar› yazd›.

• Amerikan baflkan› Roosevelt,
‹ngiltere baflbakan› Churchill
ve Türkiye’yi temsilen ‹smet
‹nönü Kahire’de bulufltular. (7
Aral›k).

• Afrika’da ‹talyan ve Alman bir-
likleri teslim oldu. (May›s).

• Müttefikler Sicilya’ya sald›rd›.
Mussolini iktidar› düfltü. (Hazi-
ran).

• Alman ordusu Stalingrad’da
teslim oldu.

• On ‹kinci fiua› yazd›.
• Denizli A¤›r Ceza Mahkemesi,

talebeleriyle birlikte beraat›na
karar verdi. (15 Haziran).

• Denizli’den Emirda¤’a sürgün
edildi. (1 A¤ustos).

• Temyiz mahkemesi beraat ka-
rar›n› onaylad›. (30 Aral›k).

• Irkç›l›k-Turanc›l›k davas› bafl-
lad›. (7 Eylül).

• II. Dünya savafl›nda müttefikler
Normandiya ç›kartmas›n› yap-
t›.

• Arjantin’de Peron iktidar› bafl-
lad›.

• Türkiye Almanya ile Japon-
ya’ya ka¤›t üzerinde savafl ilan
etti. (23 fiubat).

• Dörtlü takrir ilan edildi. (7 Hazi-
ran).

• Tan Gazetesi ö¤renciler tara-
f›ndan bas›ld›. (4 Aral›k).

• Anayasan›n dili sadelefltirildi.

• Yalta Konferans› bafllad›. (4
fiubat).

• ‹talya müttefiklere teslim oldu.
(29 Nisan).

• Almanya kay›ts›z flarts›z teslim
oldu. (7 May›s).

• A.B.D. Hiroflima’ya atom bom-
bas› att›. (6 A¤ustos).

• A.B.D. Nagasaki’ye atom bom-
bas› att›. (9 A¤ustos).

• Japonya silah b›rakma antlafl-
mas›n› imzalad›. (2 Eylül).

• ABD Baflkan› Truman zafer
ilan etti ve ‹kinci Dünya Savafl›
sona erdi. (2 Eylül).

• Birleflmifl Milletler Örgütü ku-
ruldu. (24 Ekim).

1940
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• Risale-i Nur’lar teksir ile ço¤al-
t›ld›.

• Demokrat Parti kuruldu. (7
Ocak).

• Amerikan filosu ‹stanbul’u zi-
yaret etti. (5-9 Nisan).

• Tek dereceli milletvekili seçim
kanunu kabul edildi. (5 Hazi-
ran).

• ‹lk çok partili seçim yap›ld›. (21
Temmuz).

• Demokrat Parti 63 milletvekili
ile meclise girdi. (21 Temmuz).

• ‹lk elektronik bilgisayar yap›ld›.

• Risale-i Nur’lar ilk defa Avrupa
ülkeleri ve ABD’ye gönderildi.

• Türkiye IMF’ye kat›ld›. (11
Mart).

• Truman Doktrini ile ABD Avru-
pa devletlerini tekrar kalk›nd›r-
ma politikas›n› hayata geçirdi.
(12 Mart).

• Pakistan ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vufltu.

• Yunanistan’da iç savafl baflla-
d›.

• Talebeleri ile Afyon A¤›r Ceza
Mahkemesine sevkedildi. ( 28
Ocak).

• On Dördüncü fiua› yazd›.

• Kurtulufl Savafl› komutanlar›n-
dan Kaz›m Karabekir vefat etti.
(25 Ocak).

• Gandhi öldürüldü. (30 Ocak).
• ‹srail devleti kuruldu. (14 Ma-

y›s).
• Çekoslovakya, Polonya ve Ma-

caristan’da komünistler iktidar
oldu.

• Afyon’da talebeleriyle beraber
tevkif edildi.

• Afyon Hapishanesinden tahli-
ye oldu. (20 Eylül).

• Emirda¤’a gitti. (2 Aral›k).
• On Beflinci fiua› yazd›.

• ‹lkokullara seçimli din dersi ko-
nuldu. (1 fiubat).

• Ankara’da ‹lahiyat Fakültesi
kuruldu. (4 Haziran).

• Türkiye Avrupa Konseyine ka-
bul edildi. (8 A¤ustos).

• Çin’de komünist devrim bafla-
r›ya ulaflt›.

• Endonezya ba¤›ms›zl›¤›n› ka-
zand›.

• NATO kuruldu. (4 Nisan).
• Ürdün ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Seçim baflar›lar›ndan dolay›
Cumhurbaflkan› Celal Bayar’›
tebrik etti.

• Demokrat Parti iktidara geldi.
(14 May›s).

• Celal Bayar cumhurbaflkan› ol-
du.

• Adnan Menderes baflbakan ol-
du.

• Arapça ezan okuma yasa¤›
kald›r›ld›. (16 Haziran).

• Radyoda Kur’an ve dini prog-
ram yay›n yasa¤› kald›r›ld›. (5
Temmuz).

• Genel af kanunu ç›kar›ld›. (14
Temmuz).

• DP hükümeti komünistlere kar-
fl› savaflmak üzere 4500 kiflilik
bir tugay› Birleflmifl Milletler
emrinde Kore’ye gönderdi. (25
Temmuz).

• ‹lkokullara mecburî din dersi
konuldu. (21 Ekim).

• Kore savafl› bafllad›.

• Hristiyan âleminin bir nevi ru-
hani lideri olan Papa’ya Zülfi-
kar kitab› gönderildi. (22 fiu-
bat).

• fiapka Kanununa muhalefet
gerekçesiyle Emirda¤’da mah-
kemeye verildi.

• Türkiye, NATO’ya kat›lma pro-
tokolünü imzalad›. (17 Ekim).

• ‹lk nükleer santraller kuruldu.
• Libya ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.
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• Gençlik Rehberi Mahkemesin-
den dolay› ‹stanbul’a gitti. (22
Ocak).

• Emirda¤’a döndü.
• Afyon Mahkemesi duruflmas›-

na kat›ld›. (30 May›s).
• Samsun’da Büyük Cihad Ga-

zetesinin yay›n› sebebiyle da-
va aç›ld›.

• ‹ngiliz as›ll› müsteflrik bir ya-
banc› Seb’a Semavat hakk›n-
da yedi günlük bir konferans
vermeye bafllad›. Bediüzza-
man’›n cevab› ve Nur Talebele-
rinin faaliyetleriyle konferans›n
ikinci günü Türkiye’yi terketti.

• Türkiye NATO’ya üye oldu. (18
fiubat).

• Osmanl› hanedan›n›n kad›n
üyelerine Türkiye’ye gelebil-
meleri için izin verildi. (16 Hazi-
ran).

• Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfe-
derasyonu (Türk-‹fl) kuruldu.
(31 Temmuz).

• Köy Enstitüleri kapat›ld›. (10
A¤ustos).

• M›s›r’da krall›¤a karfl› askeri
darbe yap›ld› ve Cemal Abdün-
nas›r baflkan oldu. (23 Tem-
muz).

• ‹stanbul’da Rum Ortodoks Pat-
ri¤i Althenagoras ile görüfltü.

• Isparta’da hakk›nda yeni bir
dava aç›ld› ve Isparta’ya gitti.

• Isparta’ya yerleflmek üzere
geldi. (23 A¤ustos).

• Türkiye, Yunanistan ve Yugos-
lavya aras›nda dostluk iflbirli¤i-
ni öngören antlaflma imzalan-
d›. (fiubat).

• Dumlup›nar denizalt›s›, Ça-
nakkale Bo¤az›nda Naboland
isimli ‹sveç flilebiyle çarp›flt›. (4
Nisan).

• Jeoseph Stalin öldü. (5 Mart).
• Cemal Abdünnas›r M›s›r’da

cumhuriyet rejimini hayata ge-
çirdi.

• Kore Savafl› ateflkesle sonuç-
land›.

• Francis Crick ile James Wat-
son DNA molekülünün yap›s›n›
keflfetti.

• Türkiye Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesini imzalad›. (20
Mart).

• Genel seçimler DP’nin zaferi
ile sonuçland›. (2 May›s).

• Türkiye, Yunanistan ve Yugos-
lavya aras›nda “‹ttifak, ‹flbirli¤i
ve Karfl›l›kl› Yard›m Antlaflma-
s›” (Balkan Pakt›) imzaland›. (9
A¤ustos).

• Cenevre Konferans› yap›ld›.
• Cezayir’de ba¤›ms›zl›k müca-

delesi bafllad›.
• Tunus ve Cezayir ba¤›ms›zl›-

¤›na kavufltu.
• CENTO’nun kuruluflundan do-

lay› Cumhurbaflkan› ve Baflba-
kan› tebrik etti.

• ‹stanbul’da gayrimüslimlere
yönelik sald›r›lar bafllad›. (6-7
Eylül Olaylar›).

• Hürriyet Partisi kuruldu. (20
Aral›k).

• Türkiye ve Irak aras›nda ortak
güvenlik ve savunmay› öngö-
ren Ba¤dat Pakt› imzaland›.
(24 fiubat).

• 4 Nisan’da ‹ngiltere, 23 Ey-
lül’de Pakistan, 3 Kas›m’da
‹ran bu pakta üye oldu.

• Varflova Pakt› imzaland›.
• Afyon mahkemesi bütün Risa-

le-i Nur’lar›n beraatine ve sa-
hiplerine iadesine karar verdi.
(Haziran).

• Risale-i Nurlar’›n yay›nlanmas›
serbest b›rak›ld›.

• Hükümet ortaokullarda din der-
si okutulmas›n› kararlaflt›rd›.
(13 A¤ustos).

• Süveyfl Kanal› bunal›m›.
• Polonya’da ayaklanma baflla-

d›.
• ‹ngiliz Hükümeti Baflpiskopos

Makarios’u sürgüne gönderdi.
• Fas ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Yap›lan davet üzerine ›sparta
Askerî Tugay Camiinin temelini
att›. (Nisan).

• Genel seçimde DP’yi destekle-
di¤ini belirtti.

• Sanayi Bakanl›¤› kuruldu. (27
May›s).

• Genel seçimleri DP kazand›.
(27 Ekim).

• ABD’de Eisenhover doktrini
kabul edildi. (5 Ocak).

• Avrupa Ekonomik Toplulu¤u
kuruldu. (25 Mart).

• ‹lk uzay uydusu Sputnik f›rlat›l-
d›. (4 Ekim).

• Vietnam’da iç savafl bafllad›.
• Makarios serbest b›rak›ld›.

1953

1954

1955

1956

1957

1952



• Erzurum’da Atatürk Üniversite-
si aç›ld›. (17 Kas›m).

• Suriye ve M›s›r Birleflik Arap
Cumhuriyetini oluflturdu. (1
fiubat).

• Irak, Ürdün’le Arap esas›na
dayal› bir federasyon kurdu.
(14 fiubat).

• Irak’ta kraliyet devrildi ve yeri-
ne cumhuriyet rejimi ilan edildi.
(14 Temmuz).

• Nur talebelerinin davetleri üze-
rine Konya ve Ankara’ya ziya-
retlerde bulundu.

• Menderes uçak kazas› geçirdi.
(17 fiubat).

• K›br›s’› ba¤›ms›z bir devlete
dönüfltüren Londra Anlaflmas›
imzaland›. (19 fiubat).

• Türkiye-ABD ikili anlaflmas›
imzaland›. (5 Mart).

• Nijerya ba¤›ms›zl›¤›na kavufl-
tu.

• ‹stanbul’daki Nur talebelerinin
daveti üzerine ‹stanbul’a gitti.
(1 Ocak).

• Ankara’ya son ziyaretini ger-
çeklefltirdi. (11 Ocak).

• Ankara’ya gitmesini yasakla-
yan hükümet karar› üzerine
Emirda¤’a gitti.

• Emirda¤’dan ›sparta’ya geçti.
(20 Ocak).

• Isparta’dan ayr›larak Urfa’ya
gitti.
• Urfa’da ‹pek Palas Otelinde

vefat etti. (23 Mart).
• Halilü’r-Rahman Camii avlu-

sundaki mezar›na defnedildi.
(24 Mart).

• Naafl› kabrinden al›narak bilin-
meyen bir yere götürüldü. (12
Temmuz).

• Tahkikat komisyonu kuruldu.
(18 Nisan).

• Ankara ve ‹stanbul’da ö¤renci
yürüyüflleri oldu. (28 Nisan).

• Milli Birlik Komitesi hükümete
darbe yapt›. (27 May›s).

• Devlet Planlama Teflkilat› ku-
ruldu. (1 Ekim).

• DP’li yöneticilerin yarg›land›¤›
Yass›ada mahkemesi bafllad›.
(14 Ekim).

• Milli Birlik Komitesi 14 üyesini
ihraç etti. (15 Kas›m).

• Willard Frank Libby. arkeoloji,
jeoloji, jeofizik ve bilimin di¤er
dallar›nda, yafl tayini için kar-
bon 14 yönteminin kullan›m›n
keflfetti¤i için Nobel Ödülü’nü
kazand›.

• Rusya’ya iltica eden iki NSA
görevlisi ABD’nin 40 ülkenin
haberleflmesini dinledi¤ini
aç›klad›.

1959

1960

®

1958
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Bediüzzaman Said Nursî Türkiye Cumhuriyeti Olaylar› Dünyadaki OlaylarTarih



1 w
‹tizar

e isale-i Nur Külliyat›ndan El-Mesneviyyü’l-Arabî ile
muanven, büyük Üstad›n cihanbaha pek k›ymettar

flu eserini de, Allah’›n avn ve inayetiyle, Arabîden Türkçe-
ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addedi-
yorum. Yaln›z asl›ndaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti, tercüme-
de muhafaza edemedim.

Evet, o cevherbaha hakikatlere zarf olacak ne bir harf ve
ne bir lâf›z bulamad›m. Tercüme lisan› da fikrim gibi nak›s
ve kas›r oldu¤undan, o azîm imanî ve cesim Kur’ânî haki-
katlere ancak böyle dar ve k›sa bir kisveyi tedarik edebil-
dim. Ne hakk›n ve ne hakikatin hat›r› kalm›fl fabrika-i dima-
¤iyemin bozuklu¤undan. Bu kadar›n› da müellif-i muhterem
Bediüzzaman’›n manevî yard›mlar› ile dokuyabildim.

Evet, bir tavuk kendi uçufluyla flahinin veya kartal›n uçufl-
lar›n› taklit ve tercüme edemez. Bu, hakikaten asl›na uygun
ve lây›k bir tercüme de¤ildir; pek k›sa bir meal, bazen de
tayyedilmifl, tercüme edememifl. Çok yerlerde yaln›z meali-
ni ald›m, baz› yerlerde de tayyettim. Ancak, asl›ndaki ha-
kaik› evlâd-› vatana gösteren küçük bir âyinedir.

Risale-i Nur müellifinin neseben
küçük kardefli ve on befl sene

ondan ders alan

ABDÜLMEC‹D NURSÎ
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külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
Kur’ânî: Kur’ân’a ait, Kur’ân’dan
gelen.
lâf›z: söz, kelime.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
lisan: dil.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
meal: mana, anlam, mefhum.
muanven: ünvanl›, adl›.
müellif: eser telif eden, yazan.
müellif-i muhterem: muhterem
müellif, sayg›de¤er yazar.
muhafaza: koruma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nak›s: noksan, eksik.
neseben: nesepçe, soy bak›m›n-
dan.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
taklit: birinin davran›fl ve ifllerinin
flekil ve biçim olarak ayn›n› yap-
ma.
tayy: atlamak, üzerinden geç-
mek.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.

addetmek: saymak.
Arabî: Arapça.
avn: yard›m.
âyine: ayna.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bahtiyar: bahtl›, tâli’li, mutlu.
cesim: önemli, büyük.
cevherbaha: k›ymetli; cevher
de¤erinde.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve gü-
zel ifade.

cihanbaha: dünya k›ymetin-
de, de¤erinde
evlâd-› vatan: vatan evlâtlar›.
fabrika-i dima¤iye: beyin
fabrikas›; ak›l ve fikir fabrika-
s›.
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek; do¤ruluk; bir

fleyin asl›, esas›
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
itizar: özür dileme, bir sebep
göstererek aff›n› dileme.
kas›r: k›sa.
kisve: elbise, k›l›k.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.

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



Mukaddeme
e isale-i Nur’un bir nevi Arabî Mesnevî-i fierif’i

hükmünde olan bu mecmuan›n mukaddemesi
Befl Noktad›r.

• Birinci Nokta: K›rk elli sene evvel, Eski Said, ziya-
de ulûm-i akliye ve felsefiyede hareket etti¤i için, hakika-
tü’l-hakaika karfl›, ehl-i tarikat ve ehl-i hakikat gibi, bir
meslek arad›. Ekser ehl-i tarikat gibi yaln›z kalben hare-
kete kanaat edemedi. Çünkü, akl›, fikri hikmet-i felsefi-
ye ile bir derece yaral›yd›; tedavi lâz›md›. Sonra, hem
kalben, hem aklen hakikate giden baz› büyük ehl-i haki-
katin arkas›nda gitmek istedi. Bakt›, onlar›n her birinin
ayr›, cazibedar bir hassas› var. Hangisinin arkas›ndan gi-
dece¤ine tahayyürde kald›. ‹mam-› Rabbanî de ona gay-
bî bir tarzda “Tevhid-i k›ble et!” demifl. Yani, “Yaln›z bir
üstad›n arkas›ndan git!”

O çok yaral› Eski Said’in kalbine geldi ki: “Üstad-› ha-
kikî Kur’ân’d›r. Tevhid-i k›ble bu üstatla olur” diye, yaln›z
o üstad-› kudsînin irflad›yla hem kalbi, hem ruhu gayet
garip bir tarzda sülûka bafllad›lar. Nefs-i emmaresi de flü-
kuk ve flübehat›yla onu manevî ve ilmî mücahedeye
mecbur etti. Gözü kapal› olarak de¤il, belki ‹mam-›
Gazalî (r.a.), Mevlâna Celâleddin (r.a.) ve ‹mam-› Rab-
banî (r.a.) gibi kalp, ruh, ak›l gözleri aç›k olarak, ehl-i
isti¤rak›n ak›l gözünü kapad›¤› yerlerde, o makamlarda
gözü aç›k olarak gezmifl. Cenab-› Hakka hadsiz flükür 

aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile, ak›l
gere¤ince.
Arabî: Arapça.
cazibedar: çekici, cazibeli.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
ehl-i isti¤rak: manevî bir coflkun-
lukla kendinden geçmifl hâle gi-
ren zatlar.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kalbini
dünyan›n fânî ifllerinden ay›r›p,
Allah sevgisi ile ba¤layan kimse-
ler.
ekser: pek çok.
evvel: önce.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
gaybî: gaypla ilgili, görünmeyen-
lere ait.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
hakikatü’l-hakaik: hakikatin ta
kendisi, gerçeklerin asl›.
hassa: bir kimseye has olan özel-
lik, nitelik veya tesir.
hikmet-i felsefiye: felsefe ilmi.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
kalben: kalp ile, kalpten.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mecbur: zorunlu olma, zorunda
kalma.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
Mesnevî-i fierif: Mevlâna’n›n her
beyti kendi aralar›nda kafiyeli
olan, içinde dinî ve ahlâkî nasi-
hatler bulunan Farsça eseri.
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mücahede: kötülü¤ü emre-
den nefsin direniflini k›rarak
onu hükmü alt›na alma, nef-
sin de¤il hakk›n iste¤ine göre
hareket etmeye çal›flma.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nevi: çeflit, tür.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flübehat: flüpheler.
flükûk: flekler, flüpheler.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
sülûk: bir yola girme, bir yol
tutup o yolda terakki merte-
belerine devam etme.
tahayyür: hayrete düflme,
flaflakalma.

tarz: biçim, flekil.
tedavi: hastal›¤› iyilefltirme
için yap›lan bak›m.
tevhid-i k›ble: tek bir yere
yönelme.
ulûm-i akliye ve felsefiye:
akla ve felsefeye dayanan
ilimler.
üstad-› hakikî: gerçek üstat,
ö¤retici rehber.
üstad-› kudsî: kudsî, yüce üs-
tat.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
ziyade: fazlas›yla.



olsun ki, Kur’ân’›n dersiyle, irflad›yla hakikate bir yol bul-

mufl, girmifl. Hatta 
1 lópMGnh o¬s`fnG ='¤nY t∫oónJ lán`j'G o¬nd mArÀnT uπoc»/anh ha-

kikatine mazhar oldu¤unu, Yeni Said’in Risale-i Nur’uy-
la göstermifl.

• ‹kinci Nokta: Mevlâna Celâleddin (r.a.) ve ‹mam-›
Rabbanî (r.a.) ve ‹mam-› Gazalî (r.a.) gibi, ak›l ve kalp it-
tifak›yla gitti¤i için, her fleyden evvel kalp ve ruhun yara-
lar›n› tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmas›n› temine ça-
l›fl›p, lillâhilhamd, Eski Said Yeni Said’e ink›lâp etmifl.
Asl› Farisî, sonra Türkçe olan Mesnevî-i fierif gibi, o da
Arapça, bir nevi Mesnevî hükmünde, Katre, Hubab,
Habbe, Zühre, Zerre, fiemme, fiule, Lem’alar, Reflhalar,
Lâsiyyemalar ve sair dersleri; ve Türkçe de, o vakit Nok-
ta ve Lemaat’› gayet k›sa bir surette yazm›fl, f›rsat bul-
dukça da tabetmifl. Yar›m asra yak›n, o mesle¤i Risale-i
Nur suretinde, fakat dahilî nefis ve fleytanla mücadeleye
bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalâlete giden
ehl-i felsefeye karfl›, Risale-i Nur, genifl ve küllî mesnevî-
ler hükmüne geçti.

• Üçüncü Nokta: O Yeni Said’in münazaras›yla nefis
ve fleytan›n tam ma¤lûp edilmesi ve susturulmas› gibi,
Risale-i Nur dahi yaralanm›fl talib-i hakikati k›sa bir za-
manda tedavi etti¤i gibi, ehl-i ilhad ve dalâleti de tam il-
zam ve iskât ediyor. Demek, bu Arabî Mesnevî mecmu-
as›, Risale-i Nur’un bir nevi çekirde¤i ve fidanl›¤› hük-
mündedir. Bu mecmuan›n yaln›z dahilî nefis ve fleytanla
mücadelesi, nefs-i emmarenin ve fleytan-› cinnî ve insînin
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ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
iskât: susturma, münazarada ce-
vap veremeyecek hale getirme.
ittifak: birleflme, birlik.
katre: damla.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
lâsiyyema: özellikle, bilhassa, her
fleyden çok.
lem’a: par›lt›.
lillâhilhamd: Allah’a hamd olsun
ki!.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
Mesnevî-i fierif: Mevlâna’n›n her
beyti kendi aralar›nda kafiyeli
olan, içinde dinî ve ahlâkî nasi-
hatler bulunan Farsça eseri.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›lan
tart›flma.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
nevi: çeflit, tür.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
reflha: s›z›nt›, damla.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sair: di¤er, baflka, öteki.
flemme: bir kere koklama.
fleytan-› cinnî ve insî: cinler ve
insanlar taifesinden olan fleytan-
lar.
flule: par›lt›, ›fl›lt›; alev, atefl.
suret: biçim, flekil, tarz.
tab: kitap basma.
talib-i hakikat: gerçe¤i arayan,
hakikate talip olan.
tedavi: hastal›¤› iyilefltirme için
yap›lan bak›m.
temin: sa¤lama.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
Zühre: Çoban Y›ld›z›, sabah y›ld›-
z›.

Arabî: Arapça.
as›r: yüzy›l.
bedel: karfl›l›k.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
dalâlet: hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.

ehl-i felsefe: filozoflar, felsefe
ile u¤raflan veya taraftar
olanlar.
ehl-i ilhad: ilhad ehli, do¤ru
meslek ve dinden, hak yolun-
dan ç›k›p bat›l yola sapan
imans›zlar, dinsizler.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evvel: önce.
Farisî: Farsça, Acemce.

gayet: son derece.
habbe: tane.
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›.
hariç: d›flar›.
hubab: taneler, parçalar.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ilzam: susturma, cevap vere-
mez hâle getirme.

1. Her fleyde Onun birli¤ine delil olan bir alâmet vard›r. (‹bnü’l-Mu’tez isimli Arap flairine ait
bir m›sra).



flübehat›ndan tamam›yla kurtar›yor. Ve o malûmat ise,
meflhudat hükmünde ve ilmelyakin ise, aynelyakin dere-
cesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor.

• Dördüncü Nokta: Eski Said, ilm-i hikmet ve ilm-i
hakikatin çok derin meseleleriyle meflgul olmas› ve bü-
yük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazaras› ve
medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fe-
himlerinin derecesine göre yazmas› ve Eski Said’in de
terakkiyat-› fikriye ve kalbiyesinde, yaln›z kendisi anlaya-
cak bir surette, gayet k›sa cümlelerle ve gayet muhtasar
bir ifadeyle uzun hakikatlere k›sa kelimelerle iflaretler
nev’inde, o mecmuay› yazd›¤› için, bir k›sm›n› en mü-
dakkik âlimler de zorla anlayabilir. E¤er tam izah olsay-
d›, Risale-i Nur’un mühim bir vazifesini görecekti.

Demek o fidanl›k Mesnevî, turuk-i hafiye gibi enfüsî ve
dahilî cihetinde çal›flm›fl, kalp ve ruh içinde yol açmaya
muvaffak olmufl. Bahçesi olan Risale-i Nur, hem enfüsî,
hem ekseri cihetinde turuk-i cehriye gibi afakî ve haricî
daireye bak›p marifetullaha genifl ve her yerde yol aç-
m›fl. Âdeta Mûsa Aleyhisselâm›n asas› gibi nereye vur-
mufl ise su ç›karm›fl...

Hem, Risale-i Nur, hükema ve uleman›n mesle¤inde
gitmeyip, Kur’ân’›n bir i’caz-› manevîsiyle, her fleyde bir
pencere-i marifet açm›fl, bir senelik ifli bir saatte görür
gibi, Kur’ân’a mahsus bir s›rr› anlam›flt›r ki, bu dehfletli
zamanda hadsiz ehl-i inad›n hücumlar›na karfl› ma¤lûp
olmay›p galebe etmifl.

âdeta: sanki.
afakî: d›fla dönük.
aleyhisselâm: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
asa: de¤nek, sopa.
aynelyakin: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
cihet: yön.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i inat: inat edenler, inkârda
›srar edenler.
ekser: pek çok.
enfüsî: nefiste meydana gelen,
nefse ait, flahsî.
fehim: anlay›fl.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
hücum: sald›rma.
hükema: filozoflar.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
i’caz-› manevî: manen mucize
olufl.
ilmelyakin: ilim yoluyla kesin
olarak bilme.
ilm-i hakikat: hakikat ilmi.
ilm-i hikmet: hikmet ilmi, felsefe.
itminan: kesin bilme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
ma¤lûp: boyun e¤me, yenilme,
yenilmifl olma.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim kurulu-
flu.
mesele: halledilmesi güç, önemli
konu.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
meflhudat: görünenler, gözle gö-
rülen fleyler, müflahede edilenler.
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meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›-
lan tart›flma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nevi: çeflit, tür.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
pencere-i marifet: ilim ve ir-

fana aç›lan pencere; Allah’›n
ilim ve irfan›yla karfl›laflt›ran,
Allah’› tan›tan pencere.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
s›r: gizli hakikat.
flübehat: flüpheler.
suret: biçim, flekil, tarz.
talebe: ö¤renci.
terakkiyat-› fikriye ve kalbi-

ye: fikrî ve kalbî ilerlemeler,
yükselifller.

terakkiyat-› fikriye: fikrî iler-
lemeler, yükselifller.

turuk-i cehriye: zikirlerini
aç›ktan ve sesli yapan tari-
katler.

turuk-i hafiye: zikirlerini
kalple ve gizliden yapan tari-
katler.

ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

vazife: görev.



• Beflinci Nokta: Eski Said’in Yeni Said’e ink›lâp et-
mesi zaman›nda, yüzer ilimlerle alâkadar binler hakikat-
ler, ayr› ayr› birer risaleye mevzu olacak k›ymette iken, o
Said telif ederken, meselelerin bafl›nda “i’lem, i’lem,
i’lem”lerle, her bir hakikati —ki, bir risale olacak derece-
de ehemmiyetli iken— birkaç sat›rda, bazen bir sayfada,
bazen bir iki sat›rda zikrediyorlar. Âdeta her bir “i’lem”
bir risalenin flifresidir.

Hem “i’lem”ler, birbirine bakmayarak muhtelif ilimle-
rin ve hakikatlerin fihristeleri hükmünde yaz›ld›¤›ndan, o
mecmuay› okuyanlar, bu noktalar› nazara al›p itiraz et-
mesinler.

Said Nursî

®
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âdeta: sanki.
alâkadar: ilgili, iliflki.
ehemmiyetli: önemli.
fihrist: liste, katalog.
hakikat: gerçek, esas.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
i’lem: Arapçada “Bil!” anla-
m›nda emir.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
k›ymet: de¤er.
mecmua: toplan›p, biriktiril-

mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
mesele: halledilmesi güç,
önemli konu.
mevzu: konu.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nazar: bak›fl, dikkat.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
telif: eser yazma.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



Lem’alar
Türkçe Risale-i Nur’un Yirmi ‹kinci Sözü ile ayn› mealdedir.
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X y daire-i esbaptan zuhur eden iflleri, hâdiseleri es-
baba isnat eden gafil, cahil! Mal sahibi zannetti-

¤in esbap, mal sahibi de¤illerdir. As›l mal sahibi, onlar›n
arkas›nda ifl gören kudret-i ezeliyedir. Onlar, ancak o
kudretten gelen hakikî tesirleri ilân ve neflretmekle mu-
vazzaft›rlar. Demek, daire-i esbap, hükûmetin kalem da-
iresi hükmündedir ki, yukar›dan gelen emirlerin tebligat›
o daireden yap›l›yor. Çünkü, izzet ve azamet perdeyi ik-
tiza eder; tevhid ve celâl dahi flirketi reddeder, tesiri es-
baba vermiyor.

Evet, Sultan-› Ezelî’nin memurlar› vard›r, ama icraatç›-
lar› de¤illerdir ki, saltanat ve rububiyetinde ortak olsun-
lar. Ancak o memurlar›n vazifesi dellâll›kt›r ki, kudretin
icraat›n› ilân ediyorlar. Veya o memurlar naz›r müflahit-
lerdir ki, gördükleri evamir-i tekviniyeye karfl› yapt›klar› 

azamet: büyüklük.
cahil: Allah’› tan›mayan, ‹lâhî ha-
kikatlerden habersiz, hak bilgisin-
den yoksun.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
daire-i esbap: sebepler dairesi,
sebep ve kanunlar›n bulundu¤u
yer olan maddî âlem, fiillerin, iflle-
rin, olufllar›n sebeplere ba¤land›¤›
âlem.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
esbap: sebepler, vas›talar.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
hâdise: olay.
hakikî: gerçek.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icraat: ifller.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl› sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
meal: mana, anlam, mefhum.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
müflahit: gözlemci.
naz›r: nezaret eden, bakan, göze-
ten.
neflir: herkese duyurma, yayma,
tamim.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rububiyet: efendilik, sahiplik.

saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
Sultan-› Ezelî: ezelî sultan;
kudret, kuvvet ve hükümran-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan Al-

lah.
flirket: ortakl›k.
tebligat: tebli¤ler, bildiriler,
bildirmeler.
tesir: etki.

tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vazife: görev.
zuhur: görünme, meydana
ç›kma.

20 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Allah her fleyin yarat›c›s›d›r. O her fley üzerinde hakk›yla görüp gözeticidir. • Göklerin ve
yerin tedbir ve tasarrufu Ona aittir. (Zümer Suresi: 62-63.)

2. fian› ne yücedir Onun ki her fleyin hüküm ve tasarrufu elindedir. (Yâsin Suresi: 83.)
3. Hiçbir fley yoktur ki, hazineleri Bizim yan›m›zda olmas›n. (Hicr Suresi: 12.)
4. Hiçbir canl› yoktur ki, Allah onu aln›ndan tutup kudretine boyun e¤dirmifl olmas›n. (Hûd

Suresi: 56.)



itaat ve ink›yatla, istidatlar›na göre bir nevi ibadet yap-
m›fl olurlar. Demek esbap, ancak ve ancak kudretin izze-
tini, rububiyetin haflmetini izhar için vazedilmifl birtak›m
vas›talard›r. Yoksa, kudretin acz ve ihtiyac› için muave-
net eden yard›mc› de¤illerdir. Befler sultanlar›n›n me-
murlar› ise, sultanlar›n ihtiyaç ve aczlerini def için tayin-
lerine zaruret hâs›l olan yard›mc› ve ortaklar›d›r. Bina-
enaleyh, Allah’›n memurlar›yla insan›n memurlar› ara-
s›nda münasebet yoktur. Yaln›z gafil ve cahil olanlar hâ-
diselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göreme-
diklerinden, Cenab-› Hak’tan flekva ve flikâyetlere bafllar-
lar. ‹flte o flekva ve flikâyetlerin hedefini de¤ifltirmek için
esbap vazedilmifltir. Çünkü, kusur onlardan ç›k›yor, onla-
r›n kabiliyetsizli¤inden ileri geliyor. Bu s›rra bir misal-i lâ-
tif suretinde bir temsil-i manevî rivayet ediliyor ki:

Hazret-i Azrail Aleyhisselâm, Cenab-› Hakka demifl
ki:

“Kabz-› ervah vazifesinde Senin ibad›n benden flekva
edecekler. Benden küsecekler.”

Cenab-› Hak, lisan-› hikmetle ona demifl ki:

“Seninle ibad›m›n ortas›nda musibetler, hastal›klar
perdesini b›rakaca¤›m; tâ flekvalar› onlara gidip, sana
küsmesinler.”

Evet, nas›l ki hastal›klar perdedir, ecelde tevehhüm
olunan fenal›klara mercidirler. Ve kabz-› ervahta hakikî
olarak hikmet ve güzellik, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm›n 
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kusur: eksiklik, noksan, özür.
lisan-› hikmet: hikmet dili, yara-
t›l›fl gayesine uygun bir dil ile.
merci: merkez, dönülecek yer.
misal-i lâtif: güzel misal, hofl bir
misal.
muavenet: yard›m.
musibet: felâket, belâ.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nevi: çeflit, tür.
rivayet: bir haber, söz veya olay›
nakletme.
rububiyet: efendilik, sahiplik.
s›r: gizli hakikat.
sultan: padiflah, hükümdar.
suret: biçim, flekil, tarz.
flekva: flikâyet.
tayin: vazifeye gönderme, bir ifle
yerlefltirme, atama.
temsil-i manevî: maddî olma-
yan, mana âleminden bir temsil.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
vas›ta: arac›.
vazedilme: konulma, yerlefltiril-
me.
vazetme: koyma, yerlefltirme.
vazife: görev.
vukuat: vuku bulan fleyler, hâdi-
seler, olaylar.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
aleyhisselâm: Allah’›n selâm›
onun üzerine olsun.
befler: insan, insanl›k.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cahil: Allah’› tan›mayan, ‹lâhî
hakikatlerden habersiz, hak
bilgisinden yoksun.
def: mani olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.

esbap: sebepler, vas›talar.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
hâdise: olay.
hakikî: gerçek.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
haflmet: ihtiflam, heybet, bü-
yüklük.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
ibad: abdler, kullar.
ink›yat: boyun e¤me, ba¤-

lanma, teslim olma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›-
karma, gösterme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet,
kudret, üstünlük.
kabiliyet: beceriklilik, yete-
nek.
kabz-› ervah: ruhlar›n al›n-
mas›, ölme.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.



vazifesine mütealliktir. Öyle de, Hazret-i Azrail Aleyhis-
selâm da bir perdedir. Kabz-› ervahta zahiren merhamet-
siz görünen ve rahmetin kemaline münasip düflmeyen
baz› hâlâta merci olmak için o memuriyete bir naz›r ve
kudret-i ‹lâhiyeye bir perdedir.

Evet, izzet ve azamet ister ki, esbap perdedar-› dest-i
kudret ola akl›n nazar›nda; tevhid ve celâl ister ki, esbap
ellerini çeksinler tesir-i hakikîden.

gxÅu|{
Arkadafl,

Tevhid iki çeflit olur:

Birisi âmiyâne tevhiddir ki, “Allah’›n fleriki yok ve bu
kâinat Onun mülküdür” der. Bu k›s›m tevhid sahiplerinin
fikirce gaflet ve dalâlete düflmeleri korkusu vard›r.

‹kincisi hakikî tevhiddir ki, “Allah birdir, mülk Onun-
dur, vücut Onundur, her fley Onundur” der. Lâyetezelzel
bir itikada sahiptirler. Bu k›s›m tevhid sahipleri her fleyin
üstünde Cenab-› Hakk›n sikkesini görür ve her fleyin
cephesinde bulunan mührünü, damgas›n› okur. Ve bu
sayede huzurî bir tevhid melekesi maliki olurlar ki, dalâ-
let ve evham›n taarruzundan kurtulurlar.

Kur’ân-› Hakîm’den istifade etti¤imiz ikinci k›s›m tev-
hidin birkaç mertebelerini birkaç lem’a z›mn›nda izah
edece¤iz:

aleyhisselâm: Allah’›n selâm›
onun üzerine olsun.
âmiyâne: basitçe, üstünkörü; ca-
hile yak›fl›r.
azamet: büyüklük.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
esbap: sebepler, vas›talar.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hakikî: gerçek.
hâlât: hâller, durumlar, vaziyet-
ler.
huzurî: bizzat yan›nda veya kar-
fl›s›nda bulunuyor gibi.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
itikat: inanç, iman.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kabz-› ervah: ruhlar›n al›nmas›,
ölme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
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kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n
kudreti, Allah’›n kudretiyle
yapt›¤› ifller, fiiller, tasarruflar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
lâyetezelzel: sars›lmaz, güve-
nilir, devaml›.
lem’a: par›lt›.
malik: sahip.
meleke: bir fleyi çok kez tek-
rarlayarak ve tecrübe ederek
meydana gelen bilgi ve ma-
haret.

memuriyet: memurluk.
merci: merkez, kaynak, mü-
racaat edilecek yer.
mertebe: derece, basamak.
münasip: uygun.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.
nazar: bak›fl, nezdinde.
naz›r: nezaret eden, bakan,
gözeten.
perdedar-› dest-i kudret:
kudret elinin perdecisi, ‹lâhî
kudreti gizleyen, ‹lâhî kudre-
tin önündeki perde.
rahmet: flefkat, merhamet,

ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
sikke: alâmet, niflan, turra.
flerik: ortak.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tembih: uyar›, ihtar.
tesir-i hakikî: gerçek tesir,
etki.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vazife: görev.
vücut: beden, varl›k.
zahiren: görünüflte.
z›mn›nda: içinde, alt›nda.



Birinci Lem’a
Bak›n›z: Her bir masnuun yüzünde öyle bir sikke var-

d›r ki, ancak her fleyi halk eden Hâl›k’a mahsustur. Ve
her bir mahlûkun cephesinde öyle bir hatem vurulmufl-
tur ki, her fleyi yapan Sâni’den maada kimsede o hatem
bulunmaz. Ve kudretin neflretti¤i mektuplar›ndan her bir
mektubun ahirinde, taklidi kabil olamayan öyle bir turra
vard›r ki, ancak Sultan-› Ezel ve Ebed’e hast›r. O gibi sik-
kelerden yaln›z hayat üzerinde parlayan sikke-i i’caza ba-
k›n›z ki, hayatla bir fleyden pek çok fleyler husule gelir,
icat edilir. Ve pek çok fleyler dahi bir fley-i vahide emr-i
Rabbanî ile ink›lâp ederler. Meselâ, su bir fley-i vahit
iken, pek çok uzuvlara, cihazlara Allah’›n izniyle menfle
olur; icat edilirler. Ve mideye giren pek çok muhtelif ye-
mekler ve meyvelerden Hâl›k-› Teâlâ tek bir cismi icat
eder, tek bir cisim husule getirir.

‹flte kalp, ak›l, fluur sahibi olan bir adam, bu ciheti dü-
flünürse anlar ki, bir fleyden çok fleyleri icat edip ç›kart-
mak ve çok fleyleri bir fleye tahvil etmek, ancak her fleyi
halk eden ve her fleyi yapan Sânia mahsus bir sikkedir.

‹kinci Lem’a
Say›s›z hatemlerden canl› mahlûkata vazedilen hayat

hatemine bak›n›z.

Evet, canl› bir mahlûk, camiiyeti itibar›yla, kâinata
küçük bir misaldir, flecere-i âleme güzel ve tatl› bir
meyvedir, kevn ve vücuda bir nüvedir ki, Cenab-› Hak o 
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neflir: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
nüve: çekirdek.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sikke-i i’caz: mu’cizelik iflareti,
sikkesi, damgas›.
Sultan-› Ezel ve Ebed: ezel ve
ebed sultan›; varl›¤›n›n bafllang›c›
ve sonu olmayan kudret ve hâki-
miyet sahibi sultan, Allah.
flecere-i âlem: kâinat a¤ac›; a¤a-
ca benzeyen kâinat.
fley-i vahit: bir fley, tek nesne.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma ve
kavrama gücü; anlay›fl, idrak.
tahvil: bir hâlden baflka bir hâle
getirme, de¤ifltirme, dönüfltürme.
turra: mühür, damga, tu¤ra.
uzuv: bir canl›y› meydana getiren
parçac›klardan her biri, organ.
vazedilme: konulma, yerlefltiril-
me.
vücut: varl›k.

ahir: son.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
cihaz: aza, organ.
cihet: yön.
emr-i Rabbanî: Allah’›n emri.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden Allah.
Hâl›k-› Teâlâ: her fleyi yoktan
var eden yüce yarat›c›, Allah.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hatem: mühür, damga.
husul: olma, meydana gelme.

icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
itibar›yla: yüzünden, dolay›-
s›yla, bak›m›ndan.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kevn: olma, olufl.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
lem’a: par›lt›.

maada: baflka, gayri, geriye
kalan.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
menfle: esas, kaynak.
meselâ: örne¤in.
misal: örnek.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.



nüvede pek çok âlemlerin örneklerini derç etmifltir. San-
ki, o zîhayat gayet hakîmâne muayyen nizamlarla bütün
vücutlardan sa¤›lm›fl bir katre veya bir noktad›r. Bu iti-
barla, bir zîhayat› halk etmek, bütün kâinat› yed-i tasar-
rufuna alan Cenab-› Hak’tan maada hiçbir fleye isnat
edilemez.

Evet, akl› bozulmayan bir flah›s, teemmülü neticesinde
anlar ki, meselâ bal ar›s›n› pek çok fleylere fihriste yapan
ve kitab-› kâinat›n ekser mesailini insan›n mahiyetinde
yazan ve incir nüvesinde incir a¤ac›n›n program›n› derç
eden ve insan›n kalbini binlerce âlemlere örnek ve pen-
cere yapan ve beflerin kuvve-i haf›zas›nda tarih-i hayat›-
n› taallûkat›yla beraber yazan, ancak ve ancak her fleyi
yaratan Hâl›k olabilir. Ve böyle bir tasarruf, yaln›z ve yal-
n›z Rabbülâlemîn’e mahsus bir hatemdir.

Üçüncü Lem’a
Cenab-› Hakk›n canl› mahlûkata bast›¤› hayat hatemi-

nin gayr-i mütenahi nak›fl ve keyfiyetlerinden bir numu-
neyi gösterece¤iz. fiöyle ki:

Nas›l ki suyun katrelerinden, fliflenin parçalar›ndan
tut, seyyar y›ld›zlara kadar fleffaf veya fleffaf gibi her fley-
de flemsin cilvelerinden flemse mahsus bir turra, bir cilve
bulunur.

Kezalik, fiems-i Ezelî’nin de bütün canl› mahlûkatta
“ihya ve nefh-i hayat” cihetiyle bir tecelli-i ehadiyeti var-
d›r ki, bütün esbap iktidar ve ihtiyar sahibi olduklar› farz 

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
befler: insan, insanl›k.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
derç: sokma, içine alma.
ekser: pek çok.
esbap: sebepler, vas›talar.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
fihriste: katalog, liste.
gayet: son derece.
gayr-› mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
halk: yaratma, yarat›fl.
hatem: mühür, damga.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
katre: damla.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
lem’a: par›lt›.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
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mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.
mesail: meseleler.
meselâ: örne¤in.
muayyen: tayin edilmifl, belli,
belirli.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nefh-i hayat: hayat üflemek.
nizam: düzen, düzgünlük; ka-
nun.
numune: örnek.
nüve: çekirdek.
Rabbülâlemîn: âlemlerin
Rabbi, bütün âlemleri idare

ve terbiye eden Allah.
seyyar: bir yerde durmayan
yer de¤ifltiren gök cismi.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve
her fleyi nurland›ran Cenab-›
Hak.
taallûkat: ilgiler, iliflkiler.
tarih -i hayat: hayat tarihi.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.

tecelli-i ehadiyet: ehadiyet
tecellisi, teklik, bir olmakl›k
tecellisi; Cenab-› Hakk›n her
bir fleyde bütün isimleriyle
olan tecellisi; denizin her bir
damlas›nda güneflin bütün s›-
fat ve isimleriyle aksetmesi
gibi.
teemmül: inceden inceye, et-
rafl›ca düflünme.
turra: mühür, damga, tu¤ra.
yed-i tasarruf: tasarruf eli,
sahib olma, sahiplik.
zîhayat: hayat sahibi.



edilse dahi, o sikkenin ne mislini ve ne taklidini, ne mün-
feriden ve ne müçtemian yapmaktan âcizdirler. Buna bi-
naen, fleffaf fleylerde görünen o timsaller flemsin timsali
olup, flemsten o fleffaf fleylere in’ikâs etmifl olduklar›na
hükmedilmedi¤i takdirde, o say›s›z katrelerde ve zerre-
lerde, her birisinde hakikî bir flemsin maddesiyle mevcut
bulundu¤una hükmetmek lâz›m gelir.

Kezalik, fiems-i Ezelî’nin flualar menzilesinde olan te-
celli-i esmas›n›n nokta-i merkeziyesi olan hayat, fiems-i
Ezelî’ye isnat edilmedi¤i takdirde, bir sine¤e, bir çiçe¤e
var›ncaya kadar her bir zîhayatta nihayetsiz bir kudret,
muhit bir ilim, mutlak bir irade gibi, Vacibü’l-Vücud’dan
maada hiçbir fleyde vücudu mümkün olmayan sair s›fat-
lar›n mevcut olmas›na cahilâne, ahmakane, gülünç bir
bat›l hüküm lâz›m gelir. Ve ayn› zamanda, flu bat›l hü-
kümle, her bir zerreye ve her bir sebebe bir ulûhiyet-i
mutlakay› isnat etmekle say›s›z flerikleri ispat etmek
mecburiyeti hâs›l olur.

Maahaza, tohum olacak bir habbe veya bir çekirdek-
teki garip, acip, muntazam vaziyete bak›n›z ki, o habbe,
tohumu olacak cismin bütün eczas›yla münasebettar ol-
du¤u gibi, nev’iyle, yani ebna-i cinsiyle de ve bütün mev-
cudatla da münasebetleri vard›r. Ve onlara karfl› o müna-
sebetleri nispetinde vazifeleri vard›r. E¤er o tohumcuk
habbenin Kadîr-i Mutlak’tan nispeti kesilip kendi nefsine
isnat edilirse, yani kendi kendine olmufltur denilirse, her
bir tohumda, her fleyi görecek bir gözün ve her fleye mu-
hit bir ilmin bulunmas›n› itikat etmek lâz›m gelir. Bu ise, 
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kudret: güç, kuvvet, iktidar.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
maahaza: böyle iken, bununla
beraber, böyle olmakla birlikte.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
menzile: mertebe.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
misil: benzer.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
mutlak: herhangi bir kayda ba¤l›
olmayan, kay›ts›z, flarts›z.
müçtemian: toplu olarak, toplu-
ca, hepsi birden.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
münferiden: ayr› ayr›, birer birer.
nefis: kendi, flah›s.
nevi: çeflit, tür.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nispet: oran, de¤er.
nokta-i merkeziye: merkezî
nokta.
sair: di¤er, baflka, öteki.
s›fat: vas›f, nitelik.
sikke: alâmet, niflan, turra.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; varl›¤›-
n›n bafllang›c› olmayan ve her fle-
yi nurland›ran Cenab-› Hak.
flerik: ortak.
tecelli-i esma: isimlerin tecellisi,
Cenab-› Hakka ait isimlerin kâinat
ve mahlûkat üzerinde görülen te-
cellisi, görüntüsü.
timsal: örnek, numune.
ulûhiyet-i mutlaka: hiçbir kayda
ve flarta ba¤l› olmaks›z›n ilâh ol-
ma, mutlak ilâhl›k.
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.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zîhayat: hayat sahibi.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
ahmakane: ahmakças›na,
ak›ls›zca.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cahilâne: cahilce, cahil bir fle-
kilde.
ebna-y› cins: kendi cinsinden
olanlar.

ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
habbe: tane.
hakikî: gerçek.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak.
hüküm: karar, emir.
ilim: bilgi, marifet.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda

için olan iktidar, güç.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
itikat: inanç, iman.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta tâbi olmaks›z›n her
fleye gücü yeten sonsuz kud-
ret sahibi, Allah.
katre: damla.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.



sab›k temsilde, her bir fleffaf zerrede hakikî bir flemsin
vücudunu iddia etmek gibi, gülünç bir hamakatt›r.

Dördüncü Lem’a
Bir kitap el yaz›s›yla yaz›l›rsa, yaln›z bir adama ve bir

kaleme ihtiyaç vard›r. Fakat matbaada bas›l›rsa, kalem
iflini gören pek çok demir kalemler lâz›md›r. Ve o demir
harfleri yapmak için, ustalar ve alât ve edevat ve müret-
tipler gibi, çok fleylere ihtiyaç olur.

Kezalik, flu kitab-› kâinatta yaz›l› sat›rlar, kelimeler ve
harflerin bir Vahid-i Ehad’in kalem-i kudretiyle yaz›lm›fl
oldu¤u cihete hükmeden adam, pek rahat ve kolay ve
makul bir yola sülûk etmifl olur. Fakat, o yaz›lar›, o harf-
leri tabiata ve esbaba isnat eden herifler, imtina ve mu-
halin en suubetli ve ç›kmaz bir yoluna zehap etmifl olur-
lar. Çünkü, bu yola zehap edenler için, tek bir zîhayat›n
tab’ ve bast›r›lmas› için ekser kâinat›n tab’›na lâz›m olan
teçhizat lâz›md›r. Bu ise, vehmin kabul edemedi¤i bir hu-
rafedir.

Ve keza, topra¤›n, suyun, havan›n her bir cüz’ünde,
nebatat adedince manevî gizli matbaalar lâz›md›r ki, ma-
hiyetleri ve cihazlar› mütehalif say›s›z meyve ve çiçekle-
rin teflkilât›n› yapabilsinler. Veyahut o nebatat› o kadar
ziynet ve intizamlar›yla beraber yeflillendirmek için, o üç
unsurun her bir cüz’ünde bütün a¤açlar›n, meyvelerin ve
çiçeklerin hassalar›n›, cihazlar›n› ve mizanlar›n› bilip ya-
pabilecek bir kudret, bir ilim lâz›md›r. Çünkü, bu üç 

alât: aletler, vas›talar, ayg›tlar.
cihaz: aza, organ.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
edevat: bir ifli yapmaya vas›ta
olan fleyler, aletler.
ekser: pek çok.
esbap: sebepler, vas›talar.
hakikî: gerçek.
hamakat: ahmakl›k, beyinsizlik,
budalal›k.
hassa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik.
hurafe: manas›z söz.
hükmetme: hâkim olma, emri al-
t›nda tutma; karar verme, inanca
varma.
iddia: davaya kalk›flma, dava et-
me.
ilim: bilgi, marifet.
imtina: imkâns›zl›k, olamay›fl.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalem-i kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti ile yarat-
mas›.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lem’a: par›lt›.
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mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
makul: ak›ll›ca hareket eden.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mizan: ölçü, denge.
muhal: imkâns›z.
mürettip: tertip eden, düzen-
leyen, haz›rlayan, s›raya ko-
yan.
mütehalif: de¤iflebilir, de¤ifl-
ken.
nebatat: bitkiler.
sab›k: önceki, evvelki, geç-

miflteki.
suubet: güçlük, zorluk.
sülûk: bir yola girme, bir yol
tutma.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
tab: basma.
tabiat: yarat›l›fl ve yaflay›fla
dair konulan kanunlar, esas-
lar.
teçhizat: teçhizler, donatma-
lar, cihazland›rmalar.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.

teflkilât: yap›fllar; kurulufllar.
unsur: madde, esas, kök.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vücut: varl›k.
zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zîhayat: hayat sahibi.
ziynet: süs.



unsurun her bir cüz’ü, her bir nebat›n teflkiline medar ve
menfle olabilir. Evet, bir saks›daki toprak, cihazlar› ve fle-
killeri ve sair s›fatlar› muhalif olan herhangi bir nebat›n
tohumunu yeflillendirmeye kabiliyeti vard›r. Binaena-
leyh, ikinci yola zehap edenlerce, o küçük saks› içerisin-
de say›s›z gizli makine ve fabrikalar›n vücudu lâz›m gelir
ki, hurafeciler dahi bundan utan›yorlar.

Beflinci Lem’a
Bir kitapta yaz›l› bir harf, yaln›z bir cihetle kendisini

gösterir ve kendisine delâlet eder. Fakat o harf, kâtibine
çok cihetlerle delâlet eder ve nakkafl›n› tarif eder.

Kezalik, kitab-› kâinatta mücessem olarak yaz›lan her
bir kelime, kendi miktar›nca kendini gösterirse de, pek
çok cihetlerden münferiden ve müçtemian Sâniini göste-
rir, esmas›n› izhar eder. Ve kendi evsaf›yla, eflkâliyle, na-
k›fllar›yla âdeta Sâniini medih için yaz›lm›fl bir kasidedir.
Buna binaen, meflhur Hebenneka gibi ahmaklaflan bir
adam dahi Sâni-i Zülcelâl’in inkâr›na gitmemek gerektir.

Alt›nc› Lem’a
Cenab-› Hak, bütün cüz ve cüz’îlerde sikke-i mahsusa-

s›n› ve bütün küll ve küllîlerde has hatemini vazetti¤i gi-
bi, aktâr-› semavat ve arz›, hatem-i vahidiyetle ve mec-
mu-i kâinat› sikke-i ehadiyetle mühürlemifltir. Mezkûr 
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küll: bir fleyin tamam›.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
lem’a: par›lt›.
mecmu-› kâinat: kâinat›n bütü-
nü.
medar: sebep, vesile.
medih: övmek.
menfle: esas, kaynak.
meflhur: flöhretli, ünlü, herkesin
bildi¤i.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhalif: z›t, karfl›t.
mücessem: tecessüm etmifl, ci-
simlenmifl.
müçtemian: toplu olarak, toplu-
ca, hepsi birden.
münferiden: ayr› ayr›, birer birer.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nakkafl: nak›fl ifli yapan, nak›fl ifl-
leyen kimse.
nebat: topraktan biten, yetiflen
her türlü fley, bitki.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
sikke-i ehadiyet: Allah’›n isimle-
rine mazhar olmakla de¤erli k›ld›-
¤› her bir fleyde birli¤inin tecelli
etmesi manas›ndaki s›fat›n› gös-
teren hususî iflaret, alâmet, dam-
ga, mühür.
sikke-i mahsusa: özel, kendine
has iflaret, sikke.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
teflkil: vücut verme, flekillendir-
me.
unsur: madde, esas, kök.
vazetme: koyma, yerlefltirme.
zehap: bir fikre veya zanna kap›l-
ma.

âdeta: sanki.
aktâr-› semavat ve arz: gök-
lerin ve yeryüzünün her bir
taraf›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cihaz: aza, organ.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: bütüne ait olmayan,
özel.
delâlet: delil olma, gösterme;

alâmet, iflaret.
esma: isimler, adlar.
eflkâl: biçimler, suretler, fle-
killer, tarzlar.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özel-
likler.
hatem: mühür, damga.
hatem-i vahidiyet: birlik
mührü, Cenab-› Hakk›n kâina-
t› kuflatan isim ve s›fatlar›n›n
birli¤inin mührü.
Hebenneka: ahmakl›¤› ile
meflhur olmufl, ünlenmifl Ye-
zit adl› bir Arab›n lâkab›.

hurafe: sonradan uydurulan
söz, bat›l inan›fl.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, kabul ve tas-
dik etmeme.
izhar: gösterme, belirtme.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kaside: övgü maksad›yla ya-
z›lm›fl fliir ve bu fliirin naz›m
flekli.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
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ayetinin iflaret etti¤i ihya ve nefh-i ruh keyfiyetindeki ha-
tem-i ‹lâhîye bak›n›z ki, pek çok garip garip haflirleri,
acip acip neflirleri göresiniz!

Evet, bilhassa arz›n ihyas›nda, her sene üç yüz binden
fazla saha-i vücuda getirilen mahlûkat›n nevilerinde haflir
ve neflirler vard›r. Lâkin, bilinmez bir hikmete binaen, flu
haflir ve neflirlerin ekserîsinde, iade edilen emsal arala-
r›ndaki misliyet o kadar ayniyete kariptir ki, hemen he-
men, dirilen evvelkinin ne ayn› ve ne gayridir denilebilir.
Her ne ise, misliyet, ayniyet mevzuubahis de¤ildir. Her
nas›l olursa olsun, o haflir neflirler beflerin sühulet-i hafl-
rine delâlet ettikleri gibi, beflerin haflrine birer misal ve
birer örnek olabilirler.

‹flte, birbirine muhalif, nihayet derecede kar›fl›k olan o
enva-› kesîreyi kemal-i imtiyazla ihya etmek ve hatas›z,
halts›z, galats›z olarak mümtazâne iade etmek, nihayet-
siz bir kudrete ve muhit bir ilme sahip olan Zat-› Zülce-
lâl’in hatem-i has ve sikke-i mahsusas›d›r.

Ve keza, sath-› arz sahifesinde kusursuz, noksans›z,
sehivsiz, kemal-i intizamla üç yüz binden fazla risaleleri
yazmak, öyle bir Zat›n sikke-i mahsusas›d›r ki, her fleyin
iç yüzü, her fleyin kilidi onun elindedir. Ve hiçbir fley
onun teveccühünü baflkas›ndan çevirip kendisine hasre-
demez.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayniyet: bir fley veya flahs›n ayn›
veya kendisi olmas›, bir olufl, ay-
n›l›k, özdefllik.
befler: insan, insanl›k.
bilhassa: özellikle.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ekserî: ço¤u k›sm›.
emsal: örnekler, benzerler.
enva-› kesîre: çok çeflitler, çok
neviler.
evvel: önce.
galat: yan›lma, yanl›fla düflme.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
gayr: baflka.
halt: kar›flt›rma, hata etme.
hasr: yaln›z bir fleye veya kifliye
mahsus k›lma.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n, ölüleri diriltip mahflere
ç›karmas›, k›yamet.
haflir: yeniden toplanma, bir ara-
ya gelme.
hatem: mühür, damga.
hatem-i has: has, özel mühür.
hatem-i ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n
mührü.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
iade: geri verme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
karip: yak›n.
kemal-i imtiyaz: tam imtiyaz,
özellik, hususîlik.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
meselâ: örne¤in.
mevzuubahis: kendisinden bah-

sedilen, bahis konusu.
misal: örnek.
misliyet: benzeri ve misli ol-
mak, benzerlik.
muhalif: z›t, karfl›t.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mümtazâne: ay›rarak, ayr›-
cal›kl› k›larak.
nefh-i ruh: ruhun üflenmesi.
neflir: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.

nevi: çeflit, tür.
nihayet: son.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
saha-i vücut: vücut sahas›,
varl›k alan›, beden.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i ze-
min.
sehiv: hata, yanl›fll›k.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sikke-i mahsusa: özel, kendi-
ne has iflaret, sikke.

sühulet-i haflir: k›yametten
sonra canl›lar›n toplan›p bir
araya getirilmesinin kolay ol-
mas›.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
zat: azamet ve ululuk sahibi
olan.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.

1. fiimdi bak, Allah’›n rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ard›ndan nas›l diriltiyor. Bunu
yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir, O her fleye hakk›yla kadirdir. (Rum Suresi: 50.)
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Hülâsa: Sath-› arzda, alt› ay zarf›nda, beflerin haflrini
temsil eden o say›s›z haflir ve neflirlerde görünen rububi-
yetin o tasarruf-i azîminde pek yüksek, büyük ve ince na-
k›fll› bir hatemi vard›r. Mahlûkat›n icad›nda görünen flu
intizamlar, sühuletler, sür’atler, imtiyazlar hep o hatemin
par›lt›s›ndan meydana geliyorlar. Evet, her bahar mevsi-
minde pek hakîmâne, basîrâne, kerîmâne faaliyetler
bafllar ve harikulâde sanatlar yap›l›r. Ve bütün bu ameli-
yat, kemal-i sür’atle, sühuletle, muntazaman cereyan et-
mekte oldu¤u görünür.

‹flte bu harikulâde faaliyetler öyle bir Zat›n hatemidir
ki, hiçbir mekânda olmad›¤› hâlde, her mekânda ilim ve
kudretiyle hâz›r ve naz›rd›r.

Yedinci Lem’a
Bak›n›z: Aktâr-› semavat ve arz sahifeleri üstünde ha-

tem-i ehadiyet göründü¤ü gibi, kâinat›n he’yet-i mecmu-
as›n›n büyük sahifesi üzerinde de pek vaz›h bir surette
hatem-i tevhid görünmektedir.

Evet, bu âlem pek muhteflem bir saray veya munta-
zam bir fabrika veya mükemmel bir flehirdir. Bu fabrika-i
kâinat›n eczas›, efrad› ve enva›, alât ve edevat› aras›nda
hakîmâne bir muarefe ve tan›flmak ve dostâne bir mükâ-
leme ve konuflmak ve pek kerîmâne bir muavenet ve
yard›mlaflmak vard›r ki, kemal-i sür’atle pek uzun mesa-
felerden birbirinin savt›n› iflitir ve ihtiyac›n› görür gibi
derhal imdad›na yetiflir, ihtiyac›n› defeder.

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 29

önünde olan.
hey’et-i mecmua: genel yap›,
flekil; bir fleyin teferruat›na ve
cüzlerine bak›lmaks›z›n bütünü-
nün gösterdi¤i hâl ve manzara.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
icat: vücuda getirilme, yoktan var
edilme.
ilim: bilgi, marifet.
imdat: yard›m.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üstünlük.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemal-i sür’at: tam sür’at, mü-
kemmel h›z.
kerîmâne: kerîmce, cömertçe,
bol ihsan ve ikram ile.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lem’a: par›lt›.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
mesafe: uzakl›k, ara.
muarefe: karfl›l›kl› görüflme, ta-
n›flma; birbirini bilip tan›ma.
muavenet: yard›m.
muhteflem: haflmetli, yüce.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
muntazaman: düzgün, düzenli
ve devaml› olarak.
mükâleme: konuflma.
nak›fl: iflleme, süsleme.
naz›r: nezaret eden, bakan, göze-
ten.
neflir: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i zemin.
savt: ses, seda.
suret: biçim, flekil, tarz.
sühulet: kolayl›k.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
tasarruf-i azîm: büyük tasarruf,
her fleyi istedi¤i gibi idare etme.
temsil: benzetme, misal getirme.
vaz›h: aç›k, aflikâr; kolay anlafl›l›r.
zarf›nda: süresince.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.

aktâr-› semavat ve arz: gök-
lerin ve yeryüzünün her bir
taraf›.
alât: aletler, vas›talar, ayg›t-
lar.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
ameliyat: ifller, faaliyetler,
uygulamalar.
basîrâne: görerek, iç yüzünü
görür flekilde.
befler: insan, insanl›k.
cereyan: olma, meydana gel-
me.

def: mâni olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
dostâne: dostlukla, dostça.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
edevat: bir ifli yapmaya vas›-
ta olan fleyler, aletler.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
fabrika-i kâinat: kâinat fabri-
kas›, her nimeti pak, temiz ve
kusursuz ç›karan kâinat fabri-
kas›.
hakîmâne: hikmetli bir flekil-

de.
harikulâde: ola¤anüstü.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hatem: mühür, damga.
hatem-i ehadiyet: ehadiyet
mührü, Allah’›n birli¤ini gös-
teren mühür.
hatem-i tevhid: birlik mührü,
Allah’›n bir oldu¤unu göste-
ren mühür.
hâz›r: haz›r, görünen, göz



Evet, semadaki ecram ve y›ld›zlar›n birbirine ve arza
verdikleri ziya, hararet, bilhassa arza yapt›klar› sair yar-
d›mlar›n› görüyorsunuz. Ve keza, bulutla arz aras›nda ce-
reyan eden su al›flverifline bak›n›z ki, arz, suyu buhar
fleklinde buluta veriyor, bulut da kendi fabrikalar›nda lâ-
z›m gelen ameliyat› yapt›ktan sonra buz, kar, ya¤mur
fleklinde iade ediyor. Sanki o camit cirimler, lisan-› hâlle-
riyle telsiz telgraf gibi birbiriyle konuflur ve yekdi¤erine
arz-› ihtiyaç ediyorlar. Bilhassa bütün o ecram âdeta el
ele vermifl gibi, kemal-i ciddiyetle zevi’l-hayata lâz›m
olan fleyleri tedarik etmek hizmetinde sa’y ediyorlar ve
bir Müdebbir’in emrine ba¤l› olup bir gayeye teveccüh
ediyorlar.

Evet, flu teavün kanununa ittibaen, flems, kamer, gece
ve gündüz, yaz ve k›fl taraflar›ndan yap›lan yard›mlar sa-
yesinde, flu hayvanlar›n erzak›n› yetifltiren nebatat izn-i
‹lâhî ile meydana gelir. Hayvanat da emr-i Rabbanî ile
beflerin ihtiyacat›n› yerine getirir. Bal ar›s›yla ipek böce-
¤inin insanlara yapt›klar› yard›mlar, bu davay› ispat eder.

Evet, bu gibi eflya-i camidenin yekdi¤erine yapt›klar›
flu yard›mlar, pek aflikâr bir delildir ki, onlar kerîm bir
Müdebbir’in hademesi ve amelesi olup Onun emriyle, iz-
niyle ifl görürler.

Sekizinci Lem’a
G›da olarak mahlûkata, bilhassa hayvanata taksim edi-

len r›z›klara dikkat lâz›md›r ki, bu r›z›k vakt-i muayyenin-
de yetiflir, vakt-i ihtiyaçta sevk edilir. Ve derece-i ihtiyaç 

âdeta: sanki.
amele: iflçi, ›rgat.
ameliyat: operasyon.
arz: yer, dünya.
arz-› ihtiyaç: ihtiyac›n› bildirme.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
befler: insan, insanl›k.
bilhassa: özellikle.
camit: ruhsuz, cans›z.
cereyan: olma, meydana gelme.
cirim: cans›z cisim.
dava: iddia.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
derece-i ihtiyaç: ihtiyaç nispeti,
ihtiyaç derecesi.
ecram: kütleler, cans›z cisimler;
gezegenler.
emr-i Rabbanî: Allah’a ait olan
emir, ifl.
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
eflya-i camide: cans›z fleyler, ci-
simler.
hademe: hizmetçiler, hizmet gö-
renler, hadimler.
hararet: s›cakl›k.
hayvanat: hayvanlar.
iade: geri verme.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittibaen: ittiba ederek, tâbi ola-
rak, uyarak.
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izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kamer: ay.
kanun: yasa.
kemal-i ciddiyet: ciddiyetin
son derecesi, tam bir ciddi-
yet.
kerîm: ihsan ve ikram› bol
olan Allah.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lem’a: par›lt›.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mahlûkat: yarat›klar, Allah

taraf›ndan yarat›lanlar.
müdebbir: tedbir alan, her ifli
önceden düflünüp ona göre
ayarlayan, plânla idare eden.
nebatat: bitkiler.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan
etti¤i nimetler.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sema: gökyüzü, gök.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
flems: günefl.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-

ne yard›m etme.
tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
vakt-i ihtiyaç: ihtiyaç zama-
n›.
vakt-i muayyen: belirli bir
vakit.
yekdi¤er: bir di¤er.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.



nispetinde yap›lan sevkiyatta büyük bir intizam vard›r. ‹fl-
te bu umumî r›z›k hakk›nda görünen genifl ve muntazam
rahmet ve inayetler, ancak her fleyin mürebbîsi ve her
fleyin müdebbiri ve her fley yed-i teshirinde bulunan bir
Zat›n hatem-i hass› olabilir.

Dokuzuncu Lem’a
Bak›n›z, âlem-i arz ve bütün cüz’iyat üstünde hatem-i

ehadiyet bulundu¤u gibi, da¤›n›k neviler ve muhit unsur-
lar üstünde de aynen o hatem-i ehadiyet bulunur.

Evet, bir tarlaya tohum ekilmesinden anlafl›l›yor ki, o
tarla tohum sahibinin mülküdür. Ve o tohum da, o tarla
sahibinin mal›d›r. Yani, o buna, bu da ona flahadet edi-
yorlar.

Kezalik, kâinattaki masnuat, tohum gibidir. Âlem ve
anas›r da tarla gibidir. Her iki taraf›n lisan-› hâlleriyle et-
tikleri flahadete göre, masnuat›yla âlem-i anas›r, yani to-
hum ile tarla ve muhit ile muhat, hep bir Sâni-i Vahid’in
yed-i tasarrufundad›r. Demek edna bir mahlûka yap›lan
tasarruf-i hakikî ve zay›f bir mevcuda edilen tevcih-i ru-
bubiyet, âlem ve anas›r kabza-i tasarrufunda bulunan Za-
ta mahsus oldu¤u gibi, herhangi bir unsurun da tedvir ve
tedbiri, bütün hayvanat ve nebatat› kabza-i rububiyetin-
de tutup terbiye eden aynen o Zata mahsustur. ‹flte, ha-
tem-i tevhid dedi¤imiz budur.

E¤er bir fleye temellük etmeye niyetin varsa, meydana
ç›k, kendini tecrübe et, bak ne söylüyorlar: En cüz’î bir 
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masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
muhat: ihata edilmifl, kuflat›lm›fl,
etraf› çevrilmifl.
muhit: ihata eden, etraf›n› çevi-
ren, kuflatan, saran.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müdebbir: tedbir alan, her ifli ön-
ceden düflünüp ona göre ayarla-
yan, plânla idare eden.
mürebbî: terbiye eden, terbiye
veren, yetifltiren.
nebatat: bitkiler.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
r›z›k: yiyecek, içecek fley, az›k.
Sâni-i Vahit: bir olan ve her fleyi
sanatla yaratan Allah.
sevkiyat: sevk ifli, gönderme ifli.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
tasarruf-i hakikî: her fleyin üze-
rinde gerçek tasarruf sahibi olan
ve onu istedi¤i gibi idare eden.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tedvir: çekip çevirme, idare et-
me.
temellük: sahiplenme, kendine
mal etme.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme.
tevcih-i rububiyet: terbiye, sevk
ve idare edicili¤in yönelmesi.
umumî: herkesle ilgili, genel.
unsur: madde, esas, kök.
yed-i tasarruf: tasarruf eli, sahip
olma, sahiplik.
yed-i teshir: boyun e¤diren, itaat
ettiren el.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
âlem-i anas›r: unsurlar âlemi.
(toprak, hava, su, atefl).
âlem-i arz: dünya âlemi.
anas›r: unsurlar, esaslar.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait
olmayan, özel.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
edna: en aça¤›, en basit, en
küçük.
hatem-i ehadiyet: ehadiyet
mührü, Allah’›n birli¤ini gös-

teren mühür.
hatem-i has: has, özel mü-
hür.
hatem-i tevhid: birlik mührü,
Allah’›n bir oldu¤unu göste-
ren mühür.
hayvanat: hayvanlar.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
kabza-i rububiyet: Cenab-›
Hakk›n terbiye, sevk ve idare
elli.
kabza-i tasarruf: idare eli, ta-

sarrufu alt›nda olma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
lem’a: par›lt›.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.



fert, “Ancak nev’imi yaratan beni yaratabilir” diyor.
Çünkü efrat aras›nda misliyet vard›r. Ve arz›n her tara-
f›nda da¤›n›k bir surette bulunan en küçük bir nevi, “Be-
ni yaratabilen ancak arz› yaratand›r” söylüyor. Arza bak,
ne söylüyor: Sema ile aralar›nda al›flverifli bulundu¤u
için, “Beni halk edebilen, ancak mecmu-i kâinat› halk
eden Zatt›r” diyor. Çünkü aralar›nda tesanüt vard›r.

Onuncu Lem’a
Arkadafl!

Hayat ve ihya ve zevi’l-hayatla her bir cüz ve cüz’îye
ve her bir küll ve küllîye ve kâinat›n hey’et-i mecmuas›-
na darp edilen tevhid hatemlerinden bir k›s›m misalleri,
mezkûr beyanattan anlafl›ld›. fiimdi dinle, enva ve külli-
yat üstüne vazedilen vahdaniyet sikkelerinden bir taneyi
zikredece¤iz. fiöyle ki:

Tek bir semere ile semeredar flecerenin yarat›l›fllar›n-
daki suubet ve sühulet birdir. Çünkü ikisi de bir merkeze
bakar, bir kanuna ba¤l›d›r, terbiye ve keyfiyetleri birdir.
Malûmdur ki, merkezin ittihad›, kanunun vahdeti, terbi-
yenin vahdaniyeti sayesinde külfet, meflakkat, masraf
azal›r ve öyle bir kolayl›k hâs›l olur ki; pek çok semerele-
ri olan bir a¤aç yed-i vahide, tek bir semerenin yap›l›fl› da
eyadi-i kesîreye tevdi edildi¤i zaman, her iki taraf›n yap›-
l›fllar› sühuletçe bir olur ve aralar›nda yarat›l›flça fark yok-
tur. Çok adamlar taraf›ndan yap›lan bir semerenin terbi-
yesi için lâz›m olan cihazat ve alât ve edevat vesaire, bir 

alât: aletler, vas›talar, ayg›tlar.
arz: yer, dünya.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
cihazat: cihazlar, kendilerine ihti-
yaç duyulan maddî manevî alet-
ler.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait olma-
yan, özel.
darp edilme: vurulma, bas›lma.
edevat: bir ifli yapmaya vas›ta
olan fleyler, aletler.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eyadi-i kesîre: çok eller, birden
çok el.
fert: birey.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hatem: mühür, damga.
hey’et-i mecmua: genel yap›,
flekil; bir fleyin teferruat›na ve
cüzlerine bak›lmaks›z›n bütünü-
nün gösterdi¤i hâl ve manzara.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanun: yasa.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
küll: bütün.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
külliyat: bir fleyin bütünü, bir fle-
yin tamam›, hepsi.
lem’a: par›lt›.
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malûm: bilinen, bilinir olan.
mecmu-i kâinat: kâinat›n
bütünü.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
misal: örnek.
misliyet: benzeri ve misli ol-
mak, benzerlik.
nevi: çeflit, tür.
sema: gökyüzü, gök.
semere: meyve, güzel netice.
semeredar: meyveli, faydal›

neticeler veren.
sikke: alâmet, niflan, turra.
suret: biçim, flekil, tarz.
suubet: güçlük, zorluk.
sühulet: kolayl›k.
flecere: a¤aç.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tevdi: emanet etme, teslim
etme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vahdet: bir ve tek olma.
vazedilme: konulma, yerlefl-
tirlme.
vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
yed-i vahit: tek bir el.
zat: azamet ve ululuk sahibi
olan.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



adam taraf›ndan yap›lan semeredar flecerenin terbiye ve
yap›lmas› için de aynen o kadar malzeme lâz›md›r. Yal-
n›z keyfiyetçe fark olabilir.

Meselâ, bir ordu askere yap›lan elbise tedariki için ne
kadar alât, edevat ve makine lâz›md›r; bir neferin elbise-
si için de o kadar alât ve edevat lâz›md›r. Ve keza, bir ki-
tab›n bin nüshas›yla bir nüshas›n›n ücreti, matbaaca bir-
dir. Bazen de tek bir nüshan›n tab’›, daha fazla bir ücre-
te tâbi tutulur. Buna k›yasen, bir matbaay› b›rak›p çok
matbaalara baflvurulursa, bir kaç kat fazla ücretlerin ve-
rilmesi lâz›m gelir.

Evet, kesret vahdete isnat edilmedi¤i takdirde, vahde-
ti kesrete isnat etmek mecburiyeti hâs›l olur. Demek, da-
¤›n›k bir nev’in icad›ndaki sühulet-i harika, vahdet ve
tevhid s›rr›na ba¤l›d›r.

On Birinci Lem’a
Arkadafl!

Bir nev’in efrad› aras›ndaki tevafuk ve bir cinsin enva›
aras›nda aza-i esasiyede bulunan müflabehet, sikkenin it-
tihad›na, kalemin vahdetine delâlet ettiklerinden anlafl›l›-
yor ki, bütün mütevaf›k ve müteflabihler, yani birbirine
benzeyen çokluk, bir Zat-› Vahid’in eser-i sanat›d›r.

Kezalik, infla ve icatlarda görünen flu sühulet-i mutla-
ka, bütün mevcudat›n bir Sâni-i Vahid’in eseri oldu¤unu,
vücup derecesinde istilzam ediyor. Aksi hâlde, suubet, 
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ay›rt edilemeyecek tarzda nitelik
bak›m›ndan birbirine benzeyen.
mütevaf›k: birbirine uygun olan,
denk bulunan.
nefer: asker, er.
nevi: çeflit, tür.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
Sâni-i Vahit: bir olan ve her fleyi
sanatla yaratan Allah.
semeredar: meyveli, faydal› neti-
celer veren.
s›r: gizli hakikat.
sikke: alâmet, niflan, turra.
suubet: güçlük, zorluk.
sühulet-i harika: ola¤anüstü ko-
layl›k.
sühulet-i mutlaka: sonsuz ve
tam kolayl›k.
flecere: a¤aç.
tab: basma.
tâbi: bir fleye uyan.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
terbiye: bakma, yetifltirme, e¤it-
me, sevk ve idare etme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vahdet: birlik ve teklik.
vücup: vacip ve lüzumlu olma,
gereklilik.
Zat-› Vahit: tek ve benzersiz olan
Allah.

alât: aletler, vas›talar, ayg›t-
lar.
aza-i esasiye: varl›¤› gerekli
temel organlar.
cins: canl› çeflidi.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
edevat: bir ifli yapmaya vas›-
ta olan fleyler, aletler.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eser-i sanat: sanat eseri, sa-
nat de¤eri olan eser.
hâs›l: meydana gelme, orta-

ya ç›kma.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
infla: vücuda getirme, yarat-
ma.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
istilzam: gerektirme.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma.
kesret: çokluk.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hâl, durum, iç yüz.

keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
k›yasen: k›yas ederek, karfl›-
laflt›rarak.
lem’a: par›lt›.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
müflabehet: benzeme, ben-
zeyifl.
müteflabih: birbirlerinden



güçlük öyle bir derece-i imtina ve muhaliyete ç›kacakt›r
ki, o cins ve nevilerin ademden vücuda ç›kmalar›na bir
set çekilmifl olur.

Binaenaleyh, Cenab-› Hakk›n zat›nda fleriki olmad›¤›
gibi (çünkü intizam bozulur, âlem fesada gider), fiilinde
de fleriki yoktur. Çünkü, suubetten, güçlükten dolay› âle-
min ademden ç›kmamas›na sebep olur.

On ‹kinci Lem’a
Arkadafl!

Hayat Hâl›k’›n ehadiyetine bürhan oldu¤u gibi, mevt
de devam ve bekas›na bir delildir.

Evet, nas›l akan nehirlerin, dalgalanan denizlerin ka-
barc›klar› ve yeryüzünde bulunan sair fleffaflar, flemsin zi-
ya ve timsallerini göstermekle flemsin vücuduna flahadet
ettikleri gibi, o kabarc›k gibi fleffaflar ölüp söndükten
sonra, yerlerine müteselsilen gelip geçen emsalleri, yine
flemsin ziya ve timsallerini gösterdiklerinden, flemsin de-
vam ve bekas›na ve bütün o fluaat, celevat ve timsallerin
bir flems-i vahidin eseri olduklar›na flahadet ediyorlar. ‹fl-
te o fleffaflar, vücutlar›yla flemsin vücuduna ve ademleri
ve ölümleriyle de flemsin devam ve bekas›na delâlet edi-
yorlar.

Kezalik, mevcudat vücuduyla Vacibü’l-Vücud’un
vücub-i vücuduna ve ölüm ve zevaliyle teceddüdî bir 

adem: yokluk, hiçlik.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
celevat: cilveler, güzel görünüfl-
ler, tecelliler.
cins: canl› grubu.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
derece-i imtina: imkâns›zl›k de-
recesi.
ehadiyet: Allah’›n her bir fleyde
birli¤inin tecelli etmesi, görünme-
si.
emsal: örnekler, benzerler.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
fiil: ifl, hareket.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
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intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
lem’a: par›lt›.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
mevt: ölüm.
muhaliyet: imkâns›zl›k, im-
kâns›z olufl.
müteselsilen: birbirinin pefli
s›ra, zincirleme olarak.
nevi: çeflit, tür.
sair: di¤er, baflka, öteki.

set: mâni, perde, engel.
suubet: güçlük, zorluk.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
flems-i vahit: tek günefl.
flerik: ortak.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar.
teceddüdî: yenilenmeyle, ye-
nileniflle ilgili.
timsal: örnek, nümune.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n

varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.

vücub-i vücut: varl›¤› gerekli
olmak, olmamas› imkâns›z ol-
mak, varl›¤› zarurî ve vacip ol-
mak.

vücut: var olma, varl›k.

zat: kendi, as›l, öz.

zeval: sona erme, yok olma,
ölme.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.



teselsülle yerlerine gelen emsali, Sâniin ezelî ve ebedî va-
hidiyetine flahadet ediyorlar.

Evet, leyl ve nehar›n ihtilâf›, fusûl-i erbaan›n tahavvü-
lü ve unsurlar›n tebeddülü hengâmlar›nda meydana ç›-
kan flu güzel mevcudat ve bu lâtif masnuatta devamla ce-
reyan eden mübadele ve devrüteslim muamelesi kat’î bir
flahadetle, sermedî, âlî, daimü’t-tecelli bir Sahib-i Ce-
mal’in vücuduna ve bekas›na ve vahdetine flahadet eden
kat’î bir bürhand›r.

Ve keza, senevî ink›lâplarda müsebbebatla esbab›n
birlikte ölüm ve zevali ve sonradan ikisinin yine birlikte
iadeleri, esbab›n da müsebbebat gibi âciz masnu ve mah-
lûklardan oldu¤una delâlet etti¤i gibi, bu masnuat ve
mevcudat›n bir Zat-› Vahid’in müteceddit bir sanat› oldu-
¤una da flahadet eder.

On Üçüncü Lem’a
Arkadafl!

Zerrelerden tut seyyarelere kadar ve nak›fllardan flem-
slere var›ncaya kadar her fley zat›nda, hakikatinde sabit
olan acz ve fakr›n lisan-› hâliyle, Sâniin vücub-i vücudu-
nu ilân eder.

Ve keza, acziyle beraber, nizam-› umumînin bozulma-
mas› için, hamil bulundu¤u acip ve mühim vazifeler cihe-
tiyle Sâniin vahdetine delâlet eder. Binaenaleyh, Sâniin
vacip ve vahit oldu¤una her fleyde iki flahit oldu¤u gibi, 
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reddüde mahal b›rakmayan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtif: tatl›, flirin.
lem’a: par›lt›.
leyl: gece.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
muamele: davranma, davran›fl.
mübadele: de¤ifl-tokufl, karfl›l›kl›
olarak de¤ifltirme.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müsebbebat: bir sebeple olanlar,
sebeple meydana ç›kanlar, neti-
celer.
müteceddit: teceddüt eden, ye-
nilenen, yenileflen.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nehar: gündüz.
nizam-› umumî: her fleyi ve her-
kesi içine alan nizam, herkesi ilgi-
lendiren düzen, her taraf› kapla-
yan ölçü ve düzen.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
Sahib-i Cemal: sonsuz güzellik
sahibi olan Allah.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
senevî: senelik, y›ll›k.
sermedî: ebedî, daimî, sürekli.
seyyare: gezegen.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flems: günefl.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
teselsül: zincirleme, silsile hâlin-
de birbirini takip etme.
unsur: madde, esas, birleflik bir
fleyi meydana getiren elemanlar-
dan her biri.
vacip: varl›¤› zorunlu olmak.
vahdet: birlik ve teklik.
vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne olmak.
vahidiyet: Cenab-› Hakk›n isim
ve s›fatlar›n›n birli¤i ve kâinat› ku-
flatmas›.
vazife: görev.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
zat: kendi, as›l, öz.
Zat-› Vahit: tek ve benzersiz olan
Allah.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
cihet: yön.
daimü’t-tecelli: tecellinin sü-
reklili¤i; daima kendisini gös-

teren, aral›ks›z tecelli eden.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
devrüteslim: baflkas›na ak-
tarma ve emanet edip b›rak-
ma.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
emsal: örnekler, benzerler.
esbap: sebepler, vas›talar.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz,
bafllang›çs›z.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.

fusûl-i erbaa: dört mevsim.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hamil: yüklü, yüklenmifl.
hengâm: zaman, s›ra.
iade: eski hâline getirme.
iade: geri döndürme, geri çe-
virme.
ihtilâf: farkl› olma, ayr› olufl.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
ink›lâp: bir hâlden baflka bir
hale geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-



Hâl›k’›n ehad ve samed oldu¤una da her bir zîhayatta iki
ayet vard›r. (HAfi‹YE)

On Dördüncü Lem’a
Arkadafl!

Mevcudat Cenab-› Hakk›n vücub-i vücut ve vahdetine
flahadet etti¤i gibi, celâlî, cemalî, kemalî olan cemî s›fâ-
t›na da delâlet etmekle, Hâl›k’›n zat›nda naks ve kusur
olmad›¤›n› ve fluunat›nda, s›fât›nda ve esmas›nda ve
ef’alinde de naks ve kusur bulunmad›¤›n› ilân ediyor. Zi-
ra, eserin kemali bilmüflahede fiilin kemaline, fiilin ke-
mali bilbedahe ismin kemaline, ismin kemali bizzarure s›-
fat›n kemaline, s›fat›n kemali hads-i yakin ile fluunat›n
kemaline delâlet eder. fie’nin kemali ise, hakkalyakin bir
surette zat›n kemalini gösterir.

Binaenaleyh, bir kasr›n ve bir saray›n nukufl ve tezyi-
nat›ndaki mükemmeliyet, sâni ve mühendisin yapt›klar›
o nak›fllar üstünde ve tezyinat alt›nda görünen ef’alin
mükemmeliyetine delâlet eder. Ef’alin mükemmeliyeti
dahi, o sâniin takt›¤› isim ve lâkaplar›n mükemmeliyeti-
ni gösterir. Esman›n mükemmeliyeti, s›fât›n mükemme-
liyetine delâlet eder. S›fât›n mükemmeliyeti, fluunat›n 

HAfi‹YE: ‹h tar : Kâinat›n eczas›ndan her bir cüz’ün elli befl lisanla Va-
hid-i Ehad ve Vacibü’l-Vücud’u ilân etmekte oldu¤unu, Kur’ân’›n feyzin-
den fehmedip, icmalen Katre nam›ndaki eserimde beyan etmiflimdir. Ar-
zu eden oraya müracaat etsin.

ayet: delil.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
celâlî: Cenab-› Hakk›n haflmet,
büyüklük ve kahr›n› gösteren; Al-
lah’›n Celâl ismine ait olan.
cemalî: Allah’›n lütuf ve ihsan› ile
tecelli etti¤i isme ait.
cemi: topyekûn, bütün
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ef’al: fiiller, ifller.
Ehad: zat› tek olan Allah.
esma: adlar, isimler.
fehim: anlama, anlay›fl, kavray›fl.
feyiz: bolluk, bereket; ilim, irfan,
manevî g›da.
fiil: ifl, hareket.
hads-i yakin: flüphe edilmeyecek
derecede kesin ve do¤ru bir fle-
kilde anlama, kavrama.
hakkalyakin: marifet mertebesi-
nin en yükse¤i; bir fleyi yaflaya-
rak, içine girerek, do¤rulu¤undan
flüpheye asla yer b›rakmayacak
biçimde kesin olarak bilme.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hafliye: dipnot.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kas›r: saray, köflk.
Katre: Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerinin Mesnevî-i Nuriye
adl› eseri içinde yer alan bir risa-
le.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kemalî: mükemmellikle ilgili.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
lâkap: ünvan.
lem’a: par›lt›.
lisan: dil.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
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mükemmeliyet: mükem-
mellik, kusursuzluk, eksiksiz-
lik.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
nak›fl: iflleme, süsleme.
naks: noksan, eksiklik.
nam: ad.
nukufl: nak›fllar, resimler.
Samed: Cenab-› Hakk›n “Her
fley kendisine muhtaç oldu¤u
hâlde, kendisi hiç bir fleye
muhtaç olmayan” manas›n-

daki ismi.
sâni: sanat eseri meydana
getiren.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
tezyinat: süsler, süslemeler.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n

varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vahdet: bir ve tek olma.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli
olmak, olmamas› imkâns›z ol-
mak, varl›¤› zarurî ve vacip ol-
mak.
zat: kendi, as›l, öz.
zîhayat: hayat sahibi.



mükemmeliyetini tasrih eder. fiuunat›n mükemmeliyeti
dahi, o nakkafl›n mükemmeliyet-i zat›na delâlet eder.

Kezalik, kâinatta görünen âsâr›n kemali, hadsî bir mü-
flahede ile, ef’alin mükemmeliyetine, ef’alin kemali de
failin kemal-i esmas›na, esman›n kemali s›fât›n kemali-
ne, s›fât›n kemali fluunat-› zatiyenin kemaline, fluunat›n
kemali Zat-› Zülcelâl’in kemaline delâlet eder.

®
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asar: eserler.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ef’al: fiiller, ifller.
esma: adlar, isimler.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
hadsî: sezgiye dayal›.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-

siksiz olma.
kemal-i esma: isimlerin mü-
kemmelli¤i.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
mükemmeliyet: mükem-
mellik, kusursuzluk, eksiksiz-
lik.
mükemmeliyet-i zat: zat›n
mükemmelli¤i, kiflinin kendi-
sinin mükemmelli¤i.
müflahede: gözlem.
nakkafl: nak›fl ifli yapan, nak›fl

iflleyen kimse.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
fluunat-› zatiye: Allah’›n zat›-
na has iflleri ve emir dairesine
ait kanunlar›.
tasrih: aç›kça ifade ederek
flüphe ve tereddütleri silme.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.



Reflhalar
1 W

gxÅu|{
Hâl›k-› Âlem’i bize tarif ve ilân eden deliller ve bürhanlar, lâyü-

ad ve lâyühsad›r. O delillerin en büyükleri üçtür:

• Birincisi: Baz› ayetlerini gördü¤ün, iflitti¤in flu kitab-› kebir-i
kâinatt›r.

• ‹kincisi: Bu kitab›n ayetü’l-kübras› ve divan-› nübüvvetin ha-
temi ve künuz-i mahfiyenin miftah› olan Hazret-i Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâmd›r.

• Üçüncüsü: Kitab-› âlemin tefsiri ve mahlûkata karfl› Allah’›n
hücceti olan Kur’ân’d›r.

fiimdi birkaç reflha z›mn›nda ikinci bürhan› tariften sonra, söz-
lerini dinleyece¤iz.

Birinci Reflha
Arkadafl!

Hâl›k’›m›z› tarif eden, pek büyük bir flahsiyet-i mane-
viyeye malik, bürhan-› nat›k dedi¤imiz, “Hazret-i Mu-
hammed Aleyhissalâtü Vesselâm kimdir?” diye yap›lan
suale cevaben deriz ki:

aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selâm onun üzerine olsun.
ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
ayetülkübra: en büyük delil, en
büyük ayet.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› nat›k: konuflan delil; Al-
lah’›n varl›¤›n› ispat eden Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
divan-› nübüvvet: peygamber
meclisi.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
Hâl›k-› Âlem: âlemin yarat›c›s›,
bütün âlemi yaratan, Allah.
hatem: mühür, damga.
hüccet: delil.

ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
kitab-› âlem: âlem kitab›, bir
kitap hüviyetinde olan âlem,
kâinat.
kitab-› kebir-i kâinat: büyük
kâinat kitab›.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
künuz-i mahfiye: gizli, sakl›

hazineler.
lâyüad: say›s›z, pek çok.
lâyühsa: say›s›z, hesaba gel-
mez, pek çok.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
malik: sahip.
miftah: açan alet, anahtar.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet

sahibi ve flefkatle bütün var-
l›klar› r›z›kland›ran Allah.
reflha: s›z›nt›, damla.
sual: soru.
flahsiyet-i maneviye: mane-
vî flahsiyet, manevî kiflilik.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
tefsir: aç›klama, izah.
tembih: uyarma, ikaz.
z›mn›nda: alt›nnda, içinde.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
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Hazret-i Muhammed (a.s.m.) öyle bir zatt›r ki, azamet-i
maneviyesinden dolay› sath-› arz o zat›n Mescid-i Aksa’-
s›d›r. Mekke-i Mükerreme onun mihrab›, Medine-i Mü-
nevvere onun minber-i fazl-› kemalidir. Cemaat-i mü’mi-
nîne en son ve en âlî imam ve nev-i beflerin hatib-i flehî-
ridir, saadet düsturlar›n› beyan ediyor. Ve bütün enbiya-
n›n reisidir, onlar› tezkiye ve tasdik ediyor; çünkü, dini
bütün dinlerin esasat›na camidir. Ve bütün evliyan›n ba-
fl›d›r, flems-i risaletiyle onlar› terbiye ve tenvir ediyor.

O zat (a.s.m.) öyle bir kutup ve nokta-i merkeziyedir
ki, onun halka-i zikrinde bulunan bütün enbiya-i ahyar,
ebrar-› sad›kîn onun gelmesine müttefik ve kelâm-› nut-
kuyla nat›kt›rlar. Ve öyle bir flecere-i nuraniyedir ki, da-
mar ve kökleri enbiyan›n esasat-› semaviyesidir, dal ve
budaklar› evliyan›n maarif-i ilhamiyesidir. Bu itibarla,
herhangi bir davay› iddia etmifl ise, bütün enbiya, mu’ci-
zelerine istinaden ve bütün evliya, kerametlerine müste-
niden ona flahadet etmifllerdir. Evet, bütün davalar›n›n
tasdiklerini ifl’ar eden, bütün kâmillerin hatem ve mühür-
leri vard›r.

Ezcümle: O zat›n (a.s.m.) davalar›ndan biri tevhiddir.

Bu davay› tasrih ve ifade eden 
1 *G s’pG n¬'dpG Bn’ kelime-i mü-

barekesidir. O zat›n halka-i din ve zikrine giren bütün
geçmifl ve gelecek insanlar, o kelime-i mukaddeseyi
rükn-i iman ve vird-i zeban etmifllerdir. Demek o dava-
n›n hak ve hakikat oldu¤una kanaat ve itminan ve iz’an-
lar› hâs›l olmufl ki, zaman ve mekâna flamil bir tarzda, o 
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itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme.
iz’an: basiret, anlay›fl, kavray›fl,
ak›l, zekâ.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kelâm-› nutuk: konuflma metin-
lerinin cümleleri, sözleri.
kelime-i mukaddese: yüce, kud-
sî söz.
kelime-i mübareke: mübarek
kelime.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
kutup: dinî bir meslek veya gru-
bun bafl›; birçok Müslüman›n
kendisine ba¤l› oldu¤u evliyadan
kifliler.
maarif-i ilhamiye: kalbe konulan
hakikatlerle, bilgilerle ö¤renme
ve ö¤retme.
Medine-i Münevvere: nurlu Me-
dine flehri.
mihrap: cami ve mescitlerde k›b-
le yönünde bulunan ve imam›n
namaz k›ld›r›rken durdu¤u ço-
¤unlukla girintili bölüm.
minber-i fazl-› kemal: mükem-
mel derecedeki olgunluk ve üs-
tünlük makam›.
müsteniden: istinat ederek, da-
yanarak.
müttefik: fikirce beraber olan.
nat›k: bildiren, beyan eden, ko-
nuflan.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nokta-i merkeziye: merkezî
nokta.
reis: baflkan.
rükn-i iman: iman›n rüknü, flart›,
esas›.
saadet: mutluluk.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i zemin.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flecere-i nuraniye: nurlu a¤aç.
flems-i risalet: peygamberlik gü-
nefli.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezkiye: birini temize ç›karma.
vird-i zeban: dilde tesbih, s›k s›k
tekrar edilen dua, dillerden düfl-
meyen söz.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
azamet-i maneviye: manevî
büyüklük.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
cemaat-i mü’minîn: inanan-
lar toplulu¤u, mü’minler ce-
maati.
düstur: kaide, esas, prensip.
ebrar-› sad›kîn: iyi insanlar›n
en do¤ru sözlü ve güvenilir
olanlar›.

enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
enbiya-i ahyar: en hay›rl›
peygamberler.
esasat: esaslar, kökler, te-
meller.
esasat-› semaviye: dinî, ‹lâhî,
manevî hakikatler, gerçekler.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halka-i din: din dairesi.
halka-i zikir: zikir halkas›, zi-

kir esnas›nda daire fleklinde
oturma.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hatem: mühür, damga.
hatib-i flehîr: en meflhur ha-
tip; tüm âlemde meflhur olan
konuflmac›.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
ifl’ar: anlatma, bildirme; yaz›
ile haber verme.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur.



kelime-i mübareke, meflrepleri, meslekleri, an’aneleri
mütehalif, mütebayin insanlar›n a¤›zlar›nda Mevlevîler
gibi semavî deveran ve cevelân ediyor.

Binaenaleyh, gayr-i mütenahi flahitlerin tasdikiyle hak
ve hakkaniyeti tahakkuk eden bir davaya, hiçbir vehmin
haddi de¤ildir ki, ona dest-i itiraz› uzatabilsin.

‹kinci Reflha
Arkadafl!

Tevhidi ispat ve nev-i befleri irflat eden o nuranî bür-
han, biri sa¤›nda, di¤eri solunda, biri mütevatir, di¤eri
mecma-› aleyh bulunan nübüvvet ve velâyetle müceh-
hezdir. Ve ayn› zamanda, “irhasat” denilen kable’n-nü-
büvvet kendisinden zuhur eden harika hâllerin rumuza-
t›yla ve kütüb-i semaviyenin beflarat›yla ve “hevatif” de-
nilen gayptan verilen tebflirat-› müteaddide ile musad-
dakt›r.

Ve keza, o bürhan-› nuranîden zuhur eden inflikak-›
kamer, parmaklar›ndan f›flk›ran sular, a¤açlar›n onun da-
vetine icabetleri, duas›n›n akabinde ya¤murun nüzulü,
pek az bir yemekten çoklar›n yiyip doymalar› ve kurt,
ceylân, deve, tafl ve sairenin konuflmalar› gibi mu’cizele-
rinin delâlet ve flahadetiyle, tasdik edilmifl bir Zatt›r
(a.s.m.).

akabinde: arkas› s›ra, pefli s›ra,
peflinden.
an’ane: âdet, örf, gelenek, nesil-
den nesile aktar›lagelen fleyler.
beflarat: beflaretler, müjdeler.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› nuranî: nurlu delil, par-
lak delil.
cevelân: dolaflma, dolanma, ge-
zinme.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
dest-i itiraz: itiraz eli.
deveran: dönme, dönüp dolafl-
ma.
gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve âlemler.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
had: sahip olunan makam s›n›r›;
seviye; yetki.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, hak ve do¤ruluktan ayr›l-
mama.
hevatif: hatifler, gayptan iflitilen
sesler.
icabet: davete gitme, davete uy-
ma.
inflikak-› kamer: ay›n ikiye bö-
lünmesi, ay›n yar›lmas›; Hz. Pey-
gamberin müflriklere karfl› gös-
termifl oldu¤u ay›n yar›l›p ikiye
ayr›lma mu’cizesi.
irhasat: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) peygamberli¤inden evvel
meydana gelen ve peygamber
olaca¤›na iflaret eden harika hâl-
ler, belirtiler.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
kable’n-nübüvvet: peygamber-
lik öncesi, peygamberlik verilme-
den önce.
kelime-i mübareke: mübarek
söz, hay›rl› söz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kütüb-i semaviye: semavî kitap-
lar, vahye dayanan, Allah’›n gön-
derdi¤i kutsal kitaplar; Tevrat, Ze-
bur, ‹ncil ve Kur’ân-› Kerîm.
mecma-› aleyh: hakk›nda birlefli-
len ve bir görüflte toplan›lan fley.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikatine
mensup kimse.
musaddak: tasdik edilmifl, do¤ru-
lanm›fl, do¤rulu¤u kabul edilmifl.
mücehhez: teçhiz edilmifl, cihaz-
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land›r›lm›fl, donat›lm›fl.
mütebayin: birbirine uyma-
yan, uyuflmaz, muhalif, z›t,
aksi.
mütehalif: birbirine uyma-
yan, de¤iflken.
mütevatir: yalan söylemekte
birleflmeleri akl›n kabul et-
meyece¤i bir toplulu¤un ver-
di¤i haber.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.

nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
nüzul: inme, inifl, gökten
dünyaya gelifl.
reflha: s›z›nt›, damla.
rumuzat: rumuzlar, iflaretler.
semavî: dinî, Allah taraf›ndan
gelen.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak

hükmetme.
tebflirat-› müteaddide: pek
çok müjdeler.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.
vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
zat: kifli, flah›s.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



Ve keza, dünya ve ahiret saadetlerini temine kâfil ve
kâfi olan fleriat›, nübüvvetini tasdik ve ispata kâfidir. Ge-
çen derslerde flems-i fleriat›ndan baz› flualar› gördük; tat-
vil-i kelâm› mucip tekrarlar› lâz›m de¤ildir.

Üçüncü Reflha
Arkadafl!

O zat (a.s.m.), “delâil-i afak›ye” denilen haricî deliller-
le musaddak oldu¤u gibi, “delâil-i enfüsiye” denilen, za-
t›nda ve nefsinde sabit delil ve iflaretlerle dahi musaddak-
t›r. Çünkü o zat flems gibidir; zat›n› zat›yla ziyaland›rarak
gösterir. Meselâ, bütün ahlâk-› hamidenin en yüksekleri
o zatta içtima etmifl oldu¤una bütün âlem flahadet edi-
yor. Ve keza, en nezih hasletleri ve huylar› ve en yüksek
seciyeleri cami bir flahsiyet-i maneviye sahibi oldu¤una
icma vard›r. Ve keza, o zat›n en yüksek derecede bulu-
nan züht ve takva ve ubudiyeti, flahadetleriyle, malik ol-
du¤u kuvve-i imaniye ile musaddakt›r. Ve keza, siyer-i
nebeviyenin flahadetiyle, derece-i vüsuku ve kemal-i cid-
diyet ve metaneti ve bütün ifllerinde ve harekât›nda kuv-
ve-i emniyeti, hakka mütemessik ve hakikate salik oldu-
¤unu tasdik eden kat’î delillerdir.

Evet, yapraklar›n yeflilli¤i, çiçeklerin taravet ve güzelli-
¤i ve semerelerin tazeli¤i, a¤ac›n canl›, hayatl›, hayy ol-
du¤una sad›k flahittirler.
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yet.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kuvve-i emniyet: güven duygu-
su.
kuvve-i imaniye: iman kuvveti.
malik: sahip.
meselâ: örne¤in.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret.
mucip: icap eden, gerektiren.
musaddak: tasdik edilmifl, do¤ru-
lanm›fl, do¤rulu¤u kabul edilmifl.
mütemessik: temessük eden, bir
fleyi s›ms›k› tutan ve ona yap›flan.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nezih: temiz, pak, berî.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
reflha: s›z›nt›, damla.
saadet: mutluluk.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
salik: bir yola giren, bir yolda gi-
den, bir yolu takip eden.
seciye: karakter, huy, tabiat.
semere: meyve, yemifl.
siyer-i nebeviye: Hazret-i Pey-
gamberin (a.s.m.) do¤umundan
vefat›na kadar hayat›n›n bütün
safhalar›n›, bütün vas›flar›n›, faali-
yetlerini, savafllar›n› anlatan eser.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flahsiyet-i maneviye: manevî
flahsiyet, manevî kiflilik.
flems: günefl.
flems-i fleriat: fleriat günefli.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
takva: Allah korkusuyla dinin ya-
sak etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›ndan
korunma.
taravet: tazelik, körpelik.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tatvil-i kelâm: sözü uzatma.
temin: sa¤lama.
ubudiyet: kulluk.
zat: kifli, flah›s.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
züht: nefsî ve dünyevî arzular›
terk etme, Allah korkusuyla gü-
nahlardan kaç›n›p vaktini ibadet-
le geçirme, takva.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ahlâk-› hamide: övülmüfl ah-
lâk.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
delâil-i afak›ye: afaka ait de-
liller, kâinattaki deliller.
delâil-i enfüsiye: enfüsî delil-
ler, vücudun gerek maddî ve
gerek manevî yap›s›nda olan

imana ait hükümleri ispat
eden deliller.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
derece-i vüsuk: güvenilir ol-
ma derecesi.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile
ilgili.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hay: diri, sa¤, canl›.

huy: yarat›l›fltan olan karak-
ter, mizaç.
icma: fikir birli¤i-
i etme.
içtima: toplanma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kâfi: yeter, yeterli.
kâfil: kefil olan, bir ifli yükle-
nen, üstüne alan.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kemal-i ciddiyet: ciddiyetin
son derecesi, tam bir ciddi-



Dördüncü Reflha
Arkadafl!

Tûl-i zaman ve bu’d-i mekân›n muhakemat-› akliyede

tesiri çoktur. Maahaza, 
1 p¿Én«n©rdÉnc oônÑnÿr G ¢nùr«nd düsturuna itti-

baen, flu zaman ve muhitin hayalât›ndan ç›karak, tayy-›

zaman ve mekân ile, hayalen Ceziretü’l-Arab’a gidelim

ve Medine-i Münevvere’de nuranî ve yüksek minber-i sa-

adetine ç›km›fl, nev-i beflere hitaben irfladatta bulunan o

zat-› muallây› bizzat görüp, sözlerini dinlemeliyiz.

‹flte hayalen oraya gittik. Bak, harika bir surette,

hüsn-i suret ile hüsn-i sîreti cem eden o mürflid-i umumî,

o hatib-i kudsî, cevahir dolu bir kitab-› mu’cizülbeyan eli-

ne alarak, bütün insanlara mele-i âlâdan nazil olan bir

hutbe-i ezeliyeyi okuyor. Ve bütün benîâdemi ve cinleri

ve mevcudat› dinletiyor.

Evet, pek büyük bir emirden haber veriyor. Hilkat-i

âlemin acip muammas›n› aç›yor. Kâinat›n s›rr-› hikmeti-

ne dair t›ls›m› aç›yor. Felsefe ve fenn-i hikmetin nev-i be-

flere, “Siz kimlersiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gi-

diyorsunuz?” diye irad etti¤i ak›llar› acz ve hayrette b›ra-

kan üç suale cevap veriyor.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
benîâdem: Ademo¤ullar›, insan-
lar.
bizzat: kendisi, flahsen.
bu’d-i mekân: mekân›n, yerin
uzakl›¤›.
cem: toplama, biriktirme.
cevahir: cevherler, elmaslar, k›y-
metli tafllar.
Ceziretü’l-Arab: Arap Yar›mada-
s›.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
dair: alâkal›, ilgili.
düstur: kaide, esas, prensip.
emir: ifl buyuran, emir veren.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fenn-i hikmet: felsefe ilmi.
harika: ola¤anüstü.
hatib-i kudsî: kendisine vahyedi-
len ‹lâhî mesajlar› aktaran mu-
kaddes, yüce hatip.
hayalât: hayaller, hülyalar.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›fl›.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe,
Kur’ân-› Kerîm.
hüsn-i sîret: iç güzellik, ahlâk ve
huy güzelli¤i.
hüsn-i suret: d›fl güzellik; görü-
nüfl, flekil güzelli¤i.
irad: söyleme.
irfladat: irflatlar, uyarmalar, do¤ru
yolu göstermeler.
ittibaen: ittiba ederek, tâbi ola-
rak, uyarak.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kitab-› mu’cizülbeyan: aç›klama-
lar› ile ak›llar› benzerini yapmak-
tan âciz b›rakan kitap.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
Medine-i Münevvere: nurlu Me-
dine flehri.
mele-i âlâ: yüce âlem; Cenab-›
Hakka daha yak›n olan büyük
meleklerin topland›¤› âlem.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
minber-i saadet: saadet kürsüsü,

makam›.
muamma: anlafl›lmaz, çözül-
mesi güç ifl, anlam› gizli ve
güç anlafl›l›r söz.
muhakemat-› akliye: aklî
muhakemeler, karar vermek
için ak›lla iyi düflünme, hü-
küm verme.
muhit: yöre, çevre.
mürflid-i umumî: herkese
do¤ru yolu gösteren, onlar› ir-
flat eden.

nazil: nüzul eden, inen.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
reflha: s›z›nt›, damla.
s›rr-› hikmet: kâinattaki ve
yarat›l›fltaki gayenin s›rr›.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
tayy-› mekân: bir yere bir
mekâna ba¤›ml› olmaktan

kurtulma; mekân›, yeri atla-
ma.
tayy-› zaman: zaman› aflma,
belli bir zaman sürecini atla-
ma, geçme.
tesir: etki.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r.
tûl-i zaman: zaman›n uzun-
lu¤u.
zat-› muallâ: yüce, yüksek,
sayg›de¤er kifli.

1. Haber almak, görmek gibi olamaz.
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Beflinci Reflha
Arkadafl!

fiu zat-› nuranî (a.s.m.), mürflid-i imanî, Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm, bak nas›l neflretti¤i hakikatin
nuruyla, hakk›n ziyas›yla, nev-i beflerin gecesini gündü-
ze, k›fl›n› bahara çevirerek âlemde yapt›¤› ink›lâpla âle-
min fleklini de¤ifltirerek nuranî bir flekle sokmufltur.

Evet, o zat›n nuranî güzelli¤iyle kâinata bak›lmazsa,
kâinat bir matem-i umumî içinde görünecekti. Bütün
mevcudat birbirine karfl› ecnebi ve düflman durumunda
bulunacakt›. Cemadat birer cenaze suretini gösterecekti.
Hayvan ve insanlar, eytam gibi zeval ve firak›n korku-
sundan vaveylâlara düfleceklerdi. Ve kâinata, harekât›y-
la, tenevvüüyle ve tagayyürat›yla, nukufluyla tesadüfe
ba¤l› bir oyuncak nazar›yla bak›lacakt›. Bilhassa insanlar
hayvanlardan daha afla¤›, zelil ve hakir olacaklard›. ‹flte
o zat›n telkin etti¤i iman nazar›yla kâinata bak›lmad›¤›
takdirde, kâinat böyle korkunç, zulümatl› bir flekilde gö-
rünecekti. Fakat o mürflid-i kâmilin gözüyle ve iman göz-
lü¤üyle bak›l›rsa, her taraf nurlu, ziyadar, canl›, hayatl›,
sevimli, sevgili bir vaziyette arz-› didar edecektir.

Evet, kâinat iman nuruyla matem-i umumî yeri olmak-
tan ç›k›p mescid-i zikir ve flükür olmufltur. Birbirine düfl-
man telâkki edilen mevcudat, birbirine ahbap ve kardefl
olmufllard›r. Cenaze ve ölü fleklini gösteren cemadat, ün-
siyetli birer hayattar ve lisan-› hâliyle Hâl›k’›n›n âyât›n› 
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mürflid-i imanî: iman konusunda
yol gösteren, iman rehberi.
mürflid-i kâmil: en kâmil, en ol-
gun irflat edici.
nazar: bak›fl.
neflir: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nukufl: nak›fllar, resimler.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
reflha: s›z›nt›, damla.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tagayyürat: baflkalaflmalar, de-
¤iflmeler.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
telkin: fikir afl›lama, zihinde yer
ettirme.
tenevvü: çeflitlenme, çeflit çeflit
olma, çeflitlilik.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s.
zat-› nuranî: nuranî, nurlu, nur-
lanm›fl zat; çevresine ›fl›k saçan
kimse.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir, afla¤›
tutulmufl, afla¤›lanm›fl.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak, ay-
d›nl›k.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve küfür.

ahbap: dostlar.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm  onun üzerine ol-
sun.
arz-› didar: yüz gösterme,
yüzünün güzelli¤ini göster-
me.
âyât: iflaretler, deliller; Al-
lah’›n varl›k ve birli¤ine iflaret
eden deliller.
bilhassa: özellikle.
cemadat: cans›zlar, cans›z

yarat›klar, kat› cisimler.
cenaze: ölü.
ecnebi: yabanc›.
eytam: yetimler, babalar› öl-
müfl çocuklar.
firak: ayr›l›k.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, esas.
hakir: afla¤›, adî, itibars›z.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar.

hayattar: canl›, yaflayan.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
matem-i umumî: genel yas.
mescid-i zikir ve flükür: zikir
ve flükür mescidi.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.



nat›k birer musahhar memuru flekline giriyorlar. A¤la-
yan, müteflekki ve eytam k›yafetinde görünen insan, iba-
detinde zakir, Hâl›k’›na flakir s›fat›n› tak›n›yor. Ve kâina-
t›n harekât, tenevvüat, tagayyürat ve nukuflu abesiyetten
kurtuluyor. Rabbanî mektuplar, âyât-› tekviniyeye sahife-
ler, esma-i ‹lâhiyeye aynalar suretine ink›lâp ederler.

Hülâsa: ‹man nuruyla âlem öyle terakki eder ki, “Hik-
met-i Samedâniye Kitab›” nam›n› al›yor. Ve insan, zelil
ve fakir ve âciz hayvanlar›n s›ras›ndan ç›kar; zaaf›n›n
kuvvetiyle, aczinin kudretiyle, ubudiyetinin flevketiyle,
kalbinin flua›yla, akl›n›n haflmet-i imaniyesiyle hilâfet ve
hâkimiyetin zirvesine yükselmifltir. Hatta acz, fakr, ihti-
yaç ve ak›l onun sukutuna esbap iken, suud ve yükselme-
sine sebep olurlar. Zulmetli, karanl›kl› bir mezar-› ekber
suretinde görünen zaman-› mazi, enbiya ve evliyan›n zi-
yas›yla ziyadar ve nuranî görünmeye bafllar. Karanl›kl›
gece fleklinde olan istikbal, Kur’ân’›n ziyas›yla tenevvür
eder, Cennetin bostanlar› flekline girer. Buna binaen, o
zat-› nuranî olmasa idi, kâinat da, insan da, her fley de
adem hükmünde kal›r, ne k›ymeti olur ve ne ehemmiye-
ti kal›rd›.

Binaenaleyh, bu kadar garip, acip, güzel kâinat için
böyle tarifat ve teflrifatç› bir mürflid-i harika lâz›md›r.
E¤er bu zat (a.s.m.) olmasa idi kâinat da olmazd›” mea-

linde, 
1 n∑nÓran’rG oâr≤n∏nN Énªnd n∑n’ rƒnd n∑n’ rƒnd olan hadis-i kudsî

flu hakikati tenvir ediyor.

abesiyet: faydas›z, bofl, lüzumsuz
ve gayesiz olufl.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adem: yokluk, hiçlik.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
âyât-› tekviniye: kâinatta yarat›-
lan varl›klar›n Cenab-› Hakk›n var-
l›k ve birli¤ine olan iflaretleri, delil
olufllar›.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bostan: sebze bahçesi.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
enbiya: nebîler, peygamberler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
eytam: yetimler, babalar› ölmüfl
çocuklar.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
garip: tuhaf, hayret verici.
hadis-i kudsî: kutsî hadis, mana-
s› Peygamberimize vahiy veya il-
ham edilen, sözü Peygamberimi-
ze ait olan hadis.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
haflmet-i imaniye: iman›n hafl-
meti, heybeti ve büyüklü¤ü.
hikmet-i Samedâniye: Samed
olan Allah’›n hikmeti.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na ve
yine Onun izniyle yarat›lm›fllar
üzerinde çeflitli tasarruflarda bu-
lunma.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
istikbal: gelecek zaman.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
meal: anlam.
mezar-› ekber: çok büyük me-
zar.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl.
mürflid-i harika: ola¤anüstü
mürflit, mükemmel bir flekilde
do¤ru yolu gösteren.
müteflekki: flikayette bulunan,
flikayet eden.
nat›k: konuflan, söyleyen; bildi-
ren, beyan eden.
nukufl: nak›fllar, resimler.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Rabbanî: terbiye ve idare eden
Cenab-› Hakka ait.
s›fat: vas›f, nitelik.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
suud: yukar› ç›kma, yükselme.
sükût: düflme, düflüfl; suskunluk.

flakir: Allah’›n verdi¤i nimet-
lere karfl›l›k flükreden.
flevket: büyüklük, azamet,
haflmet.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tagayyürat: tagayyürler, de-
¤iflmeler, baflkalaflmalar.
tarifat: tarifler, tan›tmalar.
tenevvüat: çeflitlenmeler, çe-
flit çeflit olmalar.

tenevvür: nurlanma, parla-
ma, ayd›nlanma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
terakki: yükselme, ilerleme.
teflrifat:.
ubudiyet: kulluk.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zakir: zikreden, zikredici.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.

zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zat-› nuranî: nuranî, nurlu,
nurlanm›fl zat.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir,
afla¤› tutulmufl, afla¤›lanm›fl.
zirve: doruk, en tepe.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak,
ayd›nl›k.
zulmet: karanl›k.

1. Sen olmasayd›n [yâ Muhammed], sen olmasayd›n kâinat› yaratmazd›m. (Keflfü’l-Hafâ,
2:164, hadis no: 2123.)
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Alt›nc› Reflha
Arkadafl!

O hutbe-i ezeliyeyi okuyan zat, kâinat›n kemalât›n›
keflfeden canl› bir günefltir; saadet-i ebediyeyi ihbar ve
tebflir ediyor. Nihayetsiz rahmeti keflfetmifl, ilân ediyor.
Saltanat-› rububiyetin mehasininin dellâl› ve esma-i ‹lâhi-
yenin gizli definelerinin keflflaf›d›r.

Evet, o zat (a.s.m.) vazifesi itibar›yla, hakk›n bürhan›,
hakikatin ziyas›, hidayetin günefli, saadetin vesilesidir.
fiahsiyet ve hüviyet cihetiyle, muhabbet-i Rahmaniyenin
misali, rahmet-i Rabbaniyenin timsali, hakikat-i insaniye-
nin flerefi, flecere-i hilkatin en k›ymettar ve k›ymetli ba-
hadar bir semeresidir. Tebli¤ etti¤i dini de harika bir
sür’atle flark ve garb› ihata etmifl, nev-i beflerin beflte bi-
ri kabul etmifltir. Acaba, böyle bir zat›n davalar›nda nefis
ve fleytan›n münakafla ve itirazlar›na bir imkân var m›-
d›r?

Yedinci Reflha
Arkadafl!

O zat› harekete getirip o ink›lâplar› kendisine yapt›ran
ancak bir kuvve-i kudsiyedir. Evet, bilhassa Ceziretü’l-
Arab’da yapt›¤› ink›lâp ve icraata bak:

O sahralarda, o çöllerde âdetlerini muhafazada çok
mutaass›p ve asabiyetlerinde fevkalâde inatç› ve kasa-
vet-i kalp ve merhametsizlikte emsalsiz ve hatta diri diri 
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itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kasavet-i kalp: kalp kat›l›¤›, mer-
hametsizlik.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar, mükemmellikler.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kuvve-i kudsiye: kudsî kuvvet,
Allah’›n s›rlar›n›n kendisinde gö-
züktü¤ü peygamberlerin, velîle-
rin kuvveti.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
misal: benzer, örnek.
muhabbet-i Rahmaniye: sonsuz
merhamet ve flefkat sahibi olan
Allah’› kalben sevmek.
muhafaza: koruma.
mutaass›p: eski adet ve gelenek-
lerine afl›r› ba¤l› olup, yenilik ka-
bul etmeyen.
münakafla: tart›flma.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmet-i Rabbaniye: terbiye ve
idare eden Allah’›n rahmeti, mer-
hameti ve flefkati.
reflha: s›z›nt›, damla.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah’›n
saltanat›.
semere: meyve, güzel netice.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
flahsiyet: kiflilik.
flark: güneflin do¤du¤u yön, do-
¤u.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
tebli¤: dinî bir emrin yarat›lm›flla-
ra duyurulmas›; peygamberlerin
Allah’›n emrini kullara bildirmele-
ri ve hakka davet etmeleri.
tebflir: müjde verme, müjdeleme.
timsal: örnek, numune.
vazife: görev.
vesile: arac›, vas›ta.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
asabiyet: afl›r› taraftarl›k.
bahadar: k›ymetli, de¤erli.
bilhassa: özellikle.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
Ceziretü’l-Arab: Arap Yar›-
madas›.
cihet: yön.
dava: takip edilen fikir, iddia.
define: k›ymet ve de¤eri
yüksek olan fley, hazine.
dellâl: ilan eden, bir haberi
duyurmak için yüksek sesle

ba¤›rarak dolaflan kimse.
emsalsiz: benzersiz.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
fevkalâde: ola¤anüstü.
garp: güneflin batt›¤› taraf,
bat›.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› insaniye: insan›n
hakikati, gerçe¤i.
harika: ola¤anüstü.
hidayet: do¤ru olan, hak
olan.

hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe,
Kur’ân-› Kerîm.
hüviyet: benlik, kimlik.
icraat: ifller.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihbar: haber verme, bildirme.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm,
köklü de¤iflme.
itibar›yla: yüzünden, dolay›-
s›yla, bak›m›ndan.



k›zlar›n› topra¤a gömüp öldürürlerken müteessir bile ol-
mayan pek çok vahflî kavimler oturmakta idiler. O zat-›
nuranî, k›sa bir zamanda, o kavimlerin ahlâk-› seyyiele-
rini kald›rarak ahlâk-› hasene ile tebdil ettirdi. Hatta, o
zat-› mürflidin (a.s.m.) telkin etti¤i iman nuru sayesinde,
o vahflî insanlar, insan âleminde insanlara muallim oldu-
lar. Ve medeniyet dünyas›nda, medenîlere üstat oldular.
O zat›n (a.s.m.) flu kadar genifl ve azîm saltanat›, yaln›z
zahirî bir saltanat de¤ildir. Daha genifl ve daha derin yer-
de saltanat-› bât›niyesi vard›r ki, bütün kalpleri ve ak›lla-
r› kendisine cezp ve celp etmifltir. Ve bütün ruhlar› ve ne-
fisleri teshir etmifltir ki, kalplere mahbup, ak›llara mual-
lim ve tenvir edici ve nefislere mürebbî ve ruhlara sultan
olmufl ve olmaktad›r.

Sekizinci Reflha
Arkadafl!
Bilirsin ki, sigara gibi küçük bir âdeti, bir fleyi tiryaki-

sinden ref etmek pek zahmettir. Hatta büyük bir hâkim,
büyük bir azimle, küçük bir kavimde itiyat edilen bir has-
leti kald›rmakta büyük müflkülâta rast gelir. Hâlbuki bu
zat-› nuranî, pek çok âdetleri, pek çok asabî, inatç› ka-
vimlerden, cüz’î bir kuvvetle, k›sa bir zamanda kald›ra-
rak, yerlerini yüksek, nezih ahlâk ve âdetlerle doldur-
mufltur.

Evet, Hazret-i Ömer ‹bnü’l-Hattab’›n (rad›yallahü teâ-
lâ anh) ‹slâmiyetten evvel ve sonraki hâlleri bu meseleye
güzel bir misaldir. Bunun gibi, icraat-› esasiyesinden 

âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
ahlâk-› hasene: güzel ahlâk, gü-
zel huy.
ahlâk-› seyyie: çirkin ahlâk, kötü
huylar.
âlem: insanlar, halk.
asabî: sinirli, öfkeli.
azim: niyetli, kesin kararl›.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
cüz’î: küçük, az.
evvel: önce.
hâkim: memleketi idare eden,
hükümdar.
haslet: huy, özellik.
icraat-› esasiye: asla, esasa, te-
mel inanç ve davran›fllara ait fa-
aliyetler, çal›flmalar.
iman: inanç, itikat.
itiyat: âdet edinme, al›flkanl›k hâ-
line getirme, al›flkanl›k.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.
medenî: hayat tarz›, bilgi seviye-
si bak›m›ndan yüksek durumda
bulunan.
mesele: konu.
misal: örnek.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
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mürebbî: terbiye eden, bes-
leyip büyüten Allah.
müflkülât: müflküller, güçlük-
ler, zorluklar.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nezih: temiz, pak, berî.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rad›yallahü anh: Allah ondan
raz› olsun.
ref: kald›rma, giderme.

reflha: s›z›nt›, damla.
ruh: can.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
saltanat-› bât›niye: görün-
meyen, gizli ve iç âlemlerdeki
saltanat.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
telkin: fikir afl›lama, zihinde
yer ettirme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
teshir: cezbetme, kendine

ba¤lama, emri alt›na alma.
tiryaki: bir fleye vazgeçeme-
yecek derecede al›flm›fl olan.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vahflî: merhametsiz, duygu-
suz; medenîleflmemifl, barbar.
zahirî: görünürde.
zahmet: zor, güç.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zat-› mürflit: irflat eden, do¤-
ru yolu gösteren zât, kifli.
zat-› nuranî: nuranî, nurlu,
nurlanm›fl zat.



binlerce harikalar vard›r. O zat›n, o zamandaki icraat›na
harika diyoruz. Acaba bu zaman›n yüzlerce feylesoflar›,
o zamanda, o vahfletâbâd cezireye gidip, pek uzun za-
manlarda o vahflîleri ›slah için çal›flsalar, o zat-› mürflidin
bir senede muvaffak oldu¤u kadar, onlar elli senede mu-
vaffak olabilirler mi? Hâflâ!

Dokuzuncu Reflha
Arkadafl!

Akl› bafl›nda olan bir adam münazaral› davalarda ya-
lan söyleyemez. Çünkü, bilahare yalan›n›n aç›¤a ç›k›p
mahcup olmas›ndan korkar. Ve keza, bir insan yalan
söyledi¤i takdirde, pervas›z, lâubalî bir tarzda söyleye-
mez. Ve keza, serbest, heyecanl› söylenmesine girifle-
mez; velev adî bir mesele, küçük bir cemaat içinde, kü-
çük bir vazifede bulunan küçük bir flah›s olsun. Acaba
büyük bir vazifeyle vazifedar, pek büyük bir meselede,
pek büyük bir fleref ve haysiyet sahibi, pek büyük bir ce-
maat içinde, pek fledit has›mlar›n karfl›s›nda iddia etti¤i
bir davada yalan ve hilâf-› hakikat söyleyebilir mi?

‹flte, o zat-› nuranî, okudu¤u o hutbe-i ezeliyeyi öyle
bir tarzla okuyor; ne tereddüdü var, ne hicab›, ne korku-
su var, ne teessürü... Hem samimî bir safa-i kalple, halis
bir ciddiyetle, has›mlar›n›n damarlar›na dokundurmak
üzere, ak›llar›n› tezyif, nefislerini tahkir edip izzetlerini
k›r›yor. Acaba böyle bir davada, böyle bir makamda, 
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lan tart›flma.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
perva: çekinme, sak›nma, çekin-
genlik.
reflha: s›z›nt›, damla.
safa-i kalp: yürek ferahl›¤›, kalbin
manevî kirlerden ar›nm›fl ve se-
vinç içerisinde olmas›.
samimî: içten, candan, gönülden.
fledit: fliddetli.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
tarz: biçim, flekil.
teessür: kederlenme, üzülme, ac›
duyma.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
tezyif: zay›fa ç›karma, çürütme.
vahfletâbâd: çok ›ss›z, korku ve
ürkeklik veren yer.
vahflî: merhametsiz, duygusuz;
medenîleflmemifl, barbar.
vazife: görev.
vazifedar: vazifeli.
velev: olsa da bile, hatta, ister.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zat-› mürflit: irflat eden, do¤ru
yolu gösteren zat, kifli.
zat-› nuranî: nuranî, nurlu, nur-
lanm›fl zat.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
bilahare: sonra, sonradan,
sonralar›.
cemaat: topluluk.
cezire: ada.
ciddiyet: ciddîlik.
dava: iddia.
dava: takip edilen fikir, iddia.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
halis: saf, samimî.
harika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.

has›m: düflman, rakip.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de-
¤il, Allah göstermesin.
haysiyet: itibar, fleref, k›y-
met.
hicap: perde, örtü; utanma
duygusu.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve
hakikate z›t, ayk›r›.
hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe,
Kur’ân-› Kerîm.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
icraat: ifller.

iddia: davaya kalk›flma, dava
etme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet,
kudret, üstünlük.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâubalî: korku ve çekinmesi
olmayan, sayg›s›z, pervas›z.
mahcup: utanan, utanm›fl.
makam: yer, mevki.
mesele: konu.
muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›-



böyle bir flah›stan zerre miskal bir hilenin bu meseleye

kar›flmas›na imkân var m›d›r? Hâflâ! 
1 »'Mƒoj l»rMnh s’pG nƒog r¿pG

Evet, hak hileye muhtaç de¤il; hakk› söylemekte hile
ve i¤fal ihtimali yoktur. Hakikati gören bir nazar halk› i¤-
fal etmez, hilâf-› hakikat söylemez, hayalle hakikati tem-
yiz eder; aralar›nda iltibas olamaz.

Onuncu Reflha
Arkadafl!

O zat-› mürflit, nev-i befleri korkutmak için pek müthifl
hakikatlerden bahsediyor. Ve insanlar› tebflir için, kalple-
ri cezp ve ak›llar› celp eden meselelerden haber veriyor.

Yahu! Hakaik ve garaibi keflif için insanlarda öyle bir
flevk, öyle bir merak vard›r ki, garip bir hakikati keflif yo-
lunda canlar›n›, mallar›n› feda ediyorlar. Bu zat›n (a.s.m.)
keflif ve ihbar etti¤i hakaika niçin ehemmiyet vermiyor-
lar? Hâlbuki, bütün enbiya ve evliya ve s›dd›kîn gibi ehl-i
fluhut ve ashab-› ihtisas, bilittifak o zat› tasdik etmifl ve
ediyorlar.

Bu zat (a.s.m.), öyle bir Sultan›n fluunundan bahsedi-
yor ki, kamer Onun mülkünde bir sinek gibidir. Acip ha-
rikalardan bahsetti¤i gibi, pek müthifl infilâk ve ink›lâp-
lardan da haber veriyor. Bak›n›z, o hutbe-i ezeliyede, 
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acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ashab-› ihtisas:uzmanlaflm›fl kifli-
ler, uzmanl›k sahipleri.
bilittifak: ittifakla, beraberce, el-
birli¤iyle.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i fluhut: kâinatta tevhit delil-
lerini aynen seyreden, ‹lâhî ve
gizli s›rlar›n› Hakk›n izni ile gören
fluhut ehli, velî.
enbiya: nebîler, peygamberler.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
feda: u¤runa verme.
garaip: tuhaf, flafl›lacak, hayret
edilecek fleyler.
garip: tuhaf, hayret verici.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harika: ola¤anüstü.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve haki-
kate z›t, ayk›r›.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe,
Kur’ân-› Kerîm.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihtimal: olabilirlik.
iltibas: birbirine benzeyen yerleri
flafl›r›p kar›flt›rma.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
infilâk: patlama, fliddetli patlama.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm, kök-
lü de¤iflme.
kamer: ay.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
mesele: konu.

miskal: bir buçuk dirhemlik
a¤›rl›k ölçüsü.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nazar: bak›fl.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
reflha: s›z›nt›, damla.
s›dd›kîn: s›dd›klar, do¤ru söz-

lü olanlar, samimiyetle iman
etmifl olan ve bunun gere¤i-
ne tam olarak uyanlar.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
fluun: ifller, fiiller.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.

tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
temyiz: inceleyip seçme,
ay›rdetme.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s.
zat-› mürflit: irflat eden, do¤-
ru yolu gösteren zat, kifli.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. O ancak kendisine vahyolunan› söyler. (Necm Suresi: 4).
2. Günefl dürülüp topland›¤›nda (Tekvir Suresi: 1)
3. Gök yar›ld›¤› zaman (‹nfitar Suresi: 1)
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1 Én¡ndGnõrdpR gibi tilâvet etti¤i ayetlere dikkat ediniz. Ve befler

için öyle bir istikbalden haber veriyor ki, dünyevî istikbal
ona nispeten bir katre hükmündedir. Ve öyle bir saadet-
ten müjde veriyor ki, dünya saadetleri ona nazaran rüya-
lar gibi olur.

Evet, bu kâinat›n perdesi alt›nda çok acaip fleyler var-
d›r, bizleri bekliyorlar; biz de onlar› intizar ediyoruz. Bi-
naenaleyh, o acaibi görüp bize keyfiyetlerini hikâye et-
mek için harikulâde bir insan lâz›md›r ki, o harika garai-
bi görsün ve gördü¤ü gibi bize de söylesin.

Ve keza, o zat, Hâl›k’›m›z›n bizden talep etti¤i fleyler-
den bahsediyor ve çok hakikatlerden, meselelerden ha-
ber veriyor ki, onlardan kurtulufl yoktur. Feyâ acaba! Ek-
ser-i nâs neden böyle hak fleylerden göz yumuyorlar, ha-
kikatlerden kulak t›k›yorlar?

On Birinci Reflha
Arkadafl!

fiu minber-i âlîde hutbe-i ezeliyeyi okuyan ve flahsiyet-i
maneviyesiyle bizlere, meflhut ve yüksek fluunat›yla
âlemde meflhur olan zat-› nuranî (a.s.m.), vahdaniyet-i
‹lâhiyeye bir bürhan-› sad›k-› nat›k ve tevhidin hakikat ol-
du¤una bir delil-i hak ve saadet-i ebediyenin de vücuda
gelmesine kat’î bir delil ve zahir bir bürhand›r. Ve keza,
o zat, insanlar› hidayete davet etmekle saadet-i ebedi-
yenin husulüne sebep oldu¤u gibi, vusulüne de sebeptir.
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husul: olma, meydana gelme.
hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe,
Kur’ân-› Kerîm.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
intizar: bekleme, gözleme.
istikbal: gelecek zaman.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
katre: damla.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mesele: konu.
meflhur: tan›nm›fl, flöhretli, ünlü.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
minber-i âlî: yüce, yüksek min-
ber.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
reflha: s›z›nt›, damla.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
flahsiyet-i maneviye: manevî
olarak bir yerde bulunma, hü-
küm sürme.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hal-
ler; ifller.
talep: isteme, dileme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tilâvet: Kur’ân’› usulüne uygun
olarak, güzel sesle ve anlam›n›
düflünerek okuma.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: ‹lâhî birlik,
Allah’›n bir, tek olmas›.
vusul: ulaflma, eriflme, yetiflme.
zahir: aç›k, aflikâr.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zat-› nuranî: nuranî, nurlu zat;
›fl›k saçan, çevresini ayd›nlatan
kimse.

acaip: flafl›rt›c› ve hayret veri-
ci fleyler.
acayip: flafl›rt›c› ve hayret ve-
rici fleyler.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
befler: insan, insanl›k.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.

bürhan-› sad›k-› nat›k: konu-
flan, konufltu¤unda sözü do¤-
ru olan delil; sözünde yalan
olmayan Allah’›n varl›¤›n› söz-
leriyle ve fiilleriyle ispat eden
Hz. Muhammed (a.s.m.).
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
delil-i hak: Cenab-› Hakk›n
do¤ru sözlü delili.
dünyevî: dünyaya ait.
ekser-i nâs: insanlar›n ço¤u.

feyâ acaba:.
garaip: tuhaf, flafl›lacak, hay-
ret edilecek fleyler.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
harika: ola¤anüstü.
harikulâde: ola¤anüstü.
hidayet: do¤ru olan, hak
olan.

1. Yer müthifl bir sars›nt›yla sars›ld›¤›nda... (Zilzal Suresi: 1).



Ve keza, o zat, duas›yla, ubudiyetiyle o saadetin vücudu-
na ve icad›na vesiledir.

Evet, bak: O zat nev-i beflere imamd›r. Mescidi yaln›z
Ceziretü’l-Arab de¤ildir, küre-i arzd›r. Cemaati de yaln›z
o zaman›n insanlar› de¤ildir. Belki Âdem zaman›ndan k›-
yamete kadar her bir asr›n halk› bir saf olup, bütün as›r-
lar saflar› onun arkas›nda, onun duas›na “Âmin” diyor-
lar.

Bilhassa, o zat, o cemaat-i uzmada umum zevi’l-haya-
ta flamil pek fledit bir ihtiyac-› azîm için dua eder. Ve
onun duas›na, yaln›z o cemaat de¤il, belki arz ve sema
ve bütün mevcudat “Âmin” söyler. Yani, “Yâ Rabbena!
onun duas›n› kabul eyle. Biz de o duay› ediyoruz. Biz de
onun talep etti¤ini talep ediyoruz.” Bilhassa, o cemaat-i
uzma önünde k›ld›rd›¤› namazda, öyle bir tazarru ve te-
zellül ile, öyle bir ifltiyakla, öyle bir hüzünle niyaz ve du-
a eder ki, kâinat bile heyecana gelir, o zat›n duas›na iflti-
rak eder. Evet, öyle bir maksat için niyaz eder ki, e¤er o
maksat husule gelmezse, yaln›z mahlûkat de¤il, âlem bi-
le k›ymetsiz kal›r, esfel-i safilîne düfler. Çünkü, o zat›n
matlubûyla mevcudat yüksek kemalâta eriflir.

Acaba o zat, o matlûbu kimden istiyor?

Evet, öyle bir Zattan talep eder ki, en gizli ve en kü-
çük bir hayvan›n cüz’î bir ihtiyac› için lisan-› hâliyle yap-
t›¤› duay› iflitir, kabul eder, ihtiyac›n› yerine getirir. Ve ke-
za, en edna bir emeli, en edna bir gaye için, en edna bir
zîhayatta görür ve onu ona yetifltirmekle ikram ve 

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
arz: yer, dünya.
as›r: yüzy›l.
bilhassa: özellikle.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
cemaat-i uzma: çok büyük ce-
maat, en büyük topluluk.
Ceziretü’l-Arab: Arap Yar›mada-
s›.
cüz’î: az bir parça.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-
çük.
emel: fliddet arzu, ümit.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›, Cehennemin en afla¤› tabakas›.
gaye: maksat, hedef.
husul: olma, meydana gelme.
hüzün: keder, tasa, gam.
icat: vucüda getirilme, yoktan var
edilme.
ihtiyac-› azîm: büyük bir ihtiyaç.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley sun-
ma.
imam: önde ve ileride olan, delil,
rehber.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
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kemalât: faziletler, kemaller,
olgunluklar, mükemmellikler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
k›ymet: de¤er.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
maksat: gaye.

matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
niyaz: yalvarma, yakarma.
saadet: mutluluk.
saf: dizi, s›ra.
sema: gökyüzü, gök.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
fledit: fliddetli.
talep: isteme, dileme.
tazarru: yalvarma, Allah’a

huflû içinde yalvarma.
tezellül: kendini hor ve hakir
gösterme.
ubudiyet: kulluk.
umum: bütün, herkes.
vesile: arac›, vas›ta.
yâ Rabbena: Ey bizim Rabbi-
miz.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
zîhayat: hayat sahibi.



merhamet eder. Bu dualar›n neticesinde yap›lan terbiye
ve tedbirler öyle bir intizamla cereyan eder ki, o terbiye-
lerin ancak bir Semî ve Basîr, bir Alîm ve Hakîm’den ol-
du¤una flüphe b›rakmaz.

Acaba o zat, o minberde Arfla müteveccihen ellerini
kald›rarak yapt›¤› dua ile ne istiyor ki bütün mahlûkat
“Âmin” söylüyor?

Evet, o zat, Cenab-› Hakk›n r›zas›n› ve Cennette mü-
lâkat ve rü’yetiyle saadet-i ebediyeyi istiyor. Bu istenilen
fleylerin icad›na rahmet, hikmet, adalet gibi say›s›z esbap
olmad›¤› takdirde, o zat-› nuranînin tek duas› ve tazarru
ile niyaz etmesi, Cennetin icad›na ve itâs›na kâfidir. Bi-
naenaleyh, o zat›n risaleti, imtihan ve ubudiyet için flu
dünyan›n kurulmas›na sebep oldu¤u gibi, o zat›n ubudi-
yetinde yapt›¤› dua, mükâfat ve mücazat için dâr-› ahire-
tin icad›na sebep olur.

Evet, bu yüksek intizam ve genifl rahmet ve güzel sa-
nat ve kusursuz cemal ile zulüm ve çirkinlik aras›nda te-
zat vard›r; içtimalar› mümkün de¤ildir.

Evet, edna bir sesi, edna bir kimseden, adî bir ifl için
iflitip kabul etmekle, en yüksek bir savt›, en büyük bir ifl
için iflitip kabul etmemek, emsalsiz bir kubuh ve çirkinlik
ve bir kusurdur. Bu ise mümkün de¤ildir. Çünkü, hüsn-i
zatî, kubh-i zatîye ink›lâp eder. ‹nk›lâb-› hakaik ise mu-
haldir.
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ink›lâb-› hakaik: hakikatlerin de-
¤iflmesi, dönüflmesi.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
itâ: verilme.
kâfi: yeter, yeterli.
kubh-i zatî: zat›nda çirkinlik, bir
fleyin zat›nda çirkin olmas›.
kubuh: çirkinlik.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
muhal: imkâns›z.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
mülâkat: kavuflma, buluflma, bir-
leflme.
müteveccihen: teveccüh ederek,
yönelerek.
niyaz: yalvarma, yakarma.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
rü’yet: görme, bakma, seyretme.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
savt: ses, seda.
Semî: gizli ve aç›k her fleyi ifliten
Cenab-› Hak.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme.
tezat: z›tl›k, ayk›r›l›k.
ubudiyet: kulluk.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zat-› nuranî: nuranî, nurlu zat.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
Arfl: tüm ‹lâhî isimlerin gö-
ründü¤ü en yüce makam; Al-
lah’›n kat›.
Basîr: her fleyi görüp bilen,
tam, eksiksiz ve kusursuz gö-

ren Allah (c.c.).
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cemal: güzellik, Cenab-› Hak-
k›n lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
edna: en afla¤›, en basit, en
küçük.
emsalsiz: benzersiz.
esbap: sebepler, vas›talar.
Hakîm: her fleyi bir maksatla

uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hüsn-i zatî: zat›n›n güzelli¤i,
bir fleyin zat›nda güzellik ol-
mas›.
icat: vücuda getirilme, yok-
tan var edilme.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
imtihan: deneme, s›nama; Al-
lah’›n çeflitli flekillerde kullar›-
n› denemesi.



On ‹kinci Reflha
Arkadafl!

O hatib-i mürflitten gördü¤ün, iflitti¤in kâfidir. Çünkü
ahvalini tamam›yla ihata etmek mümkün de¤ildir. Öyle
ise, ondan sonra gelen as›rlar›n o zattan ald›klar› feyizle-
re dikkat etmek üzere geri dönelim.

Bak arkadafl!

Bütün bu as›rlar o Asr-› Saadetin güneflinden Ebu Ha-
nife, fiafiî, Ebu Yezid-i Bistamî, Cüneyd-i Ba¤dadî, Ab-
dülkadir-i Geylânî, ‹mam-› Gazalî, Muhyiddin-i Arabî,
Ebu Hasen-i fiazelî, fiah-› Nakflibend, ‹mam-› Rabbanî
(rad›yallahü anhüm ecmain) gibi binlerce nuranî ziyadar
y›ld›zlar ayr›l›p âlem-i befleri tenvir etmifllerdir.

Meflhudat›m›z›n tafsilât›n› baflka vakte tehir ederek,
mu’cizat sahibi o Zat-› Nuranî Aleyhissalâtü Vesselâma
bir salâtüselâm getirelim:

o¿'Grôo≤rdG p¬r«n∏nY n∫põrfoG …/òsdG u»pfGnQƒtædG päGsòdG nò'g '¤nY rºu∏°nSnh uπ°nU -nG
mósªn``ofi Énfpóu«°nS»/ærYnG pº«/¶n©rdG p¢Trôn©rdG nøpe pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG nøpe oº«/µn◊rG
røne '¤nY @ /¬pàseoG päÉnæ°nùnM pOnón©pH mΩnÓn°S p∞rdnG o∞rdnGnh mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG
oäÉn°UÉngrQp’rG p¬pJsƒoÑoæpH nôs°ûnHnh oQƒoHsõdGnh oπ«/érfp’rGnh oáj'QrƒsàdG p¬pàndÉn°SpôpH nôs°ûnH
oônªn≤rdG p¬pJnQÉn°TpÉpH s≥n°ûrfGnhpôn°ûnÑrdG oøpgGnƒncnh¢pùrfp’rG oABÉn«pdrhnGnh uøp÷r G o∞pJGnƒngnh
1 pOnón©pH mΩnÓn°S p∞rdnG o∞rdnGnh mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG mósªn``ofi Énfn’rƒnenh Énfpóu«°nS

ahval: hâller, durumlar.
âlem-i befler: insanl›k âlemi.
aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selam onun üzerine olsun.
Arfl-› Azîm: Cenab-› Hakk›n bü-
tün varl›k âlemlerini kuflatan hü-
kümlerini icra etti¤i büyük mane-
vî makam.
as›r: yüzy›l.
Asr-› Saadet: saadet, mutluluk
asr›; Peygamberimiz (a.s.m) ve
Dört Halifenin yaflad›¤› devire ve-
rilen ad.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
hatib-i mürflit: irflat eden, do¤ru
yolu gösteren hatip.
hatif: kendisi görünmeyip sesi
iflitilen varl›k; cin.
ihata: kuflatma, içine alma.
kâfi: yeter, yeterli.
kâhin: falc›, cinlerle iliflki kurup,
onlardan bilgi s›zd›ran.
meflhudat: gözle görülen fleyler,
müflahede edilenler.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
nübüvvet: peygamberlik, Allah’›n

elçili¤i.
rad›yallahü anhüm ecmain:
Allah onlar›n hepsinden raz›
olsun.
reflha: s›z›nt›, damla.
salâtüselâm: salât ve selâm;
Peygamberimiz Hz. Muham-

med’e (a.s.m.) memnuniyet
ve ba¤l›l›k için yap›lan rah-
met dualar›.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tehir: erteleme, sonraya b›-
rakma.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
zat: kifli, flah›s.
zat-› nuranî: nuranî, nurlu
zat.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak,
ayd›nl›k.

1. Allah’›m! Kendisine, Rahman-› Rahîm’den, Arfl-› Azîmden Kur’ân-› Hakîm’in indirildi¤i nura-
nî zata, yani Efendimiz Muhammed’e milyonlar salât ve milyonlar selâm eyle. Tevrat, ‹ncil
ve Zebur’un, risaletini müjdeledi¤i; do¤umu öncesinde ve an›nda görülen mu’cizelerin, ses-
leri duyulup kendileri görünmeyen cinnî hatiflerin, evliya insanlar›n ve kâhinlerin, nübüv-
vetini müjdeledi¤i; iflaretiyle ay›n ikiye bölündü¤ü efendimiz ve seyyidimiz Muhammed’e
ümmetinin iyilikleri adedince milyon salât ve milyon selâm olsun.
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p¬pFBÉnYoópH kánYrôo°S n∫nõnfnh,oônés°ûdG p¬pJnƒrYnópd ränABÉnL røne '¤nY@/¬pàseoG ¢pSÉnØrfnG 
läBÉnÄpe /¬peÉn©nW røpe m É́n°U røpe n™nÑn°Tnh uôn◊rG nøpe oáneÉnªn̈ rdG o¬ràs∏nXnGnh ,oôn£nŸrG 
nísÑ°nSnh pônKrƒnµrdÉnc mäGsône nå'∏nK /¬p©pHÉ°pUnG pør«nH røpe oABÉnŸrG n™nÑnfnh ,pôn°ûnÑ`rdG nøpe
nÖrFuòdGnh n»rÑs¶dGnh sÖs°†dG o¬nd *G n≥n£rfnGnh oQnónŸrGnh oIÉn°ünërdnG p¬r«nØ`nc ≈/a
pêGnôr©pŸr G pÖpMÉn°U nônés°ûdGnh nônén◊rGnh nπnÑn÷rGnh nπnªn÷rGnh n ǴnQuòdGnh n ŕõp÷rGnh
mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG mósªnfio Énæp©«pØn°Tnh Énfn’rƒnenh Énfpóu«n°S @ oô°nünÑ`rdG nÆGnR Énenh
pán∏uãnªnàoŸrG päÉnªp∏nµ r̀dG≈pa pán∏uµ°nûnàoŸrG p±hoôo◊rG uπoc pOnón©pH mΩnÓn°S p∞rdnG o∞rdnGnh
nøpe mánªp∏nc uπoc pán`FBGnôpb nóræpY pABGnƒn¡rdG päÉnLtƒnªnJ ÉnjGnône ≈/a pø'ªrMsôdG p¿rPpÉpH

ÉnændrôpØrZGnh p¿ÉnesõdG pôpN'G '‹pG p∫hoõtædG p∫shnG røpe mApQÉnb uπoc røpe p¿'Grôo≤rdG
1 nÚ/e'G nÚ/e'G nÚ/e'G @ Én¡ræpe mInÓn°U uπoµpH Énæn¡'dpG BÉnj ÉnærªnMrQGnh

Arkadafl!
Risalet-i Ahmediyeyi ispat eden deliller pek büyük bir

yekûn teflkil ediyor. On Dokuzuncu Söz nam›ndaki risa-
lemde o delillerden bir k›sm› zikredilmifltir. O zat›n izhar
etti¤i bine yak›n mu’cizeleriyle Yirmi Beflinci Söz nam›n-
daki eserimde tafsil edilen k›rk vech-i i’caza bali¤ olan
Kur’ân, risalet-i Ahmediyeye (a.s.m.) flahadet etti¤i gibi,
bu kâinat da âyât›yla o zat›n nübüvvetine delâlet eder.

Evet, kâinatta yaz›lan say›s›z ayetler Zat-› Ehad’in vah-
daniyetine flahadet ettikleri gibi, risalet-i Ahmediyeye de
(a.s.m.) delâlet ve flahadet ederler.

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 53

yan fley, burhan.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
nam: ad.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
risalet-i Ahmediye: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vech-i i’caz: mu’cize yönü.
yekûn: toplam, tutar.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
Zat-› Ehad: tek ve hiçbir fleye
muhtaç olmayan zat, Allah.
zikretmek: anmak, bildirmek.

âyât: iflaretler, deliller; Al-
lah’›n varl›k ve birli¤ine iflaret
eden deliller.

ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: bir davay› ispata yara-

1. Ça¤›rmas›yla a¤açlar›n yan›na geldi¤i, duas›yla ya¤murun sür’atle ya¤d›¤›, s›ca¤a karfl› bu-
lutun kendisine gölge yapt›¤› bir kilelik yiyece¤inden yüzlerce insan›n doydu¤u, parmak-
lar›n aras›ndan üç defa Kevser gibi suyun akt›¤›, avuçlar›nda kum ve çak›l tafllar›n›n tesbih
etti¤i, Allah’›n, keleri, ceylân›, deveyi, da¤›, tafl›, a¤ac› kendisi için konuflturdu¤u, mirac›n ve
“Gördü¤ü hâlleri tam gördü de, göz ne flaflt›, ne de baflka bir fleye bakt›” (Necm Suresi: 17),
ayetinin sahibi, Efendimiz, Seyyidimiz, fiefaatçimiz Muhammed’e ümmetinin al›p verdi¤i
nefesler say›s›nca, milyon salât ve milyon selâm olsun. ‹lk indi¤i günden itibaren tâ k›ya-
mete kadar her okuyan›n, okudu¤unda hava dalgalar›n›n aynalar›nda akseden Kur’ân ke-
limelerinin her bir harfi adedince ona milyon salât ve milyon selâm olsun. Bu salâvatlar-
dan her birisi hürmetine bizi ba¤›flla, bize merhamet et, ey ‹lâh›m›z! Âmin, âmin, âmin.



Ezcümle: Kâinatta görünen hüsn-i sanat dahi risalet-i
Ahmediyeye (a.s.m.) delâlet ve flahadet eden kat’î bir de-
lildir. Zira, flu ziynetli masnuat›n cemali, hüsn-i sanat ve
ziyneti izhar eder. Sanat ve suretin güzelli¤i, Sâni’de gü-
zellefltirmek ve ziynetlendirmek iste¤i mevcut oldu¤una
delâlet eder. Güzellefltirmek ve ziynetlendirmek s›fatlar›,
Sâniin sanat›na olan muhabbetine delâlet eder. Bu mu-
habbet ise, masnuat›n en ekmeli insan oldu¤una delildir.
Çünkü o muhabbetin mazhar ve medar› insand›r. ‹nsan
dahi masnuat›n en cami ve en garibi oldu¤undan, fle-
cere-i hilkate bir semere-i fluuriyedir. ‹nsan bir semere
gibi oldu¤u cihetle, kâinat›n eczas› aras›nda en cami ve
baid bir cüzdür. ‹nsan zîfluur ve cami oldu¤u cihetle, na-
zar› âmm, fluuru küllî olur. Nazar› âmm oldu¤undan, fle-
cere-i hilkati tamam›yla görür; fluuru da küllî oldu¤un-
dan, Sâniin makas›d›n› bilir. Öyle ise, insan Sâniin mu-
hatab-› hass›d›r.

Evet, âmm ve flümullü olan nazar ve fluurunu Sâniin
ibadetine ve muhabbetine sarf ve sanat›n› istihsan, tak-
dir ve teflhirine tevcih ve nimetlerinin flükrüne istimal
eden bir fert, verdi¤i nimetlere karfl› flükür isteyen ve ya-
ratt›¤› mahlûkat› ibadete, flükre davet eden Sâniin has
muhatap ve habibidir.

Ey insanlar! Zikredilen ahval ve fluunatla muttas›f olan
Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) Sâniin o ferd-i ferit dedi-
¤imiz muhatab-› hass› olmamas›na imkân var m›d›r? Ve
tarihinizin gösterdi¤i nev-i beflerden en büyük insanlar 

ahval: hâller, durumlar.
âmm: genel, umumî.
baid: uzak, ›rak.
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan.
cemal: güzellik.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ekmel: daha (en, pek) mükem-
mel, en olgun, kusursuz ve eksik-
siz olan.
ezcümle: bu cümleden olarak.
ferd-i ferit: efli, benzeri olmayan
fert, seçilmifl zat.
garip: tuhaf, hayret verici.
habip: sevilen, sevgili.
hüsn-i sanat: sanat güzelli¤i.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
istimal: kullanma.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
makas›d: maksatlar, gayeler.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
medar: sebep, vesile.
muhabbet: sevgi, aflk derecesin-
de sevme.
muhatab-› has: özel muhatap.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
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nan.
nazar: bak›fl, fikir.
nazar-› âmm: umumî bak›fl,
her fleyi incelikleri ile idrak
edebilecek bak›fl aç›s›.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
risalet-i Ahmediye: Peygam-
ber Efendimizin (a.s.m.) pey-
gamberli¤i.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sarf: harcama.

semere: meyve, güzel netice.
semere-i fluuriye: fluurlu, bi-
linçli meyve, netice.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
fluur: bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,

gerek dil ile, gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
teflhir: ilan etme, herkese du-
yurma; sergileme.
tevcih: yöneltme, çevirme;
mana verme, yorumlama.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
ziynet: süs.



aras›nda bu makama daha lây›k di¤er bir flah›s var m›-
d›r?

Ey gözleri sa¤lam ve kalpleri kör olmayan insanlar!
Bak›n›z, insan âleminde iki daire ve iki levha vard›r:

• Birinci daire, rububiyet dairesi’dir; ikinci daire, ubu-
diyet dairesi’dir.

• Birinci levha, hüsn-i sanat’t›r; ikinci levha ise, tefek-
kür ve istihsan’d›r.

Bu iki daire ile iki levha aras›ndaki münasebete bak›-
n›z ki, ubudiyet dairesi bütün kuvvetiyle rububiyet daire-
si hesab›na çal›fl›yor. Tefekkür, teflekkür, istihsan levhas›
da bütün iflaretleriyle hüsn-i sanat ve nimet levhas›na ba-
k›yor.

Bu hakikati gözünle gördükten sonra, rububiyet ve
ubudiyet dairelerinin reisleri aras›nda en büyük bir mü-
nasebetin bulunmamas›na akl›nca imkân var m›d›r? Ve
Sâniin makas›d›na kemal-i ihlâsla hizmet eden ubudiyet
reisinin Sâni ile azîm bir münasebeti ve kavi bir intisab›
ve o intisapla her iki daire reisleri aras›nda bir muarefe
ve mükâleme ve al›flveriflin olmamas›na ihtimal var m›-
d›r? Öyleyse, bilbedahe tahakkuk etti ki, ubudiyet reisi,
rububiyetin has mahbup ve makbulüdür.

Ey insan! Bu süslü masnuat› enva-› mehasinle tezyin
eden ve bütün zîhayat olanlar›n zevklerine, ifltihalar›na
göre bu kadar nimetleri in’am eden Sâniin en kâmil, en 
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her zaman, her yerde, her mahlû-
ka muhtaç oldu¤u fleyleri verme-
si, onu terbiye etmesi ve idaresi
alt›nda bulundurma vasf›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
ubudiyet: kul oldu¤unu bilip Al-
lah’a itaat ve ibadet etme.
zîhayat: hayat sahibi.

azîm: büyük.
beyan: anlatma, aç›klama,
deliller göstererek ispatlama.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
cemîl: güzel.
enva-› mehasin: çeflit çeflit
güzellikler.
hakikat: gerçek, esas.
hüsn-i sanat: sanat güzelli¤i.
ihtimal: olabilirlik.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
in’am: nimet verme, nimet-

lendirme, ihsan etme.
intisap: mensup olma, ba¤-
lanma, girme.
istihsan: güzel bulma, be¤en-
me.
kâmil: olgun, mükemmel.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kemal-i ihlâs: ihlâs›n mü-
kemmel oluflu, mükemmel
ve kusursuz samimiyet, ihlâs.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
levha: manzara, görünüfl.
mahbup: sevgili, sevilen, mu-

habbet edilen.
makam: büyük yer, mevki.
makas›d: maksatlar, gayeler.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli, reddedilmeyen.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
muarefe: karfl›l›kl› görüflme,
tan›flma; birbirini bilip tan›ma.
mükâleme: konuflma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
reis: baflkan.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n



cemîl ve ibadetine kemal-i ifltiyakla teveccüh eden ve Sâ-
niin mehasin-i sanat›na takdir ve istihsanat›yla arfl ve fer-
fli taraba, sevinmeye getiren ve Sâniin ihsanat›na yapt›-
¤› teflekkürat ve tekbirat ile ber ve bahri cezbeye getiren
flu güzel mahlûk ve masnuuna iltifat edip sözünü nazar-›
itibara almamas› ve teflekkürat›na mukabele etmemesi
ve teveccüh edip kendisiyle konuflmamas› ve iktidar›na
göre bütün mahlûkata bir imam ve mürflit yapmamas›
imkân› var m›d›r?

®

arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
bahr: deniz.
berr: toprak, kara, yer.
cemîl: güzel.
cezbe: çekme, çekim; heyecen,
coflkunluk.
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya.
ihsanat: ihsanlar, ba¤›fllar, nimet-
ler.
iktidar: güç, idareyi elinde bulun-
durma.
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iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.
imam: önde ve ileride olan,
delil, rehber.
istihsanat: be¤enmeler, gü-
zel bulmalar.
kemal-i ifltiyak: istek ve ar-
zunun son derecesi, tam bir
istek ve arzu.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah

taraf›ndan yarat›lanlar.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
mehasin-i sanat: sanat›n gü-
zellikleri.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
nazar-› itibar: dikkate alma,
dikkate de¤er gören bak›fl.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak

yaratan Allah.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tarab: sevinçlik, flenlik, iç
aç›kl›¤›ndan gelen coflkunluk.
tekbirat: tekbirler, tekbir ge-
tirmeler.
teflekkürat: teflekkürler,
minnet, memnuniyt ve flükür
ifade etmeler.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.



Lâsiyyemalar
Onuncu Sözün bir cihette esas› ve Yirmi Sekizinci Sözün

Arabî ‹kinci Makam›d›r.

1 W
Kâinat›n bütün zerrat›, müçtemian ve münferiden, li-

san-› acz ve fakr ile vücub-i vücut ve vahdetine flahadet
ettikleri Sâni-i Hakîm’e hamdler, senalar, flükürler olsun.
Ve kâinat›n t›ls›m›n› aç›p, âyât›n› keflif ve beyan eden
Resulü ile Âl ü Ashab›na ve sair enbiya ve mürselîn ih-
van›na ve ibad-› salihîne salâtüselâmlar olsun.

Arkadafl!

Tabiat ve esbap baz› insanlara flükür kap›s›n› kapat›p
flirk ve küfür kap›s›n› açm›flt›r. Hâlbuki, flirkin temeli sa-
y›s›z muhalâttan kurulmufl oldu¤undan haberleri yok. O
muhalâttan bir taneyi beyan edeyim ki, flirkin ne kadar
fena bulundu¤unu kör gözleriyle görsünler. fiöyle ki:

fiirk sahibi, cehalet sarhofllu¤unu terk ve ilim gözüyle
küfrüne bakt›¤› zaman, o küfrü iman ve iz’an edebilmek
için, bir zerre-i vahideye bir ton a¤›rl›¤›nda bir yük yük-
letmeye ve her zerrede say›s›z matbaalar› icat edip tabi-
at ve esbab›n eline vermeye ve bütün masnuatta bütün
sanat inceliklerini tabiata ders vermeye muztar ve mec-
bur olur. Zira, hava unsurundan, meselâ her bir zerre, 
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olup itaat etmek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
lâsiyyema: bilhassa, özellikle, her
fleyden önce.
lisan-› acz: zay›fl›k ve güçsüzlü-
¤ün dili; çocu¤un a¤lamas› gibi.
lisan-› fakr: fakirli¤in ve muhtaç-
l›¤›n dili.
makam: yer, durak.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mecbur: zorunlu olma, zorunda
kalma.
meselâ: örne¤in.
muhalât: muhaller, olmas› müm-
kün olmayanlar.
muztar: çaresiz kalm›fl, yapmak
zorunda kalm›fl.
müçtemian: toplu olarak, toplu-
ca, hepsi birden.
münferiden: ayr› ayr›, birer birer.
mürselîn: gönderilenler, pey-
gamberler.
resul: Allah’›n bizlere elçisi olan
Peygamber Efendimiz (a.s.m.).
sair: di¤er, baflka, öteki.
salâtüselâm: salât ve selâm; Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) memnuniyet ve ba¤l›l›k
için yap›lan rahmet dualar›.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
sena: methetme, övme.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
tabiat: yarat›l›fl ve yaflay›fla dair
konulan kanunlar, esaslar.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.
unsur: madde, esas, kök.
vahdet: birlik ve teklik.
vücub-i vücut: varl›¤› zorunlu,
gerekli olmak.
vücut: var olma, varl›k.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zerre-i vahide: tek bir zerre.
zîhayat: hayat sahibi.

Âl ü Ashap: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) ailesi ve yak›n
dostlar›.
Arabî: Arapça.
âyât: iflaretler, deliller; Al-
lah’›n varl›k ve birli¤ine iflaret
eden deliller.
beyan: anlatma, aç›klama,
deliller göstererek ispatlama.

cehalet: bilmezlik, cahillik,
ilimden yoksun olma.
cihet: yön.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
enva-› mehasin: çeflit çeflit
güzellikler.
esbap: sebepler, vas›talar.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve

memnuniyetini onu överek
bildirme.
ibad-› salihîn: salih kullar.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ihvan: kardefller.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
iz’an: basiret, anlay›fl, teslim

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



bütün nebatlar, çiçekler, semereler üstünde konup bün-
yelerinde vazifesini yapmak salâhiyetindedir. E¤er, bu
zerreler yapt›klar› vazifelerde memur olup Cenab-› Hak-
k›n emir ve iradesine tâbi olduklar› kâfirâne inkâr edilir-
se, o zerre herhangi bir bünyeye girse, o bünyenin bü-
tün cihazat›n›, keyfiyetiyle teflekkülünü bilmesi lâz›md›r.
Bu bilginin o zerrede bulunmas›n›, ancak o kâfir itikat
edebilir.

Maahaza, bir semere, bir flecerenin bir misal-i musa¤-
¤ar›d›r; ve o semeredeki çekirdek, o flecerenin defter-i
a’malidir. O a¤ac›n tarih-i hayat› o çekirdekte yaz›l›d›r.
Bu itibarla, bir semere flecerenin tamam›na, belki o fle-
cerenin nev’ine, belki küre-i arza naz›rd›r. Öyle ise, bir
semerenin sanat›ndaki azamet-i maneviyesi, arz›n cesa-
meti nispetindedir. O zerreyi, sanatça havi oldu¤u o aza-
met-i maneviye ile bina eden, arz› haml ve bina etmek-
ten âciz olmayacakt›r. Acaba o kâfir münkir, kalbinde
böyle bir küfrü tafl›makla, ak›l ve zekâ iddias›nda bulun-
mas› kadar bir ahmakl›k var m›d›r?

Arkadafl!

Her bir fley için iki suret ve flekil vard›r:

• Biri maddiyedir ki, âdeta bir gömlek gibi her fleyin
vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmifl flu görünen su-
retlerdir.

• Di¤eri makuledir ki, bir fleyin yaflad›¤› bir ömürde
mürur-i zamanla de¤ifltirdi¤i muhtelif maddî suretlerin iç-
tima›ndan tasavvur edilen bir suret-i vehmiyedir.

a’mal: ameller, ifller.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
âdeta: sanki.
arz: yer, dünya.
azamet-i manevîye: manevî bü-
yüklük.
cesamet: büyüklük, irilik.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, organ-
lar.
emir: ifl buyurma, buyruk.
haml: yükleme, yüklenme.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
iddia: davaya kalk›flma, dava et-
me.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, kabul ve tasdik et-
meme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
itibarla: bak›mdan, yüzden.
itikat: kesin inanma, iman.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kâfirâne: kâfircesine, Allah’› inkâr
edercesine.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
küre-i arz: yer küre, dünya.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
maddiye: maddeye ait, madde
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ile alâkal›.
makule: akl›n uygun buldu¤u
fleyler, makul olanlar.
misal-i musa¤¤ar: küçültül-
müfl örnek, bir fleyin bütün
özelliklerini tafl›yan, ondan
daha küçük olan örne¤i.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
münkir: Allah’›n varl›¤›n› ka-
bul ve tasdik etmeyen, iman-
s›z, dinsiz.
mürur-i zaman: zaman›n
geçmesi, zaman afl›m›; za-
manla.

naz›r: nazar eden, bakan.
nebat: topraktan biten, yeti-
flen her türlü fley, bitki.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
salâhiyet: yetki, bir ifli yap-
maya veya ifle kar›flmaya
hakk› bulunma.
semere: meyve, yemifl.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
suret-i vehmiye: vehmî su-
ret, asl›nda var olmad›¤› hâl-
de varm›fl gibi kabul edilen
görüntü.

flecere: a¤aç.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
takdir: Allah’›n takdiri, Al-
lah’›n ilmiyle belli bir düzen
vermesi.
tarih-i hayat: hayat tarihi.
tasavvur: bir fleyi zihinde dü-
flünme, tasarlama.
teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme.
vazife: görev.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.: organlar, uzuvlar.



Bir ateflin sür’atle tedvirinden hâs›l olan daire-i vehmi-
ye gibi, her fleyin tarih-i hayat›n› bildiren ve kadere me-
dar olan ve mukadderat-› eflya denilen flu ikinci suret,
makuledir. Suret-i maddiye itibar›yla her fleyin bir niha-
yeti, bir gayesi oldu¤u gibi, suret-i maneviye itibar›yla da
bir nihayeti ve gizli baz› hikmetler için bir gayesi de var-
d›r. Binaenaleyh her fleyin suret-i maddiyesinde, kudret-i
Rabbanî ustad›r, kader mühendistir; suret-i maneviyesin-
de ise, kader mistard›r, yani teflekkülât›n çizgilerini çizer,
kudret mastard›r, yani o çizgiler üstünde yap›lan teflekkü-
lât kudretten sudûr eder.

Ey kâfir! Bunu iflittikten sonra iyice düflün! Bir zerre-
ye, bir terzilik sanat›n› ö¤retmeye kudretin var m›d›r?
Kendine hâl›k ittihaz etti¤in tabiat ve esbap, her fleyin
muhtelif ve mütenevvi suretlerini biçip dikmesine kudret-
leri var m›d›r?

Bak, ey gözden mahrum kâfir! fiecere-i hilkatin seme-
resi ve kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan,
terzili¤in bütün kabiliyetlerini bilgilerini cem edip dikenli
bir flecerenin azalar›na uygun bir gömle¤i dikemez. Hâl-
buki, Sâni-i Hakîm her fleyin nemas› zaman›nda pek
muntazam, cedit ve taze taze gömlekleri ve yeflil yeflil
hulleleri kemal-i sür’at ve sühuletle yapar, giydirir. Fesüb-
hanallah!

Evet, münezzehtir. Her fleyin vücudu emrine ba¤l›
olan Allah münezzehtir. Her fleyin iç yüzü elinde bulunan
Sâni münezzehtir. Bütün mahlûkata merci olan Sâni mü-
nezzehtir.
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terbiye ve idare eden Allah’›n
sonsuz kudreti, kuvveti.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
makule: akl›n uygun buldu¤u
fleyler, makul olanlar.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
medar: sebep, vesile.
merci: merkez, kaynak.
mistar: bir fleyin kal›b›, ölçe¤i.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mukadderat-› eflya: eflyan›n mu-
kadderat›, eflya hakk›nda Allah’›n
takdir etti¤i durumlar.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
mütenevvi: ayn› cinsten olma-
yan, nevi nevi, çeflit çeflit.
nema: büyüme, uzama.
nihayet: son.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
semere: meyve, yemifl.
sudûr: sâd›r olma, meydana ç›k-
ma, ç›kma, olma.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
suret-i maddiye: maddî görünüfl,
flekil.
suret-i maneviye: manevî görü-
nüfl.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
flecere: a¤aç.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
tabiat:yarat›l›fl ve yaflay›fla dair
konulan kanunlar, esaslar
tarih -i hayat: hayat tarihi.
tedvir: daire flekline sokma, yu-
varlaklaflt›rma.
teflekkülât: teflekküller, oluflum-
lar , meydana gelifller.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cedit: yeni, kullan›lmam›fl.
cem: toplama, biriktirme.
daire-i vehmiye: vehmî dai-
re, asl›nda var olmad›¤› hâlde
var kabul edilen daire.
esbap: sebepler, vas›talar.
fesübhanallah: Allah (c.c.) ne
güzel yaratm›fl; Allah bütün
noksanl›klardan münezzehtir,
her fley kendine tesbih eder
anlam›nda olup hayret ve ta-
accübü ifade için söylenir.

gaye: maksat, hedef.
hâl›k: yoktan yaratan, var
eden.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hulle: elbise.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
itibar›yla: yüzünden, dolay›-
s›yla, bak›m›ndan.
ittihaz: edinme, kabul etme.

kabiliyet: beceriklilik, yete-
nek.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-›
Hakk›n takdir ve tayin etme-
si.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
kemal-i sühulet: kolayl›¤›n
son derecesi, tam bir kolayl›k.
kemal-i sür’at: tam sür’at,
mükemmel h›z.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
kudret-i Rabbanî: her fleyi



Arkadafl!

Her bir mevcudun üstünde Sâni-i Ehad ve Samed’in
bir sikkesi, bir hatemi olup, o mevcudun Sâni-i Ehad ve
Samed’in mülkü ve eser-i sanat› oldu¤una flahadet edi-
yorlar.

Evet, gayr-i mütenahi ehadiyet sikkelerinden ve sa-
medâniyet hatemlerinden, yaln›z bahar mevsiminde sa-
hife-i arza darp edilen sikkeye bak ki, flu zikredilecek mü-
teselsil f›kralar, cümleler o sikkeyi günefl gibi gösteriyor-
lar ve izhar ediyorlar.

Evet, sahife-i arzda pek garip, hakîmâne bir icat görü-
nüyor. Bu görünen icad›n gösterdi¤i kuvvet ve faaliyeti
görmek istersen, flu gelen f›kralara dikkat et:

1. O icat fiili, pek azîm ve genifl bir sahavet-i mutlaka-
dan geliyor.

2. Bir sühulet-i mutlaka ile bir kuvvet-i mutlakadan ç›-
k›yor.

3. Mutlak bir intizamla, sür’at-i mutlakada meydana
geliyor.

4. Mevzun ve mizanl› olarak, bir vüs’at-i mutlakada
bulunuyor.

5. Güzel bir eser-i sanat olmakla beraber, mutlak bir
ucuzlukta görünüyor.

6. Taallûk etti¤i fleyler pek kar›fl›k olmakla beraber,
büyük bir imtiyaz-› mutlak ve adem-i iltibas ile yap›l›yor.

adem-i iltibas: birbirine benze-
yen fleyleri kar›flt›rmama.
azîm: büyük.
darp: vurmak, vurufl, çarpma.
ehadiyet: Allah’›n her bir fleyde
birli¤inin tecelli etmesi, görünme-
si.
eser-i sanat: sanat eseri, sanat
de¤eri olan eser.
f›kra: bent, madde, paragraf.
fiil: ifl, hareket.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde.
hatem: mühür, damga.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
imtiyaz-› mutlak: mutlak ve ke-
sin bir flekilde ay›rdetme, benzer-
lerinden ay›rma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kuvvet-i mutlaka: kay›ts›z, flart-
s›z, sonsuz bir güç ve kuvvet.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
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f›ndan yarat›lanlar.
merci: merkez, kaynak.
mevzun: ahenkli, biçimli, uy-
gun.
mizan: ölçü, denge.
mutlak: herhangi bir kayda
ba¤l› olmayan, kay›ts›z, flart-
s›z.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih
edilmifl, uzak.
müteselsil: teselsül eden, bir-
birinin ard› s›ra, zincirleme gi-
den.
sahavet-i mutlaka: tam bir

cömertlik, sonsuz bir el aç›kl›-
¤›.
sahife-i arz: dünya sayfas›.
Samedâniyet: her fley kendi-
sine muhtaç oldu¤u hâlde, Al-
lah’›n hiç bir fleye muhtaç ol-
mamas›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
Sâni-i Ehad ve Samed: tek ve
benzersiz olan, her fley kendi-
sine muhtaç olup da kendisi
hiç bir fleye muhtaç olmayan
ve her fleyi sanatl› olarak ya-

ratan Allah.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sühulet-i mutlaka: sonsuz ve
tam kolayl›k.
sür’at-i mutlaka: tam bir h›z-
la, sonsuz sür’atle.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
vüs’at-i mutlaka: mutlak ge-
nifllik.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



7. Mahall-i taallûku gayr-i mütenahi olmakla beraber,
eserlerinde çirkinlik görünmez, ahsen flekilde husule ge-
lir.

8. Efrat ve enva aras›nda, bu’d-i mutlak ile beraber,
tevafuk-i mutlak var.

Arkadafl!

Bu f›kralar›n her birisi tek bafl›na da o sikkeyi izhar et-
meye kâfidir. Bak›n›z:

• En harika bir sahavetle en harika bir hüsn-i sanat,
muhit bir kudretin hassas›d›r.

• Ve intizamla beraber, harika bir sühulet, hiçbir fley-
den âciz olmayan muhit bir ilim sahibine mahsustur.

• Tart›lm›fl gibi gayet mizanl› olmakla beraber, mu’ci-
zâne bir sür’at-i mutlaka, her fleyi emrine ve kudretine
teshir eden zata mahsustur.

• Nevilerin pek da¤›n›k bulunmas›ndan, pek genifl bir
tasarrufla harika bir hüsn-i sanat, ilim ve kudretiyle her
fleyin yan›nda bulunan zata hast›r.

• Kesret ve mebzuliyet ile beraber, her ferdin sanat iti-
bar›yla k›ymettar olmas›, sonsuz bir zenginlikle gayr-i
mütenahi hazinelere malik olan zata mahsustur.

• Efrad›n ziyadesiyle kar›fl›k olmas›yla beraber, iltibas-
s›z ve fevkalâde imtiyaz ve teflahhuslara mazhar olmala-
r›, her fleye basîr ve her fleye flehît ve her bir fiili kendi-
sini di¤er bir fiilden menetmeyen zata mahsustur.
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mebzuliyet: bolluk.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
mizan: ölçü, denge.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
nevi: çeflit, tür.
sahavet: el aç›kl›¤›, cömertlik.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sühulet: kolayl›k.
sür’at-i mutlaka: tam bir h›zla,
sonsuz süratle.
flehît: do¤rudan görüp gözeten,
flahit olan.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
teshir: cezbetme, kendine ba¤la-
ma, emri alt›na alma.
teflahhus: flah›slanma, flah›s hâli-
ne girme.
tevafuk-i mutlak: mutlak bir uy-
gunluk.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
ziyade: Artma, ço¤alma.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ahsen: en güzel.
basîr: her fleyi sürekli bir bi-
çimde görüp bilen.
bu’d-i mutlak: mutlak uzak-
l›k, s›n›r› belirlenemeyen
uzakl›k.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
fevkalâde: ola¤anüstü.
f›kra: bent, madde, paragraf.
fiil: ifl, hareket.
gayet: son derece.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-

nu olmayan, nihayetsiz.
harika: ola¤anüstü.
hassa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik.
husul: olma, meydana gelme.
hüsn-i sanat: sanat güzelli¤i.
ilim: bilgi, marifet.
iltibas: birbirine benzeyen
yerleri flafl›r›p kar›flt›rma.
imtiyaz: baflkalar›ndan ay›ra-
bilme, temyiz gücü.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
itibar›yla: yüzünden, dolay›-

s›yla, bak›m›ndan.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâfi: yeter, elverir.
kesret: çokluk.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahall-i taallûk: alâkal› olu-
nan yer.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.
malik: sahip.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.



• Ve keza, arzda da¤›n›k bulunan efrat aras›ndaki
uzakl›kla beraber, suretçe, vücutça, teflkilâtça aralar›nda
husule gelen tevafuk, küre-i arz yed-i tasarrufunda, ilmin-
de, hükmünde, hikmetinde bulunan zata mahsustur.

• Ve keza, nev’in kesret-i efrad›yla beraber, her ferdin
harikulâde bir hüsn-i hilkate malik olmas› Kadîr-i Mut-
lak’a hast›r ki, az-çok, küçük ve büyük her fley Ona nis-
peten birdir.

Geçen f›kralar›n her birisinde, her fleyin tek bir sâniin
sun’u ve sanat› oldu¤una delâlet eden baflka bir ayet da-
ha vard›r:

Evet, sahavet ile kuvve-i iktisadiye aras›nda ve sür’at
ile mizanl› olmak aras›nda ve ucuzlukla k›ymetli olmak
aras›nda ve kar›fl›k olmakla mümtaz bulunmak aras›nda
tezat vard›r. Bu z›tlar› bir fiilinde cem etmek, ancak kud-
reti hadsiz bir Sâni-i Kadîr’e mahsustur.

Hülâsa, her bir f›kra tek bafl›na hatem-i ehadiyeti izha-
ra kâfi oldu¤u takdirde, f›kralar›n hey’et-i içtimaiyesi pek
zahir bir tarik-› evlâ ile hatem-i ehadiyeti gösterir. ‹flte bu

izahtan 
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ayet-i kerîmesinin s›rr› zahir oldu. Yani, o inatl› münkire,
“Hâl›k-› semavat ve arz kimdir?” diye soruldu¤u zaman,
çâr ü naçar “Allah’t›r!” diyecektir.

arz: yer, dünya.
ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
cem: toplama, biriktirme.
çâr ü naçar: çaresiz, ister iste-
mez, mecburiyetle.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
efrat: fertler.
f›kra: bent, madde, paragraf.
fiil: ifl, hareket.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâl›k-› Semavat ve Arz: gökleri
ve yeri yaratan, yoktan var eden
Allah.
harikulâde: ola¤anüstü.
hatem-i ehadiyet: ehadiyet
mührü, Allah’›n birli¤ini gösteren
mühür.
hey’et-i içtimaiye: tümünün bir-
leflmesiyle oluflan yap›, flekil.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
husul: olma, meydana gelme.
hüküm: karar, emir, hakîmiyet.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
hüsn-i hilkat: yarat›l›fltaki güzel-
lik.
ilim: bilgi, marifet.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kâfi: yeter, yeterli.
kesret-i efrat: fertlerin çoklu¤u.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kuvve-i iktisadiye: iktisat etme
duygusu; tutumluluk.
küre-i arz: yer küre, dünya.

mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.
malik: sahip.
mizan: ölçü, denge.
mümtaz: ayr›cal›kl›, seçkin.
münkir: Allah’›n varl›¤›n› ka-
bul ve tasdik etmeyen, iman-
s›z, dinsiz.
nevi: çeflit, tür.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.

sahavet: el aç›kl›¤›, cömertlik.
sâni: her fleyi sanatl› olarak
yapan, sanatkâr.
Sâni-i Kadîr: her fleye gücü
yeten ve her fleyi sanatl› ya-
ratan Allah.
s›r: gizli hakikat.
sun’: sanat eseri.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
tarik-› evlâ: daha iyi olan yol,

üstün yol, meslek.
teflkilât: yap›fllar, kurulufllar.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
tezat: z›tl›k, ayk›r›l›k.
yed-i tasarruf: tasarruf eli,
sahib olma, sahiplik.
zahir: aç›k, aflikâr.
zat: azamet ve ululuk sahibi
olan.

1. And olsun ki, onlara “Gökleri ve yeri yaratan kimdir?” diye sorsan, elbette “Allah” derler.
(Lokman Suresi: 25.)
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Arkadafl!

Ulûhiyet, risalet, ahiret, kâinat aras›nda hakikatte te-
lâzum vard›r. Yani, bunlardan birisinin vücut ve sübutu,
ötekisinin de vücut ve sübutunu istilzam eder; birisine
iman, ötekisine de iman› icap ettirir.

• Evet, meselâ, her bir kelimesi bir kitab› ve her bir
harfi bir sat›r› içerisinde tutan bir kitab›n kâtipsiz vücudu
mümkün de¤ildir. Kâinat kitab› da Nakkafl-› Ezelî’nin vü-
cub-i vücuduna ba¤l›d›r. Sarhofl olmayanlar, ancak Nak-
kafl-› Ezelî’ye iman etmekle kitab-› kâinata flahit olabilir-
ler.

• Ve keza, pek çok sanat harikalar›na ve nak›fl ve ziy-
netlerin garaibine müfltemil olan bir binan›n bani ve sâ-
nisiz vücudu mümkün olmad›¤› gibi; bu âlemin vücudu
da Sâniin vücuduna tâbidir. Dalâlet sarhofllu¤uyla sarhofl
olmayanlar, onu bunsuz tasdik edemezler.

• Ve keza, deniz ve nehirlerin yüzünde, flemsin aksini
gösteren kabarc›klardaki güneflin par›lt›s›, flemsin vücu-
dunu inkâr etmekle mümkün olmad›¤› gibi; akl› bozuk
olmayanlar için, kemal-i intizam ile tahavvül ve teceddüt
eden flu kâinat›n fluhudu, Bâni ve Sâniin vücub-i vücudu-
nun tasdikiyle olabilir. Çünkü, flu muhteflem kâinat› me-
fliet ve hikmetiyle tesis ve kaza ve kaderinin düsturlar›y-
la tafsil ve âdetinin kanunlar›yla tanzim ve inayet ve rah-
metinin namuslar›yla tezyin ve esma ve s›fât›n›n cilvele-
riyle tenvir eden, ancak ve ancak Bâni ve Sâni’dir.
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keza: böylece, ayn› flekilde.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
meselâ: örne¤in.
mefliet: dileme, irade, istek.
muhteflem: haflmetli, yüce.
müfltemil: flümulüne alan, saran,
kapsayan, içine alan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
Nakkafl-› Ezelî: ezelî nakkafl; her
fleyi Zat›na has olarak nak›fl nak›fl
iflleyen, evveli olmayan Allah.
namus: kanun, nizam.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
sübut: aç›k olma, meydana ç›k-
ma.
flems: günefl.
fluhut: gözle görme, müflahede.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
telâzum: birbirini gerektirme, bi-
rinin varl›¤›n›n ötekini zorunlu k›l-
mas›.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tesis: kurma, meydana getirme.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
vücut: var olma, varl›k.
ziynet: süs.

âdet: kanun.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
akis: yans›ma.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
Bani: her fleyi yapan, bina
eden, yaratan Allah.
cilve: tecelli, görüntü.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
düstur: kaide, esas, prensip.

esma: adlar, isimler.
garaip: gariplikler, tuhafl›klar.
hakikat: gerçek, esas.
harika: ola¤anüstü.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
icap: gerekme hâli, gerekli ol-
ma.
iman: inanma, itikat.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
istilzam: gerektirme.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-›

Hakk›n takdir ve tayin etme-
si.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kanun: yasa.
kâtip: yaz›c›.
kaza: olaca¤› Cenab-› Hak ta-
raf›ndan bilinen ve takdir olu-
nan fleylerin zaman› gelince
yaratmas›.
kemal-i intizam: intizam›n
mükemmel oluflu, tam ve ek-
siksiz düzen.



Evet, Hâl›k-› Vahid kabul edilmedi¤i takdirde, kâinat›n
zerrat ve mürekkebat› adedince sonsuz ilâhlar›n kabulü-
ne mecburiyet hâs›l olur. Ve ayn› zamanda, her bir ilâh›n
flu kâinat› halk etmeye kadir olmas› lâz›md›r. Çünkü, zî-
hayat›n her bir cüz’îsi, zevi’l-hayat›n küllüne, yani umu-
muna bir fihristedir. Cüz’îyi halk eden, küllîyi de halk et-
meye kadir olmal›d›r...

• Ve keza, ziyas›z güneflin vücudu mümkün olmad›¤›
gibi, ulûhiyet de tezahürsüz olamaz. Tezahürü ise, irsal-i
rusül ile olur. Ve keza, hadd-i kemale bali¤ olan en yük-
sek bir cemalin bilinmesi, görünmesi, gösterilmesi için
resullerin tarifi lâz›md›r. Ve keza, kemal-i cemale bali¤
olan kemal-i hüsn-i sanat, resullerin delâletiyle olur.

• Ve keza, rububiyet-i amme, ubudiyet-i külliye ister.
Bu da zülcenaheyn resullerin vahdet-i ‹lâhiyeyi halka ilân
etmeleri ile mümkün olur.

• Ve keza, bir hüsün sahibinin iste¤i olmasa ve bir âyi-
ne bulunmasa ve tarif edici bir flah›s tavassut etmezse,
onun hüsnünün görünmesi, gösterilmesi mümkün de¤il-
dir. Bu da ancak resuller vas›tas›yla olur. Çünkü resul
ubudiyetiyle Hâl›k’›n hüsnüne âyinedir, risaleti cihetiyle
de halka izhar ve ilân eder.

• Ve keza, bir zat›n cevahirle, zîk›ymet eflya ile dolu
hazinelerini aç›p halka göstermek ve arz etmekle, o za-
t›n kudretini, zenginli¤ini, saltanat›n› ilân etmek için, an-
cak o zat›n müsaadesiyle ve iradesiyle emir ve tayin edil-
mifl bir memur lâz›md›r. ‹flte o memur, resuldür.

arz: sunma, bildirme.
âyine: ayna, mir’at.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
cemal: güzellik.
cevahir: cevherler, elmaslar, k›y-
metli tafllar.
cihet: yön.
cüz’î: az bir parça.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
emir: ifl buyurma, buyruk.
fihriste: katalog, liste.
hadd-i kemal: olgunluk haddi,
kemalât haddi.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
Hâl›k-› Vahit: bir ve tek olan ya-
rat›c›, Allah.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hüsün: güzellik.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
irsal-i rusül: peygamber gönder-
me, Cenab-› Hakk›n insanlara
peygamber göndermesi.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kadir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemal-i cemal: cemalin mükem-
melli¤i, tam bir manevî güzellik
ve olgunluk.
kemal-i hüsn-i sanat: sanattaki
güzelli¤in mükemmel ve kusur-
suz olmas›.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küllî: bütün olan, tümel.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
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mürekkebat: mürekkep fley-
ler, bileflikler, kar›fl›mlar.
müsaade: izin.
resul: Allah’›n elçisi, peygam-
ber.
risalet: elçilik, resullük, pey-
gamber olarak gönderilme.
rububiyet-i amme: Cenab-›
Allah’›n her fleyi içine alan
terbiye edicili¤i.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.

tavassut: vas›ta olma, arac›
olma.
tayin: belirleme, yerini belli
etme.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
ubudiyet: kulluk.
ubudiyet-i külliye: büyük,
genifl ve umumî kulluk.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
umum: bütün, hepsi.

vahdet-i ‹lâhiye: Allah’›n bir
ve tek olmas›.
vas›ta: arac›l›k.
zat: azamet ve ululuk sahibi
olan.
zerrat: zerreler, atomlar.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
zîhayat: hayat sahibi.
zîk›ymet: k›ymet sahibi, k›y-
metli.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zülcenaheyn: çift kanatl›, iki
kanatl›.



Arkadafl! Bu s›fatlar› haiz, bu vazifeleri en mükemmel
görebilecek, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesse-
lâmdan baflka, âlemde bir flah›s yoktur. En cami, en kâ-
mil, en faz›l o zatt›r. Tam tam›na teflhir, tebli¤, tarif, tav-
sif, izhar, ilân eden o zatt›r.

Aziz arkadafl! ‹man-› billâh ile ahiret iman› aras›ndaki
telâzuma geldik. Haz›r ol, dinle:

• Bir sultan, itaat edenlere mükâfat ve isyan edenlere
de mücazat etmezse, saltanat› inhidama yüz çevirir. Ve
keza, bir sultan›n sa¤›nda lütuf ve merhamet ve solunda
kah›r ve terbiye lâz›md›r. Mükâfat merhametin iktizas›d›r,
terbiye de mücazat› ister. Mükâfat ve mücazat menzilleri
ahirettir.

• Ve keza, yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir
sultan, saltanat›n›n flan›n› kusurdan saklamak üzere,
kendisine iltica edenleri taltif ve hâkimiyetinin haflmetini
göstermek için, milletinin hukukunu muhafaza eder. Bu
cihetlerin mühim bir k›sm› ahirette olur.

• Ve keza, lebalep dolu hazinelere malik ve sahavet-i
mutlakaya sahip olan bir sultan için, umumî ve daimî bir
dâr-› ziyafet lâz›md›r ve ayr› ayr› ihtiyaç sahiplerinin de-
vam ve bekalar›n› ister. Bu da ancak ahirette olur.

• Ve keza, bir cemal sahibi, daima hüsün ve cemalini
görmek ve göstermek ister. Bu ise, ahiretin vücudunu is-
ter. Çünkü, daimî bir cemal, zail ve muvakkat bir müflta-
ka raz› olmaz. Onun da devam›n› ister. Bu da ahireti is-
ter.
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le beraber kabul ederek Ona
inanma.
inhidam: çökme, y›k›lma, harap
olma.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kah›r: büyük eziyet, cefa, zulüm.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
lebalep: a¤z›na kadar dopdolu,
dolmufl olarak.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
malik: sahip.
menzil: yer, konak.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
muhafaza: koruma.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
sahavet-i mutlaka: tam bir cö-
mertlik, sonsuz bir el aç›kl›¤›.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
sultan: padiflah, hükümdar.
flan: flöhret, ün.
taltif: iltifat etme, gönül okflama;
rütbe, niflan, para, mevki vb. fley-
lerle mükâfatland›rma.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tavsif: vas›fland›rma, bir fleyin iç
yüzü ve özelliklerini anlatma.
tebli¤: dinî bir emrin yarat›lm›flla-
ra duyurulmas›; peygamberlerin
Allah’›n emrini kullara bildirmele-
ri ve hakka davet etmeleri.
telâzum: birbirini gerektirme, bi-
rinin varl›¤›n›n ötekini zorunlu k›l-
mas›.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme; e¤itim; iyi ahlâk, sayg› ve
edep ö¤renme.
teflhir: ilân etme, herkese duyur-
ma; sergileme.
umumî: herkesle ilgili, genel.
vazife: görev.
vücut: var olma, varl›k.
zail: sone eren, yok olan.
zat: kifli, flah›s.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-

suzluk.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
cemal: güzellik, iç ve d›fl gü-
zelli¤i.
cihet: yön.
daimî: sürekli, devaml›.
dâr-› ziyafet: ziyafet yeri,
dünya.
faz›l: faziletli, fazilet sahibi,
erdemli, faik, üstün.
haiz: tafl›yan.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.

haflmet: ihtiflam, heybet, bü-
yüklük.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hüsün: güzellik.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
iman: inanma, itikat.
iman-› billâh: Allah’a inanma,
Allah’›, onun kâinatta tecelli
eden bütün s›fat ve isimleriy-



• Ve keza, yard›m isteyenlere yard›m ve dua edenlere
cevap vermek hususunda, pek rahîmâne bir flefkat sahi-
bi olan bir sultan ki, edna bir mahlûkun edna bir iste¤ini
derhal yapar, verir; elbette bütün mahlûkat›n en büyük
bir ihtiyac›n› kemal-i sühuletle yapar. Böyle umumî ve en
mühim bir ihtiyaç, ancak ahirettir.

• Ve keza, icraat›ndan, faaliyetinden anlafl›lan pek ha-
rika bir ihtiflam içinde bir saltanat› varken, milletinin içti-
malar› için yaln›z dar bir misafirhane yap›lm›fl. Daimî
olarak milleti istiap edemez, daima dolar boflal›r. Ve bir
imtihan meydan› var; her vakit de¤iflir, tebeddül eder. Ve
sultan›n, baz› âsâr-› sanat›na ve ihsanat›na baz› numune-
ler göstermek için, meclisleri var; zaman zaman tahav-
vül eder. Bu vaziyet, bu dar menzil ve meydan ve mefl-
herden sonra daimî bir menzil, sabit saraylar, aç›k hazi-
neler bulunup; ve sakinleri sabit ve daimî kalacaklar›na
bilbedahe delâlet eder.

• Ve keza, dikkat sahibi bir sultan ki, milletinin bütün
a’mallerini, ef’allerini, hizmetlerini, hacetlerini tamam›y-
la yazar ve yazd›r›r ve mülkünde cereyan eden her bir
hâdise ve her bir vak›an›n suretlerini, foto¤raflar›n› al›p
tesbit ve h›fzederse, elbette bu vaziyet, bir muhasebenin,
bir muhakemenin, bir mükâfat ve mücazat›n vukua gele-
ce¤ine kat’î bir surette delâlet eder.

• Ve keza, mükâfat ve mücazat hakk›nda tekrar ile
pek çok vaatleri ve tehditleri olursa; ve o vaad ü vaîd edi-
len fleyler kudretine a¤›r gelmezse; ve o fleyler raiyeti için 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
asar-› sanat: Sanat eserleri.
azîm: büyük.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
cemal: güzellik, iç ve d›fl güzelli¤i.
daimî: sürekli, devaml›.
delâlet: delil olma, gösterme.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-
çük.
ehemmiyetli: önemli.
hadd-i tevatür: yalan üzerine
birleflmeleri mümkün olmayan
bir cemaatin rivayet ettikleri ha-
disin derecesi.
harika: ola¤anüstü.
hilâf: yalan.
hulfü’l-vaat: sözünden dönme,
verdi¤i sözü yerine getirmeme.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma.
icraat: ifller.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
ihsanat: ihsanlar, ba¤›fllar, nimet-
ler.
ihtiflam: muhteflemlik, flanl› gö-
rünüfl, büyük gösterifl.
imtihan: deneme, s›nama.
istiap: içine alma, içine s›¤d›rma,
kapsama.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kemal-i sühulet: kolayl›¤›n son
derecesi, tam bir kolayl›k.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
menzil: yer, konak.
meflher: teflhir yeri, sergi, göster-
me yeri.
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muhbir: haber veren, haber-
ci.
muhteflem: haflmetli, yüce.
muvakkat: geçici.
mücazat: bir suça karfl› veri-
len ceza.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
numune: örnek.

rahîmâne: rahîm olarak, mer-
hamet ederek, merhametli
olarak.
raiyet: birisinin idaresine
ba¤l› olanlar, halk.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden.
sabit: de¤iflmeyen, hep ayn›
kalan, önceden ayarlanm›fl.
sakin: bir yerde oturan, bir
yerin ahalisinden olan.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
sultan: padiflah, hükümdar.

flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, baflkalaflma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.
umumî: herkese ait, genel.
vaad ü vaîd:.
vaat: söz verme, aht.
vaziyet: durum.
zail: sone eren, yok olan.



pek ehemmiyetli olursa, elbette söz verdi¤i fleylerde hilâf
olmayacakt›r. Çünkü, hulfü’l-vaat kudretin izzetine z›tt›r.

• Ve keza, hadd-i tevatüre bali¤ olan muhbirlerin itti-
fak ve icmalar›na göre, o muhteflem ve azîm saltanat›n
medar› ve cevelângâh› ancak ahiret memleketidir. Bu
küçük menziller, meydanlar o azamete daimî bir mekân
olamaz. Çünkü, bu gibi zail, mütebeddil fleyler, o müsta-
kar saltanata makar olamaz.

Evet, o sultan flu küçük menzilde ve meydanda çok
fleyleri, içtimalar›, iftiraklar› gösteriyor. Fakat, bizzat
maksat o fleyler de¤ildir; ancak ahiretin meydan-› ekbe-
rinde vukua gelecek hâllerin, emirlerin numunelerini
göstermektir. Çünkü, o mahfler-i azîmde yap›lacak mu-
ameleler, bu küçücük numunelere göre cereyan edecek-
tir. Demek bu menzilde gösterilen fânî, zail hâller, o
âlemde bâkî ve daimî semereler verecektir.

Evet, o sultan›n, flu fânî menzillerde ve korkunç mey-
danlarda gösterdi¤i hikmet, inayet, adalet, rahmet ve
flefkatin fevkinde bir derecenin tasavvuru imkân harici-
dir. Elbette bu kadar yüksek ve genifl harika sanatlar, dai-
mî mekânlar›, sabit meskenleri ve zevalsiz sakinleri ister-
ler ki, o büyük hikmet ve adaletin hakikatlerine mazhar
olsunlar. Ve illâ, flu görünen hikmet, inayet ve merhame-
tin inkâr› lâz›m gelir. Ve ayn› zamanda, bu kadar hikme-
tinden ve inayetinden zuhur eden fiiller sahibinin —hâ-
flâ— zalim, gaddar, sefih oldu¤una zehap edilir. Bu ise,
ink›lâb-› hakaik› istilzam eder.
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lirlik.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ink›lâb-› hakaik: hakikatlerin in-
k›lâb›, hakikatlerin de¤iflimi, dö-
nüflümü.
istilzam: gerektirme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahfler-i azîm: büyük toplanma
yeri; k›yametten sonra insanlar›n
diriltilip bir araya toplanaca¤› yer.
makar: oturulan, karar k›l›nan
yer, karargâh.
maksat: gaye.
mazhar: nail olma, flereflenme.
medar: sebep, vesile.
menzil: yer, konak.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
meydan-› ekber: en büyük mey-
dan, alan.
muamele: ifllem.
muvakkat: geçici.
müstakar: istikrarl›.
mütebeddil: tebeddül eden, de-
¤iflen, baflka hâle giren.
numune: örnek.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
sakin: bir yerde oturan, bir yerin
ahalisinden olan.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
saltanat-› daime: ebedî ve daimî
olan sultanl›k.
sefih: rezil, adî, afla¤›l›k, baya¤›.
semere: meyve, güzel netice.
sultan: padiflah, hükümdar.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tasavvur: bir fleyi zihinde düflün-
me, tasarlama.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zail: sone eren, yok olan.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zehap: bir fikre veya zanna kap›l-
ma.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
azamet: büyüklük.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
bizzat: kendisi, flahsen.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
cevelângâh: dolafl›lan yer,

gezinme yeri.
daimî: sürekli, devaml›.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
ehemmiyetli: önemli.
fânî: ölümlü, geçici.
fevkinde: üstünde.
fiil: ifl, hareket.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
hakikat: gerçek, esas.
hâl: durum, vaziyet.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.

harika: ola¤anüstü.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de-
¤il, Allah göstermesin.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
iftirak: ayr›lma, da¤›lma, peri-
flan olma.
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
imkân: mümkün olma, olabi-



Ve keza, flu muvakkat menzillerin saltanat-› daimeye
makar olacak bir flekle girece¤ine pek çok deliller, bür-
hanlar vard›r. Maahaza, bu âlemi icat edip, öteki âlemi
icat etmemek ve bu kâinat› vücuda getirip, öteki kâinat›
getirmemek, bu dünyay› yarat›p, öteki dünyay› yaratma-
mak imkân› yoktur. Çünkü, rububiyetin saltanat› mükâ-
fat ve mücazat› ister.

Ve keza, Sâni-i Âlem’in her fleyi içine alm›fl ve her fle-
yi istilâ ve istiap etmifl bir rahmet-i vâsias› vard›r. Valide-
lerin, hatta bir cihette nebatat›n evlâd›na olan flefkatleri
ve küçük, zay›f yavrular›n›n sühulet-i r›z›klar›, o rahmet
deryas›ndan bir katredir. O bahr-i rahmetin azametiyle,
flu fânî dünyada, bu k›sa ömürde, flu kadar zahmet ve be-
lâlarla kar›fl›k, zail ve gayr-i sabit olan flu nimetler ve ebe-
dî bekay› isteyen insanlar aras›nda münasebet yoktur. Ve
ayn› zamanda, iade edilmemek üzere zeval, nimeti nik-
mete, flefkati zahmete, muhabbeti musibete ve lezzeti
eleme ve rahmeti z›dd›na kalbeder.

Ve keza, âlemde görünen tasarrufattan anlafl›l›yor ki,
Sâni-i Âlem’in pek yüksek, celâlli, izzetli bir haysiyeti
vard›r ki; ubudiyetle Sânii tazim etmeyenlerin veya istih-
faf edenlerin te’diplerini, tehir ve imhal etse bile, ihmal
etmez.

Ve keza, o Sultan›n emirlerini, nehiylerini k›ymetsiz
görüp iman ile imtisal etmeyenler ve ibadetle kendilerini
sevdirmeyenler ve flükran ile hürmette bulunmayanlar
için, rububiyetin ebedî karargâh›nda elbette bir dâr-› mü-
kâfat ve mücazat olacakt›r.

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
azamet: büyüklük.
bahr-i rahmet: rahmet denizi.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
belâ: musibet, s›k›nt›.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
cihet: yön.
dâr-› mücazat: ifllenen suçlara
karfl› ceza verilme, ceza çektiril-
me yeri.
dâr-› mükâfat: mükâfat yurdu,
ahiret; Cennet.
derya: deniz.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
evlât: veletler, çocuklar.
fânî: ölümlü, geçici.
gayr-i sabit: durgun ve hareket-
siz olmayan, do¤rulu¤u ispat edil-
memifl.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hürmet: sayg›.
iade: geri verme.
ihmal: bofllama, önemsememe.
imhal: mühlet verme, sonraya
kalmas›na müsaade etme.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
istiap: içine alma, içine s›¤d›rma,
kapsama.
istihfaf: küçümseme, hafife al-
ma, alay etme.
istilâ: kaplama, yay›lma.
izzetli: fleref ve itibar sahibi.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalbolma: bir hâlden di¤er bir
hale geçme, dönüflme.
karargâh: karar verilen yer, karar
yeri.
katre: damla.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
muhabbet: sevgi, sevme.
musibet: felâket, belâ.
muvakkat: geçici.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nebatat: bitkiler.
nehiy: yasaklama, dinin yasakla-
d›¤› ifller.
nikmet: fliddetli ceza, eza vere-
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rek cezaland›rma, öç alma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmet-i vâsia: bütün mah-
lûkat› içine alan genifllikte ve
bol rahmet.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak

yaratan Allah.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla
yaratan Allah.
sultan: padiflah, hükümdar.
sühulet-i r›z›k: r›z›k temin et-
medeki kolayl›k.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flükran: iyili¤e karfl› gösteri-
len iyi tav›r, gönül borcu, min-
nettarl›k.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i

gibi kullanma.
tazim: hürmet, ululama, say-
g› gösterme.
te’dip: haddini bildirme, ceza-
land›rarak usland›rma.
tehir: erteleme, sonraya b›-
rakma.
ubudiyet: kulluk.
valide: ana, anne.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zail: sona eren, yok olan.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.



Ve keza bütün mahlûkatta görünen hüsn-i sanatlar, in-
tizamlar ve ihtimamlardan ve her fleyde takip edilmekte
olan maslahat ve faydalardan anlafl›l›yor ki, kâinat taht-›
tasarrufunda bulunan Sâni-i Zülcelâl’de pek büyük bir
hikmet-i amme vard›r ki, itaat ile iltica edenlerin büyük
taltif ve in’amlara mazhar olacaklar›, o hikmet-i amme-
nin iktizas›ndand›r.

Ve keza, görünüyor ki, her fley lây›k mevkiine vazedi-
liyor. Ve her hak, hak sahibine veriliyor. Ve her ihtiyaç
sahibinin haceti, istedi¤i gibi yap›l›r. Ve her sual edenle-
rin matlûplar› —bilhassa istidat lisan›yla veya ihtiyac-› f›t-
rî lisan›yla veya ›zt›rar ve zaruret lisan›yla olsun— cevap-
land›r›l›yor. Böyle eserleri görünen bir adalete, bir mah-
keme-i kübra lâz›md›r ki, rububiyetin hâkimiyetiyle hu-
kuk-i ibad muhafaza edilsin. Çünkü, fânî olan flu dünya
menzili, o büyük adalet-i hakikiyeye mazhar olamaz. Öy-
le ise, o büyük Sultan-› Adil için bir Cennet-i bâkiye, bir
Cehennem-i daime lâz›md›r.

Ve keza, görünüyor ki, Bu Âlemin Sahibi, yapt›¤› flu
kadar fiillerin delâletiyle, harika bir sahavete sahip oldu-
¤u gibi, nur ve ziya ile dolu günefller ve meyve ve seme-
releriyle hamile eflcar ve a¤açlar misillü pek çok hazine-
leri vard›r. Binaenaleyh, bu ebedî sahavet, tükenmez ser-
vet, ebedî bir ziyafetgâh› ister ve devam ile muhtaçlar›n
da devam-› vücudunu iktiza eder. Zira, nihayet bir saha-
vet, harika bir kerem, daima halka ihsan ve in’am etmek
iktiza eder. Bu ise, ihsan ve in’amlara minnettar ve muh-
taç olanlar›n devam-› vücutlar›n› ister.
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ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
ihtiyac-› f›trî: yarat›l›fl›n gere¤i
olan ihtiyaç.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
istidat: yarat›l›fltan olan ve za-
manla gelifltirilen kabiliyet; bir fle-
yin kazan›lmas›na olan f›trî meyil.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›nan
emre göre hareket etme.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar, mükemmellikler.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
mahlûkat: yarat›klar, varl›klar.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer.
menzil: yer, konak.
mevki: yer, makam.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
misillü: gibi, benzeri.
muhafaza: koruma.
nihayet: son derece.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
sahavet: el aç›kl›¤›, cömertlik.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
semere: meyve, güzel netice.
sual: soru, isteme.
Sultan-› âdil: adaletle hükmeden
Allah.
taht-› tasarruf: idare alt›nda.
taltif: iltifat etme, gönül okflama;
rütbe, niflan, para, mevki vb. fley-
lerle mükâfatland›rma.
vazedilme: yerlefltirilme, konul-
ma.
zaruret: muhtaçl›k, fliddetli ihti-
yaç içinde olma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziyafetgâh: ziyafet verilen yer.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.
adalet-i hakikiye: hakikî
adalet, gerçek adalet.
arz: sunma.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
Cehennem-i daime: devaml›
olan Cehennem, sonsuz ve
ebedî Cehennem.
Cennet-i bâkiye: bâkî, ebedî
ve daimî olan Cennet hayat›.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
devam-› vücut: varl›¤›n de-
vam›.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
eflcar: a¤açlar.
fânî: ölümlü, geçici.
fiil: ifl, hareket.
hacet: ihtiyaç.
hak: bir kimseye ait olan fley,
alacak.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.

harika: ola¤anüstü.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
hikmet-i amme: umumî hik-
met; her fleyin alâkal› oldu¤u
‹lâhî gaye, kâinattaki umumî
ve ‹lâhî gaye.
hukuk-i ibad: kullar›n huku-
ku, insan hukuku.
hüsn-i sanat: sanat güzelli¤i.
›zt›rar: çaresizlik, zor durum-
da kalmak.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.



Ve keza, flu mu’cizeli ve hikmetli ef’al-i kerîmânenin
tezahürat›ndan anlafl›l›yor ki, Sâni-i Fail’in pek gizli ke-
malât› vard›r. Ve daima o kemalât› enzar-› âleme arz ve
teflhir etmek ister. Çünkü, daimî bir kemal, daimî bir te-
zahür ile takdir edicilerin devam-› vücutlar›n› iktiza eder.
Çünkü, adem-i mutlaka namzet olan insan, kemalâta
k›ymet vermez ve istihsan ve takdire bedel istiskal ve
tahkir eder.

Ve keza, bu güzel, müzeyyen, münevver masnuat›n
Sânii için mücerret manevî bir cemal vard›r. Ve Onun, o
mahfî hüsün ve cemal için pek çok mehasin ve letaifi
vard›r ki, k›sa ak›llar›m›zla idrak edemeyiz. Ezcümle, o
cemalin kesif âyinelerinden biri sath-› arzd›r. Bu sath-›
arz her as›rda, her mevsimde, her vakitte daima tecelli
etmekte olan o cilvelerin gölgelerini teflhir, tavsif ilân ve
izhar eder.

Ve keza, hakaik-› sabitedendir ki, yüksek bir cemal sa-
hibi, bizzat kendi gözüyle ve bilvas›ta baflkas›n›n gözüy-
le, cemalini ve cemalinin inceliklerini görmek istiyor. Bi-
naenaleyh, cemal sermedî ve daim olursa, behemehâl
onun inceliklerini gösteren âyinelerinin de ebedî ve dai-
mî olmas› zarurîdir. Çünkü, bâkî bir hüsün, fânî bir müfl-
taka raz› olamaz. Ve zail ve fânî bir âfl›¤›n, ebedî ve bâ-
kî olan mahbubuna muhabbeti adavete kalbolur. Evet in-
san, eli veya fehmi yetiflmedi¤i güzel bir fleyi, kendisini
teselli için takbih eder. Bu itibarla, bu âlem Sânii istilzam
etti¤i gibi, Sâni de âlem-i ahireti istilzam eder.

adavet: düflmanl›k, husumet.
adem-i mutlak: mutlak yokluk,
tam yokluk.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âyine: ayna.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
behemehâl: mutlaka, elbette, ne
yap›p edip.
bilvas›ta: vas›ta ile, birisinin ara-
c›l›¤› ile.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cemal: güzellik.
cilve: tecelli, görüntü.
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
devam-› vücut: varl›¤›n devam›.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ef’al-i kerîmâne: asil ve yüce
davran›fllar, cömertçe yap›lan ifl-
ler.
enzar-› âlem: âlemin dikkati, na-
zar›.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fânî: ölümlü, geçici.
fehim: anlay›fl.
hakaik-› sabite: de¤iflmez haki-
katler, gerçekler.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hüsün: güzellik.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
istilzam: gerektirme.
istiskal: hofllanmad›¤›n› çeflitli fle-
killerde belirtme, yüz vermeme.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kalbolma: bir hâlden di¤er bir
hale geçme, dönüflme.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar, mükemmellikler.
kemal-i sür’at: tam sür’at, mü-
kemmel h›z.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
letaif: güzellikler, incelikler.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.
mahfî: gizli, sakl›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhabbet: sevgi, aflk derecesin-
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de sevme.
mücerret: soyutlanm›fl olan,
cisim hâlinde bulunmayan.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, par-
lak.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
namzet: aday.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.

Sâni-i Fail: her fleyi sanatl›
olarak yapan ve iflleyen Allah.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i ze-
min.
sermedî: ebedî, daimî, sürek-
li.
tahkir: hakaret etme, küçük
görme, fleref ve haysiyetini
incitme.
takbih: kabahatli, kusurlu
bulma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tavsif: vas›fland›rma, bir fle-

yin iç yüzü ve özelliklerini an-
latma.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma; sergileme.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
tezahürat: görünüfller, belir-
meler, ortaya ç›kmalar.
zail: sona eren, yok olan.
zarurî: zorunlu.



Ve keza, Bu Âlemin Sâniinde pek rahîmâne bir flefkat
vard›r. Zira görüyoruz ki, bu âlemde yard›m isteyen bir
musibetzedeye kemal-i sür’atle yard›m ediliyor. Dergâh-›
izzete iltica eden kurtuluyor. Sual eden saillerin istekleri
veriliyor. En adî bir zîhayat›n sesi iflitiliyor ve haceti ka-
bul ediliyor. ‹flte böyle bir flefkat sahibi, nev-i beflerin en
büyük, en lâz›m, en zarurî fledit bir haceti hakk›nda, bü-
tün insanlar nam›na yapt›¤› duada istedi¤i Cenneti ve
saadet-i ebediyeyi ve “ba’sü ba’del-mevt”i yapacakt›r.
Bilhassa o reis-i muhteremin flu umumî duas›na, bütün
zevi’l-hayat, bütün mahlûkat “Âmin! Âmin!” diyorlar.

Bak, o zat öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet
isteyip dua ediyor ki, insan› ve bütün mahlûkat›, esfel-i
safilîn olan fenâ-i mutlaka sukuttan, k›ymetsizlikten, fay-
das›zl›ktan, abesiyetten âlây›illiyyin olan k›ymete, beka-
ya, ulvî vazifeye, mektubat-› Samedâniye olmas› derece-
sine ç›kar›yor.

Bak, hem öyle yüksek bir fizar-› istimdatkârâne ile is-
tiyor ve öyle tatl› bir niyaz-› istirhamkârâne ile yalvar›yor
ki, güya bütün mevcudata, semavata, Arfla iflittirip, vec-
de getirip, duas›na “Âmin, Allahümme âmin!” dedirti-
yor.

Acaba bütün benîâdemi arkas›na al›p, flu arz üstünde
durup, Arfl-› Azama müteveccihen el kald›r›p, nev-i be-
flerin hülâsa-i ubudiyetini cami hakikat-i ubudiyet-i Ah-
mediye (a.s.m.) içinde dua eden flu fleref-i nev-i insan ve
ferid-i kevn ü zaman olan Fahr-i Kâinat ne istiyor,
dinleyelim. Bak, kendine ve ümmetine saadet-i ebediye 
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d›m dileyerek sesli a¤lama.
gaye: maksat, hedef.
güya: sanki.
hacet: ihtiyaç.
hakikat-› ubudiyet-i Ahmediye:
Peygamberimizin kullu¤unun asl›
ve esas›.
hülâsa-i ubudiyet: kullu¤un özü.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
k›ymet: de¤er.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
maksat: gaye.
mektubat-› Samedâniye: Same-
danî mektuplar; Cenab-› Hakk›n
isim ve s›fatlar›n› anlatan, Allah’›n
birli¤ini gösteren varl›klar.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
müteveccihen: teveccüh ederek,
yönelerek.
nam: ad, yerine.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
niyaz-› istirhamkârâne: yalvara-
rak, yalvar›rcas›na dua etme,
merhamet isteyerek dua etme.
rahîmâne: rahîm olarak, merha-
met ederek, merhametli olarak.
reis-i muhterem: sayg›de¤er re-
is, baflkan.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sail: isteyen, soran.
semavat: semalar, gökler.
sual: isteme, sorma.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme; susma.
fledit: fliddetli.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
fleref-i nev’i insan: insano¤lunun
flerefi.
ulvî: yüksek, yüce.
umumî: herkesle ilgili, genel.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
vazife: görev.
vecd: kendini kaybedecek flekil-
de hislenme.
zarurî: zorunlu.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zevi’l-hayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.
zîhayat: hayat sahibi.

abesiyet: faydas›z, bofl, lü-
zumsuz ve gayesiz olufl.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
âlây›illiyyin: yüceler yücesi,
en yüksek mertebe.
Allahümme: Ey Allah’›m.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n
kudret ve saltanat›n›n en bü-
yük dairesi.

arz: yer, dünya.
ba’sü ba’delmevt: ölümden
sonra tekrar dirilme.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
benîâdem: âdemo¤ullar›, in-
sanlar.
bilhassa: özellikle.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
cemal: güzellik.
dergâh-› izzet: yaratt›klar›n›n
isteklerine en güzel flekilde
cevap veren.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en
afla¤›s›, Cehennemin en afla¤›
tabakas›.
Fahr-i Kâinat: kâinat›n övün-
cü, kâinat›n kendisiyle övün-
dü¤ü zat olan Peygamberimiz
(a.s.m.).
fenâ-i mutlak: sonsuz yok
olufl, mutlak yok olufl.
ferid-i kevn ü zaman: asr›n,
zaman›n bir tanesi; efli bulun-
mayan.
fizar-› istimdatkârâne: yar-



istiyor, beka istiyor, Cennet istiyor. Hem mevcudat âyi-
nelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kudsiye-i
‹lâhiye ile beraber istiyor, o esmadan flefaat talep ediyor,
görüyorsun.

E¤er, ahiretin hesaps›z esbab-› mucibesi, delâil-i vücu-
du olmasa idi, yaln›z flu zat›n tek duas›, bahar›m›z›n ica-
d› kadar Hâl›k-› Rahîm’in kudretine hafif gelen flu Cen-
netin binas›na sebebiyet verecekti. Demek, nas›l ki, o za-
t›n risaleti, flu dâr-› imtihan›n aç›lmas›na sebebiyet verdi,
1 n∑nÓran’rG oâr≤n∏nN Énªnd n∑n’ rƒnd n∑n’ rƒnd s›rr›na mazhar oldu; onun

gibi, ubudiyeti dahi öteki dâr-› saadetin aç›lmas›na sebe-
biyet verdi.

oôrînanh pør«nfrƒnµrdG oóu«n°S nƒog …/òsdG pÖ«/Ñn◊rG n∂pd'P '¤nY rºu∏n°Snh uπ°nU -nG
pør«nMÉnæn÷rGhoPnh pør«nJnOÉn©°sùdG oán∏«°/Snhnh pørjnQGsódG oIÉn«nMnh pør«nªndÉn©rdG

/¬pfGnƒrNpG ='¤nYnh nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh pør«n∏n≤sãdG o∫ƒo°SnQnh
2 nÚ/e'G nÚ/∏n°SrôoŸrGnh nÚu«pÑsædG nøpe

Ve keza, bu âlemin gelifl ve gidiflat›nda ve bütün mah-
lûkat›n bir hedefe sevkinde ve semavî, süflî bütün ecra-
m›n bir kudrete ba¤l› ve musahhar olmas›nda pek büyük
bir saltanat eseri görünüyor. Ve bundan anlafl›l›yor ki, bu
mevcudatta tasarruf eden Sâniin azîm rububiyetinde ha-
rika bir saltanat› vard›r.

Hâlbuki, bu dünya menzili tahavvülâta, zevale maruz-
dur. Sanki misafirler için yap›lm›fl bir hand›r ki, daima
dolup boflal›yor. Ne kendisinin sabit bir flekli vard›r ve 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âyine: ayna.
azîm: büyük, yüce, ulu.
cemal: güzellik.
dâr-› imtihan: imtihan yeri.
dâr-› saadet: saadet, mutluluk
yeri, Cennet.
delâil-i vücut: var olma delilleri.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecram: kütleler, cans›z cisimler;
gezegenler.
esbab-› mucibe: gerektiren se-
bepler.
esma: adlar, isimler.
esma-i kudsiye-i ‹lâhiye: Allah’›n
kutsal, mukaddes ve muazzez
isimleri.
gidiflat: olaylar›n durumu, ifllerin
geliflme biçimi, ifllerin gidifl tarz›.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi yarat›c›, Allah.
han: yolcular›n misafir olarak kal-
d›¤› yer.
harika: ola¤anüstü.
hesaps›z: s›n›rs›z, sonsuz.
icat: vücuda getirilme, yoktan var
edilme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
menzil: yer, konak.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla ya-
ratan Allah.

sebebiyet: sebep olma.
semavî: semaya ait, gökten
gelen.
sevk: önüne kat›p sürme, yö-
neltme.
s›r: gizli hakikat.
süflî: afla¤›l›k, baya¤›, adî.

flefaat: birinden baflkas›n›n
kusurlar›n›n veya suçunun
ba¤›fllanmas›n› dileme.
tahavvülât: tahavvüller, de-
¤iflmeler.
talep: isteme, dileme.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup

idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.
ubudiyet: kulluk.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.

1. Sen olmasayd›n (yâ Muhammed), sen olmasayd›n kâinat› yaratmazd›m! (Hadis-i Kudsî:
Keflfü’l-Hafa, 2:164, No: 2123.)

2. Allah’›m, iki cihan›n efendisi, iki âlemin medar-› iftihar›, dünya ve ahiretin hayat›, iki cihan
saadetinin vesilesi, nübüvvet ve velâyet yönleri olan iki kanatl› ve cin ile insin peygamberi
olan flu Habibine, onun bütün Âl ve Ashab›na ve enbiya ve mürselîn kardefllerine salât ve
selâm eyle, âmin.
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ne de içinde oturanlar›n bir karar› vard›r. Ve Sâni-i
Âlem’in garip ve acip sanatlar›n›n numunelerini teflhir ve
ilân için tahavvülden hâlî kalmayan bir meflherdir. Bu iti-
barla, o handa ve o meflherde içtima eden insanlar sabit
kalacak de¤iller. Çünkü meskenleri sabit de¤ildir.

‹flte bu hâl ve flu vaziyet, bu fânî menzilden sonra o
sermedî saltanata karargâh olmak üzere sabit, bâkî, ebe-
dî, sermedî saadetlerin, Cennetlerin ve saraylar›n olaca-
¤›na kat’î bir delâletle flahadet eder. Çünkü, fânî bâkîye
makam ve medar olamaz.

Evet, bir melikin gelip giden misafirleri için yolda yap-
t›¤› flu menzile ve o menzilde oturan misafirlere bak›ld›-
¤› zaman görülüyor ki, milyonlarca lira ile yap›lan o
menzil, pek az bir zaman içindir. Ve ondaki ziynetler, k›y-
metli fleyler, hep suret ve örneklerdir. Ve misafirler, o ne-
fis taam ve yemeklerin yaln›z tad›na bak›p, kar›nlar›n›
doyuracak derecede yemiyorlar. Ve her bir misafir, husu-
sî makinesiyle o menzildeki ziynetlerin resimlerini al›rlar.
Ve melikin de gizli memurlar›, onlar›n bütün harekât,
ef’al ve muamelelerini yaz›yorlar. Ve o melik, her mev-
simde milyonlarca o ziynetleri, o güzel fleyleri yeni gele-
cek misafirler için tahrip ve tecdit ediyor. Ve hakeza, pek
çok garip ve acip fleyler görünüyor. ‹flte bu vaziyet gös-
terir ki, o muvakkat menzil sahibinin pek yüksek k›ymet-
li menzilleri, daireleri ve ebedî, sermedi saraylar› vard›r.
Bu küçük menzilde görünen fleyler, hâller, misafirleri
ebedî menzillerdeki yüksek fleylere teflvik için gösterilen
numunelerdir.
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saadet: mutluluk.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla ya-
ratan Allah.
sermedî: ebedî, daimî, sürekli.
suret: nüsha, kopya.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
taam: yemek, yiyecek.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
tecdit: yenileme, tazeleme.
teflhir: ilân etme, herkese duyur-
ma; sergileme.
vaziyet: durum.
ziynet: süs.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ef’al: fiiller, ifller.
fânî: ölümlü, geçici.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hâl: durum, vaziyet.
hâlî: bir fleyden uzak, müs-
tesna.

han: yolcular›n misafir olarak
kald›¤› yer.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar.
hususî: özel.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
karar: kesinlik, sabitlik.
karargâh: durulan veya kal›-
nan yer.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.

k›ymet: de¤er.
makam: yer.
medar: sebep, vesile.
melik: hükümdar, padiflah,
kral.
menzil: yer, konak.
mesken: oturulan, ikamet
olunan yer.
meflher: teflhir yeri, sergi,
gösterme yeri.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
muvakkat: geçici.
numune: örnek.



Kezalik, bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanla-
r›n ahvaline dikkat edilirse anlafl›l›yor ki, bu dünya ebedî
kalmak için yarat›lm›fl bir menzil de¤ildir; ancak Cenab-›
Hakk›n ebedî ve sermedî olan Dârüsselâm menziline da-
vetlisi olan mahlûkat›n içtimalar› için bir han ve bir bek-
leme salonudur.

Bu dünya menzilinde görünen leziz fleyler, lezzet ve
zevk için de¤ildir. Çünkü, visallerinin lezzeti, firaklar›n›n
elemine mukabil gelmez. Maahaza, o lezzetlerden hiç
kimse tam manas›yla murad›na nail olamaz. Ya o lezzet-
lerin ömürleri k›sa olur; veya insan›n ömrü k›sa oldu¤un-
dan, murad›na yetiflemez. Ancak, o lezzetler ve o nefis
fleyler, ibret ve flükre sevk içindir. Çünkü, onlar Cenab-›
Hakk›n ehl-i iman için Cennetlerde ihzar etti¤i hakikî ni-
metlere numunelerdir.

Ve o müzeyyen masnuat-› fâniye, fenâ ve adem için
de¤ildir. Ancak, onlar›n suretleri ve misalleri, manalar›,
neticeleri al›n›r; âlem-i bekada, ehl-i beka için ebedî
manzaralar›n yap›lmas›na medar olurlar. Yahut ebedî
âlemde, Sâni-i Ebedî, istedi¤i flekillere sokar. Çünkü, o
masnuat beka içindir. Onlar›n o zahirî ölüm ve fenâlar›,
vazifelerinden terhistir, idam de¤ildir. Evet, onlar›n ölüm-
leri fenâ olsa bile, yaln›z bir cihetten fenâya gider, çok ci-
hetlerden bâkî kal›r.

Meselâ, kudret-i ezeliyenin yaratt›¤› flu gül çiçe¤ine
bak. Evet, nas›l bir kelime a¤›zdan ç›kar ç›kmaz zahiren
fenâya giderse de, Allah’›n izniyle, kulaklarda, kâ¤›tlarda,

adem: yokluk, hiçlik.
ahval: hâller, durumlar.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
beka: ebedî hayata ulaflma.
cihet: yön.
Dârüsselâm: Cennet.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehl-i beka: bâkî olanlar, sonsuza
dek yaflayanlar.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
fenâ: yokluk, son bulma, geçici-
lik.
firak: ayr›l›k.
hakikî: gerçek.
han: yolcular›n misafir olarak kal-
d›¤› yer.
ibret: bir durumdan veya olay-
dan ders alma, ders ç›karma.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
idam: yok olma.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
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kudret-i ezeliye: ezele ait
kudret, bafl›-sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.
leziz: lezzetli, tatl›.
Mahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
masnuat-› fânîye: geçici sa-
natlar, yok olmaya mahkûm
sanatlar.
medar: sebep, vesile.

menzil: yer, konak.
meselâ: örne¤in.
misal: görünüfl ve biçim.
mukabil: karfl›l›k.
murat: istek, arzu dilek.
murat: maksat, meram.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
numune: örnek.
Sâni-i Ebedî: ebedî, daimî ve

sonsuz olan sanatkâr; Allah.
sermedî: ebedî, daimî, sürek-
li.
suret: surat, yüz, çehre.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
terhis: izin verme, serbest b›-
rakma.
vazife: görev.
visal: ulaflma, kavuflma.
zahiren: görünüflte.
zahirî: görünürde.



kitaplarda milyonlarca timsalleri kald›¤› gibi, ak›llarda da
ak›llar adedince manalar› kal›r. Kezalik, o gül, k›sa bir za-
manda vazifesi tamam olur olmaz, solar, ölür gider. Am-
ma onu gören bütün insanlar›n kuvve-i haf›zalar›nda ve
halefiyle hamile olan tohumlar›nda suretleri, manalar›
bâkîdir. Demek, o gülün tohumu olsun, kuvve-i haf›zalar
olsun, o gül çiçe¤inin suretini, ziynetini, menzilini h›fz
için sanki birer foto¤raf ve bekas› için birer menzildir.

Ey arkadafl!

‹nsan da bafl›bofl, serseri sahipsiz bir hayvan de¤ildir.
Ancak, onun da bütün harekât ve ef’ali yaz›l›yor, tespit
ediliyor ve a’malinin neticeleri h›fzediliyor ki, muhasebe-i
kübrada ona göre derece als›n. Hülâsa, her güz mevsi-
minde yap›lan tahribat, gelecek bahar mevsimlerinde
gelen yeni misafirler için yer tedarik etmek ve bir nevi
terhis ve izinlerdir.

Ve keza, bu âlemde tasarruf eden Sâniin öyle bir Ki-
tab-› Mübini vard›r ki, ne küçük ve ne büyük, o kitapta
yaz›l›p h›fzedilmemifl hiçbir fley yoktur. O kitab›n madde-
lerinden âlemde görünen yaln›z nizam ve mizan madde-
lerine bak:

Evet, görüyoruz ki, herhangi muvazzaf bulunan bir
fley, vazifesinden terhis edilmekle, daire-i vücuttan ç›kar-
sa, Fât›r-› Hakîm, onun çok suretlerini Levh-i Mahfuzlar-
da tespit eder ve tarih-i hayat›n› tohumunda ve netice-
sinde nakfleder ve pek çok gaybî âyinelerde ibka eder.
Meselâ, bir flecere meyvesiyle hamile oldu¤u gibi, tohu-
mu da meyve ile hamiledir. Demek, a¤ac›n bünyesinde 
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menzil: yer, konak.
meselâ: örne¤in.
mizan: ölçü, denge.
muhasebe-i kübra: en büyük
muhasebe, hesaplaflma.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
nakfletme: iflleme, süsleme.
nevi: çeflit, tür.
nizam: düzen, düzgünlük; kanun.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
serseri: gayesiz, hedefsiz; öteden
beri bafl›bofl olan.
suret: surat, yüz, çehre.
flecere: a¤aç.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tarih-i hayat: hayat tarihi.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
terhis: izin verme, serbest b›rak-
ma, sal›verme.
tespit etme: kaydetme, ba¤l› hâ-
le getirme.
timsal: örnek, numune.
vazife: görev.
ziynet: süs.

a’mal: ameller, ifller.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
amma: ama, lâkin, ancak.
âyine: ayna.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
daire-i vücut: varl›k dairesi.
ef’al: fiiller, ifller.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan

Allah.
gaybî: gaypla ilgili, görünme-
yenlere ait.
güz: sonbahar.
halef: sonradan gelen.
hamile olmak: yüklü olmak,
tafl›mak.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar; tutumlar.
h›fz: saklama, koruma, mu-
hafaza etme.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
ibka: devaml› k›lma, sürekli
k›lma.

keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
Kitab-› Mübin: kâinattaki
olaylar› cereyan ettiren Al-
lah’›n kudretine ait nizam ve
intizam esaslar›n›, kanunlar›n›
ihtiva eden manevî kitap;
kudret kitab›.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
Levh-i Mahfuz: korunmufl
levha, Allah’›n ezelî ilmiyle
kâinatta olmufl ve olacak
fleylerin yaz›l› oldu¤u levha.



semeresi mevcut oldu¤u gibi, tohumunda da semere
mevcuttur. Ve keza, vücuttan ç›km›fl pek çok fleyler, in-
san›n kuvve-i haf›zas›nda mevcut kal›r.

‹flte bu misallerden, h›fz ve hafîziyet kanunu ne dere-
ce ihatal› oldu¤u anlafl›ld›.

Evet, Bu Mevcudat›n Sahibi, pek büyük bir ihtimam-
la, mülkünde cereyan eden her fleyi taht-› h›fz ve muha-
fazas›na alm›flt›r; ve hâkimiyetinin muhafazas› için son-
suz bir dikkati vard›r ve rububiyetinde tam bir intizam ve
saltanat vard›r ki, edna bir hâdiseyi, adî bir hizmeti yazar
ve yazd›r›r. ‹flte bu derece ihatal›, ihtimaml› bir h›fz kanu-
nu, elbette âlem-i ahirette yap›lacak bir divan-› muhase-
bata bakar. fiu muhafaza kanunu, bütün eflyada cari ol-
du¤u gibi, mahlûkat›n en eflrefi olan insana da flamildir.
Çünkü, insan Cenab-› Hakk›n rububiyetine ait fluunat ve
ahvaline flahittir ve mahlûkat›n cemaatleri içinde Allah’›n
birli¤ine dellâld›r ve mevcudat›n tesbihat›na müflahit ve
hilâfet-i kübra ile tekrim ve teflrif edilmifltir. ‹nsan, bu ke-
ramete, bu flerefe nail oldu¤u hâlde, kendisini bafl›bofl ve
gayr-i mes’ul zannetmesin. Onun da divan-› muhasebat-
ta pek kar›fl›k hesaplar› vard›r; ondan kurtulduktan son-
ra müstahak oldu¤u yere gidecektir.

Evet, kudret-i ezeliyeye nispetle, ölümden sonra hafl-
rin gelmesi, güzden sonra bahar›n gelmesi gibidir. Evet,
nebatat gibi, insan›n da bir güzü bir de bahar› vard›r.
Evet, geçmifl zamanda vukua gelmifl olan mu’cizat-› kud-
ret, Sâniin bütün imkânat-› istikbaliyeye kadir oldu¤una
kat’î flahit ve bürhanlard›r.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
ahval: hâller, durumlar.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cemaat: topluluk.
cereyan: olma, meydana gelme.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
divan-› muhasebat: hesaplar›n
görülece¤i divan, daire.
edna: en afla¤›, en basit, en kü-
çük.
eflref: en flerefli, daha flerefli, en
iyi, en güzel.
gayr-i mes’ul: mes’uliyet ve so-
rumlulu¤u olmayan.
güz: sonbahar.
hâdise: olay.
hafîziyet: Cenab-› Hakk›n her
mahlûkun bafl›na gelecek vazi-
yetleri ve bafl›ndan geçenleri mu-
hafaza etme s›fat›.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
h›fz: saklama, koruma, muhafaza
etme.
hilâfet-i kübra: en büyük halife-
lik.
ihatal›: kuflat›c›.
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
imkânat-› istikbaliye:.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
kadir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keramet: kerem, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl› sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
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kuvve-i haf›za: haf›za gücü,
yetene¤i; bellek gücü.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
misal: örnek.
mu’cizat-› kudret: kudret
mu’cizeleri.
muhafaza: koruma.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
müflahit: gözlemci.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.

nebatat: bitkiler.
nispet: k›yaslama.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
semere: meyve, yemifl.
flamil: içine alan, kapsay›c›.

fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
taht-› h›fz ve muhafaza: mu-
hafaza ve koruma alt›nda.
tekrim: hürmet, sayg› göster-
me, ululama, yüceltme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
teflrif: flereflendirme, fleref
verme.
vuku: olma, meydana gelme.



Ve keza, Bu Âlemin Maliki, kendi kudretine pek kolay
ve pek ehven ve ibad›na fevkalâde mühim ve pek fledi-
dü’l-ihtiyaç olan haflrin tekrarbetekrar vaadinde bulun-
mufltur. Malûmdur ki, hulfü’l-vaat, kudretin izzetine, ru-
bubiyetin merhametine z›tt›r. Zira, vaadin hilâf›n› yap-
mak, cehlin veya aczin alâmetidir. Bu ise, Kadîr-i Mutlak,
Hakîm-i Mutlak olan Zata muhaldir.

Maahaza, insanlar›n haflri, nebatat›n haflri gibidir. Bu-
nu gören, onu nas›l inkâr eder? Haflrin icad›na olan vaa-
di ise, bütün enbiyan›n tevatürüyle ve büyük insanlar›n
icma›yla sabit oldu¤u gibi, Kur’ân-› Kerîm’in lisan›yla da
sabittir.

Ezcümle: p¬«/a nÖrjnQn’ pánª'«p≤rdG pΩrƒnj '‹pG rºoµsæ ǹ©nªrén«nd nƒog s’pG n¬'dpG B '’ *nG
1 Ékãj/ónM $G nøpe o¥nó°rUnG rønenh olan ayet-i kerîme, büyük bir

fliddet ve kuvvetle haflrin icad›na söz veriyor. Fakat, baz›
insan pek nankördür ki, bütün mevcudat, s›dk›na ve hak
oldu¤una delâlet etti¤i o Malikü’l-Mülk’ün sözlerini tasdik
etmez, kendi hezeyan›na ve ahmakl›¤›na itimat eder.

Ve keza, bu âlemde, pek ihtiflaml› bir rububiyet âsâr›
ile flaflaal› bir saltanat›n flualar› görünmektedir. Evet, gö-
rüyoruz ki, koca arz, sekenesiyle beraber, ehlî, zelil, mu-
tî bir hayvan gibi, o rububiyetin emri alt›nda beslenir.
Güzde ölmesi, baharda dirilmesi ve bir Mevlevî gibi raks
ve hareketi ve sair bütün iflleri o emre tâbi oldu¤u gibi,
flemsin de seyyarat›yla tanzim ve teshiri ve sair vazi-
yetleri o emre ba¤l›d›r. Hâlbuki, azametli flu rububiyet-i
sermediye ve bu saltanat-› ebediye flöyle zay›f, zail, 
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me, verdi¤i sözü yerine getirme-
me.
ibad: abdler, kullar.
icma: fikir birli¤i etme.
ihtiflam: muhteflemlik, flanl› gö-
rünüfl, büyük gösterifl.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
itimat: dayanma, güvenme.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikatine
mensup kimse.
muhal: imkâns›z.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nebatat: bitkiler.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
rububiyet-i sermediye: daimî
ilâhl›k, rabl›k, sürekli hakîmiyet,
ebedî terbiye edicilik.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
saltanat-› ebediye: ebedî, daimî
ve sonsuz olan saltanat.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, oturanlar.
seyyarat: gezegenler.
s›dk: do¤ruluk.
flaflaal›: parlak, gösteriflli.
fledidü’l-ihtiyaç: ihtiyac›n çok
fliddetli olmas›.
flems: günefl.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tekrar be tekrar: tekrar tekrar.
teshir: cezbetme, kendine ba¤la-
ma, emri alt›na alma.
tevatür: içinde yalan ihtimali bu-
lunmayan ve birbirlerine kuvvet
veren haberlerden oluflan büyük
bir toplulu¤a ait haber.
vaat: söz verme, ahit.
vaziyet: durum.
zail: sona eren, yok olan.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
zelil: hor, alçak, adî, baya¤›.

alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
âsâr: eserler.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
azamet: büyüklük.
cehil: cahillik, bilgisizlik.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

ehlî: yabanîlikten kurtulmufl,
insana ba¤l› ve hizmetkâr
olan; evcil.
ehven: daha hafif; kolay.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
fevkalâde: ola¤anüstü.
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.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hezeyan: saçmalama, abuk
sabuk konuflma, herze.
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
hulfü’l-vaat: sözünden dön-

1. Allah Teâlâ ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. And olsun ki, gelece¤inden
flüphe olmayan k›yamet gününde O sizi kabirlerinizden toplay›p diriltecektir. Allah’tan
daha do¤ru sözlü kim vard›r? (Nisâ Suresi: 87.)



muvakkat temeller ve esaslar üzerine bina edilemez ve
bu mütebeddil, belâl›, kederli, fânî dünya üzerine kaim
olamaz. Ancak bu dünya, o azametli rububiyetin pek
azîm ve genifl dairesi içinde, insanlar› tecrübe ve imti-
han, kudretin mu’cizelerini teflhir ve ilân için kurulmufl
muvakkat bir menzildir ki, tahrip edilip pek muazzam,
genifl, ebedî ve bâkî bir âleme cüz olmak için tebdil edi-
lecektir. Binaenaleyh, bu tebeddülât ma’raz› olan âlemin
Sânii için, di¤er tagayyürsüz, sabit bir âlemin vücudu za-
rurîdir.

Maahaza, zahirden hakikate geçen ervah-› neyyire as-
hab› ve kulûb-i münevvere aktab› ve ukul-i nuraniye er-
bab› ve kurb-i huzur-i ‹lâhîde dâhil olanlar, o Zat-› Zülce-
lâl’in, mutîler için bir dâr-› mükâfat ve asiler için bir dâr-›
mücazat ihzar etti¤ini ve pek metin vaatler ile fledit teh-
ditleri oldu¤unu kat’î ihbar ediyorlar. Malûmdur ki, vaat-
leri ifa etmemek bir züldür. Hâl›k-› Âlem zül ve zilletler-
den münezzehtir. Ve ayn› zamanda, o hakikati ihbar
eden ehl-i hakikat ve enbiya ve evliya ve asfiya cemaat-
lerine kâinat bütün âyât›yla, kelimat›yla zahir olarak ih-
barlar›n› teyit ve takviye ediyor.

Ey insan! Bu haberden daha do¤ru bir haber ve bu
sözden daha do¤ru bir söz var m›d›r?

Ve keza, Bu Âlemin Mutasarr›f›, dar ve muvakkat flu
arz meydan›nda, âlem-i ahiretin büyük meydan›n›n çok
misallerini, numunelerini her vakit gösteriyor. Ezcümle,
bahar mevsiminde arz›n sath›nda yap›lan nebatî haflirle-
re dikkat lâz›md›r.

aktap: sahipler, efendiler, azizler.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
arz: yer, dünya.
asfiya: safiyet ve takva sahibi
olan, Hz. Peygamberin (a.s.m.) vâ-
risi hükmünde, onun meslek ve
gayelerini hayata geçirmeye çal›-
flan âlim zatlar.
ashap: büyük bir meslek veya
mezhep sahibine uyanlar.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
bina: kurma, dayand›rma.
cüz: k›s›m, parça.
dâr-› mücazat: ifllenen suçlara
karfl› ceza verilme, ceza çektiril-
me yeri.
dâr-› mükâfat: mükâfat yurdu,
ahiret; Cennet.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
enbiya: nebîler, peygamberler.
erbap: ulu, reis, baflkan.
ervah-› neyyire: nur saçan ruh-
lar.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
hakikat: gerçek, görülen bir fle-
yin asl› esas›.
Hâl›k-› Âlem: âlemin yarat›c›s›,
bütün âlemi yaratan, Allah.
haflir: yeniden toplanma, bir ara-
ya gelme.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
kaim: ayakta duran, ayakta bulu-
nan, aya¤a kalkan.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
kelimat: kelimeler, sözler.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kulûb-i münevvere: nurlanm›fl,
ayd›nlanm›fl kalpler.
kurb-i huzur-i ‹lâhî: Allah’›n hu-
zuruna yak›n olma.
ma’raz: sergi, teflhir yeri.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
malûm: bilinen, bilinir olan.
menzil: yer, konak.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mutasarr›f: tasarruf eden, tasar-
ruf sahibi olan, her fleyin sahibi
olan, malik.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
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muvakkat: geçici.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih
edilmifl, uzak.
mütebeddil: karars›z.
nebatî: bitkisel.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sat›h: yüzey.

fledit: fliddetli.
tagayyür: de¤iflme, baflkalafl-
ma.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tebeddülât: tebeddüller, de-
¤ifliklikler, baflkalaflmalar.
teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma; sergileme.

teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
ukul-i nuraniye: nurlu ak›llar.
vaat: söz verme, ahit.
zahir: aç›k, âflikar; d›fl yüz, gö-
rünüfl.
zarurî: zorunlu.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
zillet: hor ve hakir görülme,
alçalma.
zül: hakir olma, alçalma, zil-
let, hakirlik.



Evet, alt› gün zarf›nda, o kar›fl›k nebatat›n tohumlar›n-
dan ölmüfl, çürümüfl, kaybolmufl olan cesetleri galats›z,
halts›z kemâ fi’s-sab›k infla ve iade etmekle, arz meyda-
n›nda nebatî haflirleri yapan kudret, semavat ve arz› alt›
günde halk etmesinden âciz de¤ildir. Ve o kudrete naza-
ran göz iflareti kadar kolay olan haflr-i insanîyi yapma-
mak imkân› var m›d›r? Evet, haflr-i nebatîde, kelimeleri,
yaz›lar› tamamen silinmifl üç yüz bin kadar sahifeleri bir-
likte, bilâhalt ve bilâgalat k›sa bir zamanda eski yaz›lar›-
n› iade eden bir kudrete tek bir sahifeden ibaret bulunan
haflr-i insanî a¤›r gelir mi? Hâflâ!

‹flte o Kudret Sahibi, lisan-› Kur’ân ile emretti¤i,

n∂pd'P s¿pG Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG p»rëoj n∞r«nc $G pánªrMnQ pQÉn`K'G ='‹pG rôo¶rfÉna
1 @ lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒognh '≈JrƒnŸrG »p«rëoªnd

ayet-i kerîmesi, bu meselenin hakikat oldu¤una sarahat-
le flahadet ediyor.

Ey aziz arkadafl!

Cenab-› Hakk›n flu tasarrufat›ndan ve fluunat›ndan an-
lafl›ld› ki, arz meydan›nda yap›lan nebatî haflirler ve ne-
flirler ve sair içtima ve iftiraklar, maksud-i bizzat de¤ildir.
Çünkü, öteki âlemin meydan-› kebirinde yap›lan o büyük
ve mühim ihtifaller ile k›sa bir zamanda yap›lan flu cüz’î
gayr-i sabit bu semereler aras›nda münasebet yoktur.
Ancak, bu cüz’î semereler birtak›m misal ve numuneler-
dir ki, bunlar›n suret ve neticelerine o mecma-› kebirde
muameleler tatbik ve icra edilsin.
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ibaret: meydana gelen, oluflan.
icra: yürütme, bir ifli yerine getir-
me.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
iftirak: ayr›lma, da¤›lma.
ihtifal: tören, merasim.
infla: vücuda getirme, yaratma.
kemâ fi’s-sab›k: eskisi gibi.
Kudret Sahibi: bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvvet sahibi Allah.
kudret: güç, kuvvet.
lisan-› Kur’ân: Kur’ân’›n dili.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
mecma-› kebir: büyük toplanma
yeri, ahiret.
mesele: konu.
meydan-› kebir: büyük meydan.
misal: benzer, örnek.
muamele: ifllem.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nebatat: bitkiler.
nebatî: bitkisel.
neflir: k›yamet günü bütün ölüle-
rin dirilmesi.
numune: örnek.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
semavat: semalar, gökler.
semere: meyve, yemifl.
suret: biçim, görünüfl, yüz, çehre.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
zarf›nda: süresince.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
arz: yer, dünya.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bilâgalat: yanl›fls›z, yan›lma-
dan.
bilâhalt: kar›flt›rmadan, hata-
s›z.
ceset: ölü vücut, naafl.

cüz’î: küçük, az.
galat: yanl›fl, yan›lma, hata,
bozulma.
gayr-i sabit: durgun ve hare-
ketsiz olmayan, do¤rulu¤u is-
pat edilmemifl.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
halt: kar›flt›rma, hata etme.
hâflâ: asla, kat’iyen, hiç bir

vakit.
haflir: yeniden toplanma, bir
araya gelme.
haflr-i insanî: insan›n haflri,
k›yametten sonra insan›n di-
riltilip, bir araya getirilmesi.
haflr-i nebatî: bitkilere ait ha-
flir, bitkilerin yeniden diriltil-
mesi.
iade: geri dönderme, geri çe-
virme.

1. fiimdi bak Allah’›n rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ard›ndan nas›l diriltiyor. Bunu
yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O her fleye hakk›yla kadirdir. (Rum Suresi: 50)



Demek bu fânî fleylerin suretleri o âlemde bâkî seme-
releri meyve verecektir.

Ve keza, görüyoruz ki, Sâni-i Sermedî, Sultan-› Ebedî
flu inhidama meyyal menzillerde ve zevale mahkûm
meydanlarda öyle bir hikmet-i bâhirenin ve bir inayet-i
zahirenin ve bir adalet-i âliyenin ve bir merhamet-i ca-
mian›n âsâr›n› izhar ediyor ki, kalbi paslanmam›fl, gözü
kör olmam›fl bir insan, aynelyakin ile anlar ki, o hikmet-
ten daha ekmel bir hikmet olamaz. Ve o âsâr› görünen
inayetten daha ecmel bir inayet kabil de¤il. Ve o emara-
t› görünen adaletten daha ecell bir adalet yoktur. Ve o
semerat› görünen merhametten daha eflmel bir merha-
met tasavvur edilemez. Öyle ise, o Sultan›n memleketin-
de daimî mekânlar, sabit meskenler, daimî ve mukim sa-
kinler bulunmazsa, flu görünen hikmet, inayet, merha-
met ve adaletin, kalp ve fikir sahiplerince inkârlar› lâz›m
gelir. Ve ayn› zamanda o Ef’al-i Hakîme Sahibi’nin —hâ-
flâ— sefih, zalim olmas›n› istilzam eder. Bu ise, hakikati
z›dd›na kalbeden bir muhaldir.

Ey sözlerimi dinleyen arkadafl!

Haflrin vücuduna ve vukuuna dair delillerin flu zikredi-
len k›sma, emarelere münhas›r oldu¤unu zannetme.
Kur’ân-› Kerîm’in gösterdi¤i gayr-i mütenahi emareler-
den istihraç edilen hakikat fludur ki:

Hâl›k’›m›z, flu muvakkat dünya meflherlerinde daimî
olan rububiyetinin sabit karargâh›na bizleri nakledecek-
tir ve bu seyyal memleketi sermedî bir memlekete tebdil
edecektir.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, düzen-
li ve dengeli olufl.
adalet-i âliye: yüce, yüksek ada-
let.
âsâr: eserler, izler, niflanlar.
aynelyakin: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
daimî: sürekli, devaml›.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ecell: en haflmetli, en büyük, en
yüce.
ecmel: çok güzel, en yak›fl›kl›, da-
ha güzel.
Ef’al-i Hakîme Sahibi: hikmetli,
maksatl› ifllerin sahibi olan Allah.
ekmel: daha (en, pek) mükem-
mel, en olgun, kusursuz ve eksik-
siz olan.
emarat: emareler, alâmetler, ni-
flanlar.
eflmel: daha, en flümullü, kapsa-
y›c›.
fânî: ölümlü, geçici.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir vakit.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hikmet-i bâhire: apaç›k hikmet,
fayda ve gaye.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i zahire: aç›k ve aflikâr
olan yard›m.
inhidam: çökme, y›k›lma, harap
olma.
istihraç: ç›karma, ç›kar›lma.
istilzam: gerektirme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de.
kalbetmek: bir hâlden di¤er bir
hale çevirmek, de¤ifltirmek.
karargâh: durulan veya kal›nan
yer.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahkûm: mecbur.
menzil: yer, konak.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
merhamet-i camia: kapsay›c› ve
kuflat›c› merhamet.
meflher: teflhir yeri, sergi, göster-
me yeri.
meyyal: meyli fazla olan, çok
meyilli.
muhal: imkâns›z.
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mukim: ikamet eden, oturan,
bir yerde devaml› duran, yer-
leflik.
muvakkat: geçici.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›l-
m›fl, bir fleye veya kimseye
mahsus.
rububiyet: Cenab-› Hakk’›n
her zaman, her yerde, her
mahluka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.

sakin: bir yerde oturan, bir
yerin ahalisinden olan.
Sâni-i Sermedî: ebedî, daimî
olan ve her fleyi sanatla yara-
tan Allah.
sefih: fayday› ve zarar› ay›r-
detme yetene¤inden mah-
rum, beyinsiz.
semerat: semereler, meyve-
ler.
semere: meyve, güzel netice.
sermedî: ebedî, daimî, sürek-
li.
seyyal: ak›c›, akan.

Sultan-› Ebedî: ebedî sultan;
kudret ve hükümranl›¤›n›n
sonu olmayan sultan.
suret: biçim, görünüfl.
tasavvur: bir fleyi zihinde dü-
flünme, tasarlama.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



Ve yine zannetme ki, haflir ve ahireti iktiza eden, Es-
ma-i Hüsnadan yaln›z Hâkim, Kerîm, Rahîm, Âdil, Ha-
fîz isimleridir. Belki, kâinat›n tedbiriyle alâkadar olan her
bir isim, ahiret ve haflri iktiza eder.

Hülâsa: Haflir meselesi öyle bir hakikattir ki, celâliyle,
cemaliyle, esmas›yla Hâl›k-› Zîflan, bütün kütüb-i semavi-
ye ile enbiya ve evliya ve asfiyan›n icmalar›n› tazammun
eden Kur’ân-› Mu’cizülbeyan ve Fahr-i Kâinat Hazret-i
Muhammed (a.s.m.), ekmelü’l-halk ve eflrefü’l-insan,
haflrin gelece¤ine ittifakla hükmettikleri gibi; flu kâinat
dahi, bütün âyât›yla ve kelimat›yla haflrin vücut ve icad›-
na flahadet ediyor. Hatta her bir cüz’ün, cüz’î olsun kül-
lî olsun, cüz olsun küll olsun, iki vechi vard›r. Bir vecihle
Hâl›k’a bakar, vahdaniyete delâlet eder. Di¤er vecihle de
ahirete naz›rd›r ki, haflrin, ahiretin vücutlar›n› ister.

Meselâ, bir insan kendi vücuduyla, hüsn-i sanat›yla
Sâniin vücub-i vücuduna ve vahdetine delâlet etti¤i gibi;
âmâl ve istidatlar› ebede kadar uzand›¤› hâlde pek sür’at-
le ölüm ve zevali, ahiretin vücuduna delâlet eder. Bütün
mevcudatta görünen intizam-› hikmet, tezyin-i inayet,
taltif-i rahmet, tevzin-i adalet, Sâni-i Hakîm’in vücut ve
vahdetine flahit olduklar› gibi, ahiretin ve saadet-i ebedi-
yenin de icat ve vücutlar›na delâlet ederler.

Énær∏pNrOnGnh pABGnón©°tùdG pInôreoR≈/a ÉnfröoûrMnh pInOÉn©°sùdG pπrgnG røpe Énær∏n©rLG -nG
p¬r«n∏nY rºu∏n°Snh uπ°nüna pQÉnà`rîoŸrG n∂u«`pÑnf pánYÉnØn°ûpH pABGnón©°tùdG n™ne násæ`n÷r G
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dü¤ü zat; Peygamberimiz (a.s.m.).
Hafîz: yaratt›klar›n› koruyup gö-
zeten Allah.
Hâkim: her fleye hükmeden, her
fleyi hükmü alt›nda tutan, her fle-
ye galip olan Allah.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
Hâl›k-› Zîflan: flan sahibi yarat›c›.
haflir: öldükten sonra dirilip he-
saplar›n görülmesi için bir mey-
dana toplanma.
hükmetme: hakim olma.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
hüsn-i sanat: sanat güzelli¤i.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma.
iktiza: gerektirme.
intizam-› hikmet: fayda, gaye ve
güzel maksatlar›n düzenlili¤i, inti-
zam›.
istidat: kabiliyet, yetenek.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kelimat: kelimeler, sözler.
Kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k
beklemeden ba¤›flta bulunan,
kullar›na nimetler ihsan eden, gü-
nahlar› örten, günah iflleyen affe-
den, Allah.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
kütüb-i semaviye: semavî kitap-
lar, vahye dayanan, Allah’›n gön-
derdi¤i kutsal kitaplar; Tevrat, Ze-
bur, ‹ncil ve Kur’ân-› Kerîm.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
naz›r: nazar eden, bakan.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
taltif-i rahmet: merhametli dav-
ran›fl iltifat›.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tevzin-i adalet: adalet ölçüsü.
tezyin-i inayet: yard›m ve yar-
d›mlaflman›n güzelli¤i, süslü gö-
rünüflü.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vahdet: birlik ve teklik.
vecih: cihet, yön.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkans›z olmak.
vücut: var olma, varl›k.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âmâl: emeller, arzular, istek-
ler, ummalar, ümitler.
asfiya: safiyet ve takva sahibi
olan, Hz. Peygamberin (a.s.m.)
vârisi hükmünde, onun mes-
lek ve gayelerini hayata ge-

çirmeye çal›flan âlim zatlar.
celâl: sonsuz büyüklük, hafl-
met, ululuk, yücelik.
cemal: güzellik.
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ekmelü’l-halk: yarat›lm›flla-
r›n en mükemmeli.

enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
esma: adlar, isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
eflrefü’l-insan: insanlar›n en
flereflisi.
Fahr-i Kâinat: kâinat›n övün-
cü, kâinat›n kendisiyle övün-

1. Allah’›m, bizleri saadet ehlinden eyle, saidler zümresinde haflreyle ve saidlerle beraber
Nebî-i Muhtar›n›n flefaatiyle bahtiyar kullar›nla beraber Cennete koy. Senin rahmetine ve
onun flan›na yak›fl›r flekilde ona ve Âline salât ve selâm eyle. Âmin, âmin, âmin.



TEVH‹D DEN‹Z‹NDEN

Katre

‹fade-i Meram

` alûmdur ki, insan, hasbelkader çok yollara sü-
lûk eder ve o yolda çok musibet ve düflmanlara

rastgelir. Bazen kurtulursa da, bazen de bo¤ulur. Ben de
kader-i ‹lâhînin sevkiyle pek acip bir yola girmifltim. Ve
pek çok belâlara ve düflmanlara tesadüf ettim. Fakat, acz
ve fakr›m› vesile yaparak, Rabbime iltica ettim. ‹nayet-i
Ezeliye, beni Kur’ân’a teslim edip, Kur’ân’› bana mual-
lim yapt›. ‹flte, Kur’ân’dan ald›¤›m dersler sayesinde o
belâlardan halâs oldu¤um gibi, nefis ve fleytan ile yapt›-
¤›m muharebelerden de muzafferen kurtuldum. Bütün
ehl-i dalâletin vekili olan nefis ve fleytanla ilk müsademe
1 $ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnM n’nh oônÑrcnG *Gnh *G s’pG n¬'dpG nB’nh ! oórªn◊rGnh $G n¿ÉnërÑ°oS
kelimelerinde vuku buldu. Bu kelimelerin kalelerinde ta-
hassun ederek, o düflmanlarla münakaflalara girifltim.
Her bir kelimede otuz defa meydan muharebesi vukua
geldi.

Bu risalede yaz›lan her bir kelime, her bir kay›t, kazan-
d›¤›m bir muzafferiyete iflarettir.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
belâ: musibet, s›k›nt›.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
halâs: kurtulma, kurtulufl, selâ-
mete erme.
hasbelkader: kaderden, kader
icab›.
ifade-i meram: dilek ve maksad›
ifade etme; kitaplara yaz›lan ön
söz.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
inayet-i ezeliye: zaman ve me-
kânla  s›n›rl› olmayan Cenab-›
Hakk›n yard›m›, inayeti.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
katre: damla.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
malûm: bilinen, bilinir olan.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
muharebe: savaflma, savafl.
musibet: felâket, belâ.
muzafferen: muzaffer olarak, üs-
tün gelerek, galip olarak.
muzafferiyet: muzafferlik, üs-

tünlük, düflmana üstün gel-
me, galibiyet.
münakafla: tart›flma.
müsademe: çarp›flma, çat›fl-
ma, vuruflma.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
Rab: besleyen, yetifltiren,

verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.

sevk: önüne kat›p sürme, yö-
neltme.

sülûk: bir yola girme, bir yol
tutup o yolda terakki merte-
belerine devam etme.

tahassun: kale veya hisara
kapanma, s›¤›nma.

tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, Allah’›n varl›¤›n›, bir-
li¤ini, dengi ve orta¤› bulun-
mad›¤›n› kabul etme.

vekil: bakan, baflkas›n›n yeri-
ne ve ad›na konuflan.

vesile: arac›, vas›ta.

vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.

1. Allah, her türlü kusur ve noksanl›klardan uzakt›r. Ezelden ebede kadar her türlü hamd ve
flükür Allah'a mahsustur. Allah'tan baflka ilâh yoktur. Allah en büyük ve en yücedir. Ve
günahlardan sak›nmak ve ibadetlere güç yetirmek ancak Allah'›n yard›m› ile mümkündür.
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Bu risalede yaz›lan hakikatler, z›tlar›na bir imkân-›
vehmî kalmayacak derecede yaz›lm›flt›r. Uzun bir hakika-
te, delili ile beraber, bir kay›t veya bir s›fatla iflaret yap›-
l›yor.

‹htar: Bu zaman›n cereyan›, benim gibi çoklar›n› vehmî
tehlikelere atm›flt›r. ‹nflaallah, bu eser Allah’›n iz-
niyle onlar› kurtaracak ümidindeyim.

* * *

®
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delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.

hakikat: gerçek, do¤ru.

ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.

imkân-› vehmî: vehim ve ku-
runtuyla bir fleyi mümkün
görme, olabilir zannetme.

inflaallah: Allah izin verirse,
Allah’›n izniyle.

s›fat: vas›f, nitelik.

vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.



W
1 /¬u«`pÑnf '¤nY oI'ƒ∏°südGnh ! oórªnërdnG

Bu risale dört Bab ile bir Hatime ve bir Mukaddeme üzeri-
ne tertip edilmifltir.

Mukaddeme
K›rk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yaln›z dört

kelime ile dört kelâm ö¤rendim; tafsilen beyan edilecek-
tir. Burada yaln›z icmalen iflaret edilecektir.

Kelimelerden maksat, mana-i harfî, mana-i ismî, ni-
yet, nazard›r. fiöyle ki:

Cenab-› Hakk›n masivas›na, yani kâinata mana-i har-
fiyle ve Onun hesab›na bakmak lâz›md›r. Mana-i ismiyle
ve esbap hesab›na bakmak hatad›r.

Evet, her fleyin iki ciheti vard›r: Bir ciheti Hakka ba-
kar, di¤er ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, Hak-
ka bakan cihete tenteneli bir perde veya fleffaf bir cam
parças› gibi, alt›nda Hakka bakan cihet-i isnad› göstere-
cek bir perde gibi olmal›d›r.

Binaenaleyh, nimete bak›ld›¤› zaman Mün’im, sanata
bak›ld›¤› zaman Sâni, esbaba nazar edildi¤i vakit Mües-
sir-i Hakikî zihne ve fikre gelmelidir.

Ve keza, nazar ile niyet mahiyet-i eflyay› ta¤yir eder;
günah› sevaba, sevab› günaha kalbeder. Evet, niyet adî 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
bab: bir kitab›n bölümlerinden
her biri.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cihet: yön.
cihet-i isnat: dayand›rma yönü,
dayanma ciheti, taraf›.
esbap: sebepler, vas›talar.
Hak: Allah.
hatime: son söz, bir eserin sonuç
k›sm›.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalbetme: çevrilme, dönme.
kelâm: söz, lâf›z.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahiyet-i eflya: eflyan›n mahiye-
ti, eflyan›n tabiat›, neden ibaret
oldu¤u, hakikati, iç yüzü.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-

disine bakan ve kendisini ta-
n›tan manas›.
masiva: Allah’tan baflka bü-
tün varl›klar.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
Müessir-i Hakikî: hakikî tesir
sahibi, hakikî tesir edici; Allah.
Mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
nazar: bakmak.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›

maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
niyet: karar verme, kastet-
me, isteme; kalben bir fleye
yönelifl; istek, kas›t, karar.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Al-
lah taraf›ndan verilen mükâ-
fat.
fleffaf: saydam.

tafsilen: tafsilli bir flekilde,
uzun uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.

ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.

tahsil: ilim ö¤renme, bilgi
edinme, ö¤renim.

tentene: dantel, tül gibi ince
ve fleffaf derecede.

tertip: dizme, s›ralama, düze-
ne koyma.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla.
Ezelden ebede kadar Allah'a hamd, övgü;  Peygambere de (a.s.m.) rahmet olsun.
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bir hareketi ibadete çevirir ve gösterifl için yap›lan bir
ibadeti günaha kalbeder. Maddiyata esbap hesab›yla ba-
k›l›rsa cehalettir, Allah hesab›yla olursa marifet-i ‹lâhiye-
dir.

Birinci Kelâm: »/µpdÉne oâr°ùnd uÊpG Ben kendime malik

de¤ilim. Ancak, malikim, kâinat›n malikidir. Fakat, ken-
dime malik nazar›yla bak›yorum ki, Malik-i Hakikî’nin s›-
fât›n› ve s›fatlar›n bir derece mahiyetini ve hududunu bi-
leyim. Evet mevhum, mütenahi hududum ile, Malik-i
Hakikî’nin s›fatlar›n›n bir cihette gayr-i mütenahi hudu-
dunu bildim.

‹kinci Kelâm: w≥nM oärƒnªrdnG Ölüm hakt›r. Evet, bu hayat

ve bu beden flu azîm dünyaya direk olacak kabiliyette de-
¤ildir. Zira, onlar demir ve tafltan de¤ildir. Ancak et, kan
ve kemik gibi mütehalif fleylerden terekküp etmifl. K›sa
bir zamanda tevafuklar›, içtimalar› varsa da, iftiraklar› ve
da¤›lmalar› her vakit melhuzdur.

Üçüncü Kelâm: lópMGnh»uHnQ Rabbim birdir. Evet, herke-

sin bütün saadetleri bir Rabb-i Rahîm’e olan teslimiyete
ba¤l›d›r. Aksi takdirde pek çok rablere muhtaç olur. Çün-
kü, insan camiiyeti itibar›yla bütün eflyaya ihtiyac› ve alâ-
kas› vard›r. Ve her fleye karfl› hissederek veya etmeyerek,
teessürü, elemleri vard›r. Bu ise, tam Cehennem gibi bir
hâlettir. Fakat, erbap tevehhüm edilen esbap yed-i kud-
retine bir perde olan Rabb-i Vahid’e teslimiyet, firdevsî
bir vaziyettir.
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lah.
marifet-i ‹lâhîye: Allah’a mahsus
ilim, ‹lâhî sanat; hiç kimsenin ya-
pamad›¤›, sadece Allah’›n kudre-
tinde olan bilgi.
melhuz: hat›ra gelen, umulan,
beklenen, muhtemel olan.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
rab: efendi, sahip, her fleyin mali-
ki, malik.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
Rabb-i Vahid: tek ve eflsiz olan
Allah, bir olan Allah.
saadet: mutluluk.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
teessür: kederlenme, üzülme, ac›
duyma.
terekküp: kar›fl›p birleflme, bir-
den fazla fleyin birleflmesinden
oluflma.
teslimiyet: teslim olma, teslim
olufl, boyun e¤ifl.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
vaziyet: durum.
yed-i kudret: kudret eli, her fleyi
tutan Allah’›n kudret eli.

aksi: ters, z›t.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
azîm: büyük.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
cehalet: cahillik, ilimden yok-
sun olma, ‹lâhî hakikatlerden
habersiz olma.
cihet: yön.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
erbap: ehil, muktedir, bece-
rikli, lây›k.
esbap: sebepler, vas›talar.

firdevsî: Cennet bahçesinde
bulunufl hâli gibi.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hâlet: hal, durum.
hudut: s›n›rlar.
ibadet: kulluk; Allah’›n emrini
yerine getirme, yasaklar›ndan
kaç›nma uygulamalar›.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
iftirak: ayr›lma, da¤›lma.
itibar›yla: yüzünden, dolay›-

s›yla, bak›m›ndan.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kelâm: söz, lâf›z.
maddiyat: maddî ve cismanî
fleyler, gözle görülüp elle tu-
tulur cinsten fleyler.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
malik: sahip.
Malik-i Hakikî: her fleyin ha-
kikî sahibi ve maliki olan Al-



Dördüncü Kelâm: ÉnfnG ile tabir edilen benlik, yani

kendisine bir vücut, bir k›ymet vermektir ki, bu ene, Ce-
nab-› Hakk›n s›fât›n›, fluunat›n› bilmek için bir santral ve
bir vahid-i k›yasîdir.

®
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ene: ben.
kelâm: söz, laf›z.
k›ymet: de¤er.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller, ifller.
tabir: ifade.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas
olan fley, birim, ölçü birimi.
vücut: varl›k.



Birinci Bab
1 *G s’pG n¬'dpG n=’ beyan›ndad›r.

nÚ/∏n°SrôoŸrG póu«n°S '¤nY oΩnÓ°sùdGnh oInÓ°südGnh nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG
2 nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh mósªnëoe

Allah’tan baflka hak bir ilâh›n bulunmad›¤›n› kalben
tasdik ve lisanen ikrar etti¤ime, bütün gören ve görünen
eflyay› flahit gösteriyorum.

Öyle bir Allah ki, vücub-i vücuduna ve Vahid, Ehad,
Ferd, Samed oldu¤una Hazret-i Muhammed (a.s.m.) bir
flahid-i sad›k ve bir bürhan-› nat›kt›r.

Öyle Muhammed (a.s.m.) ki, icma ve tasdiklerine
mazhar olmakla, enbiya ve mürselîne siyadet ünvan›n›
ve ittifak ve tahkiklerini almakla, ‹mamü’l-Evliya ve’l-Ule-
ma lâkab›n› alm›flt›r. Ve öyle Muhammed (a.s.m.) ki,
âyât-› bâhire, mu’cizat-› kàt›a ve secaya-i samiye ve ah-
lâk-› âliye sahibi olmakla mehbit-i vahy-i ‹lâhî olmufltur.

Ve öyle bir Muhammed ki (a.s.m.), âlem-i gayp ve me-
lekûtu seyir ve ziyaret etmekle, ervah› müflahede ve me-
lâike ile musahabe, cin ve insanlara irflat vazifesini alm›fl-
t›r.

Ve öyle bir Muhammed’dir ki (a.s.m.) flahsiyet-i mane-
viyesiyle kâinat›n kemaline bir fihriste olmakla, bütün
saadetlerin ve medeniyetlerin düsturlar›n› havi bir fleria-
ta sahiptir.
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hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma.
ikrar: dil ile söyleme, bildirme.
ilâh: ibâdete lây›k olan; tap›n›lan.
imamü’l-evliya ve’l-ulema: velî-
lerin ve âlimlerin imam›.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalben: kalp ile, kalpten.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
lâkap: ünvan.
lisanen: sözle, flifahen, a¤›zdan
konuflarak.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mehbit-i vahy-i ‹lâhî: Allah tara-
f›ndan gönderilen vahyin inifl ye-
ri.
melâike: melekler.
melekût: melekler ve ruhlar âle-
mi.
mu’cizat-› kàt›a: apaç›k ve kesin
olan mu’cizeler.
musahabe: sohbet etme, söylefl-
me, görüflme.
mürselîn: elçi olarak gönderilen-
ler, peygamberler.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
saadet: mutluluk.
Samed: Cenab-› Hakk›n ‘her fley
kendisine muhtaç oldu¤u hâlde,
Kendisi hiç bir fleye muhtaç ol-
mayan’ manas›ndaki ismi.
secaya-i samiye: yüksek ve k›y-
metli seciyeler, hususiyetler, va-
s›flar.
seyir: uzaktan bakma; gezip do-
laflmak.
siyadet: efendilik, beylik, sahip-
lik.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü flahit.
flahsiyet-i maneviye: manevî
flahsiyet, manevî kiflilik.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rmak, inand›¤› fleylerin asl›-
n›, esas›n› bilerek inanma.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
ünvan: flöhret, ad, isim.
Vahid: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne olan Allah.
vazife: görev.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.

ahlâk-› âliye: yüksek ahlâk,
yüce ahlâk, üstün ahlâk.
Âl: Peygamber Efendimizin
ailesinden olan.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
Ashap: Sahabeler; Hz. Pey-

gamberi (a.s.m.) görmüfl ve
onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler.
âyât-› bâhire: ap aç›k deliller,
ayetler.
bab: bölüm; kap›.
beyan: aç›klama, izah.
bürhan-› nat›k: konuflan de-
lil; Allah’›n varl›¤›n› ispat eden
Hz. Muhammed (a.s.m.).

cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
düstur: kanun, kural, esas.
Ehad: zat› tek olan Allah.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
Ferd: tek ve yekta olan Allah.
fihriste: katalog, liste.

1. Allah'tan baflka ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
2. Ezelden ebede kadar Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, peygamberlerin efendisi

Muhammed'e (a.s.m.), onun bütün Âl ve Ashab›na selâm olsun.



Ve öyle bir Muhammed’dir ki (a.s.m.), âlem-i flahadet-
te iken gaybiyattan haber verir bir beflir ve nezir olup,
bütün kuvvetiyle, kemal-i ciddiyetle ve vüsuk ile ve itmi-
nan ile, yüksek bir iman ile, nev-i beflere karfl› tevhid di-

nini 
1 *G s’pG n¬'dpG n=’ ile ilân ve ilâm ediyor.

Ve keza, öyle bir Allah ki, vücup ve vücuduna, celâl ve
cemaline, Vahid-i Ehad oldu¤una flahadet edenlerden bi-
risi de Furkan-› Hakîm’dir.

Ve öyle bir Furkan-› Hakîm’dir ki, bütün enbiya kitap-
lar›n›n tasdiklerine mazhard›r.

Ve öyle bir Furkan-› Hakîm’dir ki, bütün ak›llar ve
kalpler, hükümlerini kabul ve tasdike icma ettikleri ve ci-
hat-› sittesinden nurefflan bir kitapt›r.

Ve öyle bir Furkan-› Hakîm’dir ki, mazhar-› vahiy olan
resullerce mahz-› vahiydir, ehl-i keflif ve ilhamca ayn-› hi-
dayettir, maden-i iman ve mecma-› hakaiktir. Hükümleri
delâil-i akliye ile müeyyet ve f›trat-› selimenin flahadetiy-
le musaddakt›r. Lisanü’l-gayp olup, âlem-i flahadette,

nev-i befleri 
2 *G s’pG n¬'dpG n=’ o¬s̀ fnG rºn∏`rYÉna ile tevhide emir ve da-

vet ediyor.

Öyle bir Allah ki, vücub-i vücut ve vahdetine, flu ki-
tab-› kebir denilen âlem bütün yaz›lar› ve fas›llar›yla,
sahifeleriyle, sat›rlar›yla, cümleleriyle, harfleriyle flahadet
etti¤i gibi, flu insan-› kebir denilen kâinat da bütün 

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
ayn-› hidayet: hidayetin ta ken-
disi, do¤ru yol üzere olman›n ta
kendisi.
beflir: müjde getiren, müjdeci.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
cemal: güzellik.
cihat-› sitte: alt› cihet, alt› taraf.
(sa¤-sol, ön-arka ve alt-üst.).
delâil-i akliye: ak›l ile bulunan
deliller, akla ait deliller, ak›lla an-
lafl›labilen deliller.
ehl-i keflif ve ilham: perdeli olan
ve zahir hislerle bilinmeyen haki-
katleri Allah’›n lütuf ve ihsan›yla
bilen, hisseden velîler.
enbiya: nebiler, peygamberler.
fas›l: k›s›m, bölüm.
f›trat-› selime: bozulmam›fl yara-
t›l›fl, sa¤lam huy, tabiat.
Furkan-› Hakîm: do¤ruyu yanl›fl-
tan ay›ran hikmetli Kur’ân.
gaybiyat: gayba, bilinmeyen
alemlere ait, gelecek ve ahirete
ait.
hüküm: emir, buyruk.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma.
ilâm: bildirmek, ö¤retmek.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iman: inanç, itikat.
insan-› kebir: büyük insan, kâi-
nat.
itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemal-i ciddiyet: ciddiyetin son
derecesi, tam bir ciddiyet.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kitab-› kebir: büyük kitap.
lisanü’l-gayp: gaybî bir dil; gayp-
tan, görünmeyenlerden haber
veren dil.
maden-i iman: iman kayna¤›.
mahz-› vahiy: vahyin ta kendisi.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mazhar-› vahiy: vahiy indirilen,
vahiy gelen.
mecma-› hakaik: hakikatlerin,
gerçeklerin topland›¤› yer.

musaddak: tasdik edilmifl,
do¤rulanm›fl, do¤rulu¤u ka-
bul edilmifl.
müeyyet: do¤rulanm›fl, tas-
dik ve teyit edilmifl.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nezir: insanlar› do¤ru yola
sevk etmek uyararak korku-
tan, uyaran.
nurefflan: nur saçan, ayd›nla-

tan.
resul: Allah’›n elçisi, peygam-
ber.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vahdet: birlik ve teklik.

Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah (c.c.).
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli
olmak, olmamas› imkâns›z ol-
mak, varl›¤› zarurî ve vacip ol-
mak.
vücup: vacip ve lüzumlu ol-
ma, gereklilik.
vüsuk: sa¤lam inanma, gü-
venme.

1. Allah'tan baflka ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
2. Bil ki, Allah'tan baflka ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
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azas›yla, cevarihiyle hüceyrat›yla, zerrat›yla, evsaf›yla,
ahvaliyle delâlet eder.

Yani bu kâinat ihtiva etti¤i bütün enva›yla
1 *G s’pG n¬'dpG n=’ ;

ve o âlemlerin erkân›yla 
2 nƒog s’pG n≥pdÉnN nB’ ;

ve o erkân›n azas›yla 
3 nƒog s’pG n™pfÉn°U n’ ;

ve o azan›n eczas›yla 
4 nƒog s’pG nôuHnóoe n’ ;

ve o eczan›n cüz’iyat›yla 
5 nƒog s’pG n»uHnôoe n’ ;

ve o cüz’iyat›n hüceyrat›yla 
6 nƒog s’pG n±uô°nünàoe n’ ;

ve o hüceyrat›n zerrat›yla nƒog s’pG n≥pdÉnN nB’ ;

ve o zerrat›n tarlas› olan esîriyle 
7 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ söyleye-

rek, bütün enva›yla, erkân›yla, azas›yla, eczas›yla, hücey-
rat›yla, zerrat›yla, esîriyle elli befl lisanla vücub-i vücut ve
vahdetine flahadet ve delâlet eder.

fiu lisanlar›n tafsili gelecektir; flimdi icmal ile zikrede-
ce¤im. fiöyle ki:

Kâinat terkiplerindeki intizam, cereyan-› ahvaldeki ni-
zam, suretlerdeki garabet, nak›fllar›ndaki ziynet, yüksek
hikmetler, eflyadaki muhalefet ve mümaselet, camidatta-
ki muavenet, birbirinden uzak olan fleylerdeki tesanüt,
hikmet-i amme, inayet-i tamme, rahmet-i vâsia, r›zk-›
âmm, hayatlar, tasarruf, tahvil, ta¤yir, tanzim, imkân, 
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enva: çeflitler, türler, neviler.
erkân: rükünler, esaslar.
esîr: kâinattaki boflluklar› doldu-
ran, havadan hafif olup ›s› ve ›fl›¤›
nakleden cevher.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özellik-
ler.
garabet: hayret vericilik, gariplik,
tuhafl›k.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
hikmet-i amme: umumî hikmet;
her fleyin alâkal› oldu¤u ‹lâhî ga-
ye, kâinattaki umumî ve ‹lâhî ga-
ye.
hüceyrat: hücrecikler.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ihtiva: içine alma, kapsama.
imkân: var olmas› ya da yok ol-
mas› noktas›nda zorunlu olma-
ma.
inayet-i tamme: tam ve eksiksiz
koruma, yard›m.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
lisan: dil.
muavenet: yard›m.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k.
mümaselet: benzeme, benzeyifl.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
rahmet-i vâsia: bütün mahlûkat›
içine alan genifllikte ve bol rah-
met.
r›zk-› âmm: genel ve sonsuz r›-
z›k.
suret: biçim, görünüfl, yüz, çehre.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifltirme.
tahvil: bir hâlden baflka bir hale
getirme, de¤ifltirme, dönüfltürme.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
terkip: birkaç fleyin birleflerek
meydana getirdikleri yeni fley,
sentez.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
vahdet: bir ve tek olma.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
zerrat: zerreler, atomlar.
zikretmek: anmak, bildirmek.
ziynet: süs.

ahval: hâller, durumlar.
aza: uzuvlar, parçalar.
camidat: cans›zlar; ruhsuz,
sert ve kat› maddeler.
cereyan-› ahval: gelip geçen,

hâller, durumlar; durumlar›n
ak›fl›.
cevarih: el, ayak gibi vücut
organlar›.
cüz’iyat: parçaya ait olan

fleyler.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.

1. Allah'tan baflka ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
2. Ondan baflka yarat›c› yoktur. (Bakara Suresi: 255.)
3. Ondan baflka sâni yoktur.
4. Ondan baflka idare edici yoktur.
5. Ondan baflka terbiye edici yoktur.
6. Ondan baflka tasarruf sahibi yoktur.
7. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255; Haflir Suresi: 24.)



hudus, ihtiyaç, zaaf, mevt, cehil, ibadet, tesbihat, daavat
ve hakeza pek çok s›fatlar, lisanlar›yla Hâl›k-› Kadim-i
Kadîr’in vücup ve vücuduna ve evsaf-› kemaliyesine fla-
hadet ettikleri gibi, Esma-i Hüsnay› tilâvet ederek Ce-
nab-› Hakka tesbih ve Kur’ân-› Hakîm’i tefsir ve Resul-i
Ekrem’in (a.s.m.) ihbarat›n› tasdik ediyorlar.

Geçen lisanlar›n tafsiline geçiyoruz. fiöyle ki:

• Kâinatta görünen tanzimat, nizamat, muvazenat;
kabza-i tasarrufunda bir mizan ve nizam bulunan Hâ-

l›k’›n vücub-i vücuduna delâlet etmekle, 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG

cümlesini okur.

• Ve keza, kâinatta intizam ve ›tt›rat hükümfermad›r.
Bu iki s›fat, Mutasarr›f’›n vahdetine ve bir oldu¤una fla-

hadet etmekle, nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG hakikatini ilân ediyor.

• Ve keza, semavat sahifesini günefl ve y›ld›zlarla ya-
zan kudret ile bal ar›s›yla kar›ncan›n sahifelerini hücey-

rat ve zerratla yazan kudret bir oldu¤undan, nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG
ile meselenin ilân›yla, Hâl›k’›n bir oldu¤una delâlet ve fla-
hadet eder.

• Ve keza, meselâ bulutla arz gibi camit ve mütehalif
fleylerde tecavüp ve muavenet, yani birbirinin hacetine
cevap vermek; ve seyyarat gibi, flemsten pek uzak olan
y›ld›zlar›n flemse veya birbirine tesanüt etmeleri, bütün 

arz: yer, dünya.
camit: ruhsuz, cans›z.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
daavat: yakar›fllar, dualar.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
evsaf-› kemaliye: olgunluk vas›f-
lar›.
hacet: ihtiyaç.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
Hâl›k-› Kadim-i Kadîr: varl›¤›n›n
öncesi ve sonu olmayan, kudret
sahibi yarat›c› olan Allah.
hudus: sonradan meydana gel-
me, yok iken var edilme.
hüceyrat: hücrecikler.
hükümferma: hükümran, hü-
küm süren.
›tt›rat: düzgün tarzda olma.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
kabza-i tasarruf: idare eli, tasar-
rufu alt›nda olma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lisan: dil.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
mevt: ölüm.
mizan: ölçü, denge.
muavenet: yard›m.
Mutasarr›f: tasarruf eden, tasar-
ruf sahibi olan, her fleyin sahibi
olan Allah.
muvazenat: dengeler, ölçüler.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nizamat: nizamlar, düzenler.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).

semavat: semalar, gökler.
seyyarat: gezegenler.
s›fat: vas›f, nitelik.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
flems: günefl.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma.
tanzimat: tanzimler, nizam
vermeler, düzenlemeler.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak

hükmetme.
tecavüp: cevaplaflma, karfl›-
l›kl› cevap verme.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.
tesbihat: övgü ve yüceltme-

ler.
tilâvet: güzel sesle ve anla-
m›n› düflünerek okumak.
vahdet: birlik ve teklik.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli
olmak, olmamas› imkâns›z ol-
mak, varl›¤› zarurî ve vacip ol-
mak.
vücup: vacip ve lüzumlu ol-
ma, gereklilik.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zerrat: zerreler, atomlar.

1. O Allah ki, Ondan baflka ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255.)
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eflyan›n bir Müdebbir’in idaresinde bulundu¤una flahadet

ederek, 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile ilân eder.

• Ve keza, semavat›n y›ld›zlar gibi âsâr-› muntazama-
daki müflabehet ve arz›n birbirine benzeyen çiçeklerinde,
hayvanat›ndaki münasebet, Hâl›k’›n bir oldu¤una delâ-

letle, flahadetini nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile ilân eder.

• Ve keza, her bir zîhayat, çok isim ve s›fatlar›n tecel-
lisine mazhard›r. Meselâ, bir zîhayat vücuda geldi¤inde
Bâri isminin cilvesine, teflekkülünde Musavvir s›fat›n›n
cilvesine, g›daland›¤› zaman Rezzak isminin cilvesine,
hastal›ktan flifa buldu¤unda fiafi isminin tecellisine, ve
hakeza tesirde mütesanit, âsârda mütehalif çok s›fât ve
isimlere mazhard›r. Bu s›fatlar›n ve isimlerin hedefleri bir
oldu¤undan, elbette müsemmalar› da bir olur.

‹flte her bir zîhayat, flu mazhariyetle, Hâl›k’›n bir oldu-

¤una dair olan flahadetini nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile ilân eder.

• Ve keza, Manzume-i fiemsiye ile bal ar›s›n›n gözleri
aras›ndaki irtibat ve keyfiyetçe birbiriyle münasebetleri,
ikisinin bir Nakkafl’›n nakfl› oldu¤una olan delâletlerini 

nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile ilâm ediyorlar.

• Ve keza, zerrat aras›ndaki cazibenin günefl ve y›ld›z-
lar aras›nda bulunan cazibeye kardefl olmas›, her iki k›s-

m›n da bir kalem-i vahidin yaz›s› oldu¤unu nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG
ile izhar ediyorlar.
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zahür yeri olma.
meselâ: örne¤in.
Musavvir: yaratt›klar›n› istedi¤i
s›fat ve seçti¤i maddî manevî su-
rette yaratan Allah.
Müdebbir: tedbir alan, her ifli ön-
ceden düflünüp ona göre ayarla-
yan, plânla idare eden Allah.
münasebet: ilgi, iliflki; münasip-
lik, uygun olma.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl.
müflabehet: benzeme, benzeyifl.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
mütesanit: tesanüt eden, birbiri-
ne dayan›p kuvvet alan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
Nakkafl: her fleyi nak›fll› yaratan
Allah.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
semavat: semalar, gökler.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
fiafi: flifa veren Allah.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flifa: bedenî ve ruhî bir hastal›¤›n
son bulmas›, sa¤l›¤›na kavuflma.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tesir: etki.
teflekkül: flekillenme, meydana
gelme.
zerrat: zerreler, atomlar.
zîhayat: hayat sahibi.

arz: yer, dünya.
âsâr: eserler.
âsâr-› muntazama: munta-
zam, düzenli eserler.
Bârî: varl›klar› yaratan, onlara
biçim veren, onlar› flekillendi-
ren Allah.
cazibe: çekim.
cilve: tecelli, görüntü.
dair: alâkal›, ilgili.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

hakeza: böylece, bunun gibi.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden.
hayvanat: hayvanlar.
idare: yönetim.
ilâm: bildirmek, ö¤retmek.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›-
karma, gösterme.
kalem-i vahit: tek bir kalem;

her fleyin tek bir kalem, tek
bir el taraf›ndan yarat›lmas›.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hâl, durum, iç yüz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Manzume-i fiemsiye: günefl
ile ona ba¤l› olan seyyareler,
Günefl Sistemi.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
mazhariyet: görünme ve te-

1. O Allah ki, Ondan baflka ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255.)



• Ve keza, terkip ve mürekkebatta görülen intizam, o
mürekkebattaki her zerrenin lây›k mevziine konulmas›y-
la hâs›l olmufltur. Binaenaleyh, o zerreleri, aralar›ndaki
münasebetler bozulmamak flart›yla, lây›k mevkilerine ko-
yabilmek, ancak bütün o mürekkebat› yaratabilecek bir
Kudret Sahibi'ne hast›r.

‹flte, zerrattaki intizam ve flu vaziyetin lisan›yla, 
1

oônÑ r̀cnG *nG diyerek 
2 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ’yu okur.

• Ve keza, bir neviden bir ferdin bütün efrattan imti-
yaz›n› temin edecek teflahhus ve taayyününün kalem-i
kudretle yaz›lmas›, bütün nev-i beflerin, meselâ efrad›n›n
nazar-› kudrette meflhut ve melhuz oldu¤unu istilzam
eder. Çünkü, bir fert, alâmet-i farikas› cihetiyle bütün ef-
rada muhalif olacakt›r. E¤er bütün efrat haz›r bulunmaz-
sa, taayyünlerinde, alâmatlar›nda muhalefetin bulunma-
mas› ihtimali vard›r. Bu ihtimal ise bat›ld›r. Öyle ise, bir
ferdin hâl›k› bir nev’in hâl›k› olacakt›r. Ve keza, bir nev’e
hâl›k olabilmek, cinse de hâl›k olabilmeye mütevakk›ft›r.

En nihayet, ifl nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ’da nihayet bulur.

• Ve keza, hilkat ve yarat›l›fl›n Vacibü’l-Vücud’a isnat
edilmesini, nazarlar› çok k›sa olanlar, baid, garip, külfet-
li oldu¤unu tevehhüm etmekle, inkâr›na zehap ediyorlar.
Hâlbuki esbaba isnat edilirse, onlar›n tevehhüm ettikleri
bu’d, garabet, külfet kat kat muzaaf olarak hakikate in-
k›lâp eder. Çünkü, Vacib’e daha kolay olur. Meselâ, bir
adamdan birkaç fleyin sudûru, birkaç adamdan bir fleyin
sudûrundan daha ehvendir. Meselâ, bal ar›s›n›n hilkati, 

alâmat: alâmetler, izler, niflanlar.
alâmet-i farika: farkl›l›k belirtisi,
iflareti.
baid: uzak, ›rak.
bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
cihet: yön.
efrat: fertler.
ehven: daha hafif; kolay.
esbap: sebepler, vas›talar.
garabet: hayret vericilik, gariplik,
tuhafl›k.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.
hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
ihtimal: olabilirlik.
imtiyaz: baflkalar›ndan ayr›lma,
farkl› olma.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istilzam: gerektirme.
kalem-i kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti ile yarat-
mas›.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
lisan: dil.
melhuz: hat›ra gelen, umulan,
beklenen, muhtemel olan.
meselâ: örne¤in.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
mevki: yer, mekân.
mevzi: yer, mahal, bir fley konu-
lacak yer.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k.
muhalif: z›t, karfl›t.
muzaaf: kat kat, iki misli.
münasebet: münasiplik, uygun
olma.
mürekkebat: mürekkep fleyler,
bileflikler, kar›fl›mlar.
mütevakk›f: ba¤l› olan.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nazar-› kudret: kudret nazar›,
bak›fl›.

nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nevi: çeflit, tür.
nihayet: en sonunda.
sudûr: sâd›r olma, meydana
ç›kma, ç›kma, olma.
taayyün: meydana ç›kma,
belli olma, belirlenme.
temin: sa¤lama.
terkip: bir kaç fleyi birlefltire-

rek yeni bir fley meydana ge-
tirme.
teflahhus: flah›slanma, flah›s
hâline girme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
Vacib: varl›¤› zorunlu tek ya-
rat›c› olan Allah.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî

ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vaziyet: durum.
zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. Allah en büyüktür, en yücedir.
2. O Allah ki, Ondan baflka ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255).
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kudret-i ‹lâhiyeye isnat edilmezse, nihayetsiz müflkülât
olur.

Maahaza, vahidin kesrete yapt›¤› vaziyet ve maslaha-
t›, kesret çok meflakkatlerden sonra yapabilir. Meselâ,
bir kumandan›n pek çok neferlere verdi¤i intizam vazi-
yeti, o neferlere verilse, sühuletle yapamazlar. Demek
Hâl›k-› Vahid’e yap›lan isnatta, zahiren bu’d ve garabet
varsa da, esbap ve kesrete edilen isnatta muzaaf olarak
müteselsil muhaller vard›r. fiöyle ki:

3 Her bir zerrede, Vacibü’l-Vücud’un s›fatlar›n› farz et-
mek lâz›m geliyor. Çünkü nak›fltaki kemal, sanattaki hü-
sün, o s›fatlar› ister.

3 Hem, flirketi kabul etmeyen Vücup hakk›nda gayr-i
mütenahi fleriklerin farz› lâz›md›r.

3 Hem, her bir zerrenin bütün zerrelere hem hâkim-i
mutlak, hem mahkûm-i mutlak olmas› lâz›m geliyor.
Çünkü, nizam ve intizam öyle ister.

3 Hem, her bir zerrede ihatal› bir fluur, tam bir ilim lâ-
z›md›r. Çünkü, zerreler aras›nda tesanüt ve muvazene
vard›r. Bu tesanüt ve muvazene ise ilim ile olur.

‹flte, eflyay› esbaba isnat etmekte bu kadar muhaller
vard›r. Amma sahib-i hakikî olan Vacibü’l-Vücud’a isnat
edildi¤i vakit, o zerreler flöyle bir vaziyete girerler ki:

fiemsin cilvelerine, timsallerine, lem’alar›na mazhar
olan su katreleri gibi, kudret-i ezeliyenin nuranî tecellisi-
ne, cilvelerine, lem’alar›na o zerreler de mazhar olup, 
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mahkûm-i mutlak: kay›ts›z, flart-
s›z hüküm giymifl, kesin hüküm-
lü.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
meselâ: örne¤in.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
muhal: imkâns›z.
muvazene: denge, ölçü.
muzaaf: kat kat, iki misli.
müflkülât: müflküller, güçlükler,
zorluklar.
müteselsil: teselsül eden, birbiri-
nin ard› s›ra, zincirleme giden.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nefer: asker, er.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
sahib-i hakikî: bir fleyin gerçek
sahibi, maliki.
s›fat: vas›f, nitelik.
sühulet: kolayl›k.
flems: günefl.
flerik: ortak.
flirket: ortakl›k.
fluur: bir fleyin inceliklerini iyice
idrak etme, anlay›fl.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
timsal: örnek, numune.
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.
vahit: yaln›z, tek, bir.
vaziyet: durum.
vücup: vacip ve lüzumlu olma,
gereklilik.
zahiren: görünüflte.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

amma: ama, lakin, ancak.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
cilve: tecelli, görüntü.
esbap: sebepler, vas›talar.
esbap: sebepler, vas›talar.
farz: bir netice elde etmek
için gerçek olarak kabul edi-
len bir tahminde bulunma.
farz: ispats›z ve kan›ts›z ka-
bul.
garabet: hayret vericilik, ga-
riplik, tuhafl›k.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.

hâkim-i mutlak: hiç bir flekil-
de hâkimiyetine s›n›r konul-
mayan tam hüküm sahibi.
Hâl›k-› Vahid: bir ve tek olan
yarat›c›, Allah.
hüsün: güzellik.
ihatal›: kuflat›c›.
ilim: bilme, bilgi.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
katre: damla.

kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
kesret: çokluk.
kudret-i ezeliye: ezele ait
kudret, bafl›-sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n
kudreti, Allah’›n kudretiyle
yapt›¤› ifller, fiiller, tasarruflar.
kumandan: komutan.
lem’a: par›lt›.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.



Sahib-i Kudret’in izniyle, gayr-i mütenahi olan ilim ve
iradesiyle, o zerrelerde teflekkülât ve terkibat yap›l›r. Bi-
naenaleyh, kudret-i ezeliyenin bir lem’as› kudretin hasi-
yetine malik oldu¤undan, esbab›n binler lem’as›ndan ve
esbab›n sultan›ndan daha tesirlidir. Çünkü, bunda tecez-
zi ve ink›sam vard›r; kudret-i ezeliyede ise yoktur.

Ve keza, külfet ve u¤raflmak da yoktur. Çünkü, kudret
Sâniin zat›na zatîdir, a’razî de¤ildir; acz, kudretine tahal-
lül edemez. Kudretin, bir lem’as›na zerreler, flemsler mü-
tesavidir; büyük, küçükten a¤›r ve zahmetli de¤ildir.

Ve keza, hayat, vücut, nur gibi fleylerin zahir ve bât›n-
lar› fleffaf oldu¤undan, icatlar› zaman›nda, vesait-i esbap
alt›nda kudretin tasarrufu görünür. Evet, meselâ bir sal-
k›m üzümün yap›lmas› için, ince camit bir dal ve bir cam
parças›nda flemsin timsalini tersim için, küçük bir delik-
ten ziyan›n geçmesi ve bir evi tenvir için, bir kibrit tavas-
sut ediyor. Ve bu gibi basit esbap alt›nda yap›lan o azîm
ve garip ifllerde kudretin tasarrufu gündüz gibi görünme-
si aflikârd›r.

Ve keza, eflyan›n esbaba isnad›ndaki istib’attan ve is-
ti¤raptan hâs›l olan inkârdan nefl’et eden dalâletlerden
hâs›l olan ›zt›rabat, bütün ak›llar›, ruhlar› Vacibü’l-Vü-
cud’a firar ve iltica etmeye mecbur eder. Çünkü, ancak
Onun kudretiyle, iradesiyle her müflkül hallolur ve kapa-
l› kap›lar aç›l›r. Ve Onun zikriyle kalpler mutmain olurlar.
Binaenaleyh, necat ve halâs ancak Allah’a iltica ile olur.
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acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
a’razî: sonradan ortaya ç›kan, do-
lay›s›yla.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
azîm: büyük.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
camit: ruhsuz, cans›z.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
esbap: sebepler, vas›talar.
firar: kaçma, gizlice gitme.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
halâs: kurtulma, kurtulufl, selâ-
mete erme.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
ink›sam: bölünme, parçalanma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istib’at: ak›ldan uzak görme, yak-
laflt›ramama.
isti¤rap: flafl›rma, hayret etme,
garipseme.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl› sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
lem’a: par›lt›.
malik: sahip.
mecbur etme: zorunlu yapma,
zorlama.
mutmain: gönlü hofl, içi rahat,
emin, flüphesi olmayan, zihnini
bir fleye yat›r›p rahatlam›fl.
müflkül: güçlük, zorluk.
mütesavi: birbirine müsavi olan,
eflit olan.
necat: kurtulufl, kurtulma, halâs,
selâmet.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
Sahib-i Kudret: kudret ve güç sa-
hibi olan Allah.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
tahallül: bozulma, halel bulma.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tavassut: vas›ta olma, arac› olma.
tecezzi: parçalara ayr›lma, bölün-
me, ufalanma, cüzlere ayr›lma.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
terkibat: terkipler; bir kaç fle-
yin kar›flt›r›lmas›yla meydana
gelen fleyler.
tersim: resmini çizme, resmi-
ni yapma.
tesir: etki.
teflekkülât: teflekküller, olu-
flumlar , meydana gelifller.

timsal: örnek, numune.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah (c.c.).
vesait-i esbap: arac› ve araç
olan sebepler; sebepler arac›.
vücut: var olma, varl›k.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zat: kendi, as›l, öz.
zatî: zata ait, zat›n kendisin-
den olan.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. Hepiniz Allah'a koflun. (Zariyat Suresi: 50.)

2. Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah'›n zikriyle huzura kavuflur. (Rad Suresi: 28.)
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‹flte, kâinat, flu hakikatin lisan›yla 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ’yu

söylüyor.

• Ve keza, esbab-› zahiriye, pek basit, mahdut, fakir,
camit, fluursuz, iradesiz ve kanunlar k›sm› da itibarî,
mevhum fleylerdir. Müsebbebatta bulunan harika nak›fl-
lar, ziynetler, garip ve acip sanatlar›n o gibi k›ymetsiz es-
bap ile kat’iyen münasebetleri yoktur. Binaenaleyh, me-
selâ, bedenin hüceyrat›ndaki nizaml›, intizaml› teflekkülâ-
t›, ekmek yemesine ve kuvve-i haf›zada yaz›lan gayr-i
mahdut muntazam nak›fllar›, kulaktaki ve bafltaki telâfife
ve konuflmakta, tefekkürde, harflerin teflekkülât›na ve
suver-i zihniyenin husulüne, lisan ve zihnin hareketleri
gibi esbaba isnatlar› ahmakças›na bir hükümdür. Ancak,
o gibi müsebbebat gayr-i mütenahi bir kudret ile bir ilim
ve bir iradeyi iktiza ediyorlar. Bu hakikate binaen, sabit-
tir ki, kevn ve vücutta müessir-i hakikî, ancak kudreti
gayr-i mütenahi bir Hâl›k-› Kadîr’dir; esbap ise bahane-
lerdir, vesait de perdelerdir. Havâs ve hasiyetler dahi,
kudretin tecelliyat›na ve lem’alar›na isim ve ünvanlard›r.
Hem, kanunlar ve nevamis denilen fleyler, ancak ilim ile
irade ve emrin envaa olan tecellilerinin isimleridir. Evet,
kanun emirdendir, namus iradedendir.

‹flte, kâinat, müsebbebat›n lisan›yla, nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile

Hâl›k-› Hakikî’yi ilân ediyor.

• Ve keza, kâinat sahifesinde pek büyük bir itina ve ih-
timam ile harika bir tarzda yaz›lan nak›fllar, münferiden 
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ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ilim: bilme, bilgi.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
itibarî: gerçek olmayan, varsay›-
lan.
itina: bir ifli yaparken gösterilen
özel dikkat, çok dikkat etme,
özen gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanun: tabiat olaylar›n›n ba¤l›
bulundu¤u de¤iflmez kaide.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
kevn: olma, olufl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
lem’a: par›lt›.
lisan: dil.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
meselâ: örne¤in.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müessir-i hakikî: hakikî tesir sa-
hibi, gerçek etki sahibi.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münferiden: yaln›z olarak, tek
bafl›na.
müsebbebat: bir sebeple olanlar,
sebeple meydana ç›kanlar, neti-
celer.
nak›fl: iflleme, süsleme.
namus: kâinattaki ifl ve olaylar›n
oluflumunda geçerli olan kural ve
prensipler.
nevamis: kanunlar, fleriatlar.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
suver-i zihniye: zihinde oluflan
suretler, resimler, flekiller.
fluursuz: bilinçsiz, bilgisiz.
tarz: biçim, flekil.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
telâfif: büklümler, k›vr›mlar.
teflekkülât: teflekküller, oluflum-
lar , meydana gelifller.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vesait: vas›talar, araçlar.
vücut: var olma, varl›k.
ziynet: süs.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
bahane: uydurma gerekçe,
gerçek olmayan sebep.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
camit: ruhsuz, cans›z.
emir: istek, buyruk, komut;
ifl.
enva: çeflitler, türler, neviler;
nesneler, varl›klar.

esbab-› zahiriye: görünüfle
ait sebepler.
esbap: sebepler, vas›talar.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mahdut: hudutsuz, sa-
y›s›z, uçsuz, bucaks›z, sonsuz.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
Hâl›k-› Hakikî: gerçek yarat›-
c› olan Allah.
Hâl›k-› Kadîr: her fleye gücü
yeten, kudret sahibi yarat›c›;

Allah.
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik.
havâs: hisler, duygular.
husul: olma, meydana gelme.
hüceyrat: hücrecikler.
hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.
ihtimam: dikkat ve özen gös-
terme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
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ve müçtemian, gayr-i mütenahi bir kudreti iktiza ettikle-
rinden, kâinat da bir Vacibü’l-Vücud, bir Hâl›k-› Kadîr’in
vücuduna bizzarure delâlet eder ki, o Hâl›k’›n tesir-i kud-
retine nihayet olmad›¤›ndan, fleriklerden bilbedahe müs-
ta¤nidir, flerike ihtiyac› yoktur.

Maahaza, flerik haddizat›nda mümtenidir; bir ferdinin
vücudu mümkün de¤ildir. Çünkü, kudret-i kâmilenin te-
siri gayr-i mütenahidir. fierik oldu¤u takdirde, kudretin
tesiri mahdut olur; mütenahi olmad›¤› hâlde mütenahi
olur, ink›taa u¤rar. Bu ise birkaç cihetten muhaldir. Öyle
ise, istiklâl ve infirat, ulûhiyet için zatî hassalard›r.

Maahaza, flerike bir mahal, bir makam, bir imkân-› za-
tî yoktur. Ve flerikin vücudu hakk›nda ne bir delil ve ne
de bir delilden nefl’et eden bir ihtimal ve ne de bir ema-
re ve kâinat›n hiçbir cihetinde flerike bir mevzi yoktur.
Bilakis hangi fleye, hangi cihete bak›l›rsa, tevhid sikkesi
görünür. Demek, müessir-i hakikî ancak ve ancak Al-
lah’t›r.

Evet, insan kâinat›n en eflrefi ve esbap içinde ihtiyar›
en genifl oldu¤u hâlde, ef’al-i ihtiyarîsi içinde, yemek ve
içmek gibi en adî bir fiilinde yüz cüz’ünden ancak bir
cüz’ü insana ait olabilir. Esbab›n sultan› olan insan böyle
eli ba¤l›, tesirsiz olursa, öteki esbab-› camide ne halt ede-
bilir?

‹flte, kâinat, flu hakikatten tebarüz eden vücut ve vah-

det lisan›yla, 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ’yu tilâvet eder.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
bilakis: aksine, tersine.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ef’al-i ihtiyarî: iste¤e, tercihe
ba¤l› fiiller.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esbab-› camide: cans›z ve maddî
olan sebepler vas›talar.
esbap: sebepler, vas›talar.
eflref: en flerefli, daha flerefli, en
iyi, en güzel.
fail: bir ifli yapan, fiil sahibi.
fiil: ifl, hareket.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
haddizat›nda: esasen, asl›nda.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
Hâl›k-› Kadîr: her fleye gücü ye-
ten, kudret sahibi yarat›c›; Allah.
halt etme: el kar›flt›rma, ifle ortak
olma.
hassa: bir kimseye has olan özel-
lik, nitelik veya tesir.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
imkân-› zatî: bir fleyin, asl›nda
mümkün olmas›.
infirat: teklik, bir olufl, yaln›zl›k
hâli.
ink›ta: sona erme, bitme.
istiklâl: kimseye tâbi ve ba¤l› ol-
may›fl, ba¤›ms›zl›k.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i kâmile: tam ve noksan-
s›z güç, kuvvet.
lisan: dil.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahal: yer.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
makam: yer, mevki.
mevzi: yer, mahal, bir fley konu-
lacak yer.
muhal: imkâns›z.
müçtemian: toplu olarak, toplu-
ca, birlikte, hep beraber.

müessir-i hakikî: hakikî tesir
sahibi, gerçek etki edici.
mümteni: imkâns›z, olamaz.
müsta¤ni: muhtaç olmayan;
baflkalar›na ihtiyac› bulunma-
yan.
mütenahi: nihayet bulan, ni-
hayete eren, biten, sona
eren.
ne’flet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nihayet: son, s›n›r.

sikke: alâmet, niflan, turra.
flerik: ortak.
tebarüz: belli olma, görünme,
bariz hale gelme.
tesir: etki.
tesir-i kudret: güç ve kuvve-
tin etkisi.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tilâvet: güzel sesle ve anla-
m›n› düflünerek okumak.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-

kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vahdet: birlik ve teklik.
vücut: varl›k, var olufl.
zatî: zata ait, zat›n kendisin-
den olan.
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• Ve keza, kâinat›n bütün ecza ve zerrat›na tecelli
eden esma-i ‹lâhiye aras›ndaki tesanüt, yani birbirine da-
yanarak tecelli ettikleri bir temazüç, yani elvan-› seb’a gi-
bi birbiriyle memzuç olarak eflyay› cilvelendirdikleri eser-
leri bir oldu¤u gibi, müsemmalar›n›n da Vahid, Ehad ol-
du¤una flahadet eder. Ve bu flahadet lisan›yla, kâinat, 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG diyerek ilân ediyor.

• Ve keza, kâinat›n, küllî ve cüz’î ihtiva etti¤i bütün ec-
zas›n› istilâ eden bir hikmet-i amme görünür. Ve bu hik-
met-i amme, kas›t, fluur, irade, ihtiyar s›fatlar›n› tazam-
mun ediyor. Bu s›fatlar, bir Hâkim-i Mutlak’›n vücub-i vü-
cuduna delâlet eder. Çünkü, kâinat, mef’ul ve münfaildir.
Mef’ul failsiz olamad›¤› gibi, mef’ulün camit bir cüz’ü de
fail olamaz.

• Ve keza, kâinat sahifesinde bir inayet-i tamme par-
l›yor. Bu inayet, tazammun etti¤i hikmet, lütuf, tahsin s›-
fatlar›yla, bir Hâl›k-› Kerîm’in vücub-i vücuduna delâlet
eder. Çünkü, in’am ve ihsan, mün’im ve muhsinsiz ola-
maz.

• Ve keza, kâinat› müfltemilât›yla beraber içine alan
pek genifl bir merhamet görünüyor. Bu merhamet, rah-
met, hikmet, inayet, in’am gibi çok s›fatlar› tazammun
ediyor. Bu s›fatlar, bir Rahman-› Rahîm’in vücub-i vücu-
duna flahadet eder. Çünkü, s›fat mevsufsuz olamaz.

• Ve keza, zevi’l-hayat ve canl› mahlûkata tevzi edilen
bir r›zk-› âmm vard›r. Ve bu r›z›k s›fat›, geçen s›fatlar› 
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siksiz koruma, yard›m.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istilâ etme: ele geçirme, kapla-
ma, yay›lma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
mef’ul: ifllenmifl, yap›lm›fl.
memzuç: birbirine kar›flm›fl, bir
araya gelmifl.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
mevsuf: vas›flanm›fl, nitelenmifl.
muhsin: ihsan eden, iyilik yapan,
ba¤›flta bulunan.
münfail: tesir ile harekete geçen,
yap›lan fiilden tesir gören.
mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
Rahman-› Rahîm: Rahman ve
Rahîm olan Allah; dünya ve ahi-
rette yaratt›klar›na sonsuz rah-
met, flefkat ve merhametiyle
muamele eden Allah.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler.
r›zk-› âmm: genel r›z›k, umumî
lütuf ve ihsan.
s›fat: vas›f, nitelik.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
fluur: bilinç.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
temazüç: kar›fl›m, bileflim.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
tevzi: da¤›tma, herkese pay›n›
verme.
Vahid: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne olan Allah.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
zerrat: zerreler, atomlar.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.

camit: ruhsuz, cans›z.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait
olmayan, özel.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
Ehad: zat› tek olan Allah.
elvan-› seb’a: yedi renk.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-

leri.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
Hâkim-i Mutlak: hiç bir flekil-
de hâkimiyetine s›n›r konul-
mayan tam hüküm sahibi.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ik-
ram ile yaratan, cömert ve ih-
san› bol olan yarat›c›, Allah.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hikmet-i amme: umumî hik-

met; her fleyin alâkal› oldu¤u
‹lâhî gaye, kâinattaki umumî
ve ‹lâhî gaye.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i tamme: tam ve ek-
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istilzam etmekle, bir Rezzak-› Rahîm’in vücuduna delâlet
eder. Çünkü, fiil failsiz olamaz.

• Ve keza, bütün kâinatta intiflar eden bir hayat vard›r.
Bu hayat s›fat› dahi, geçen s›fatlar› iktiza etmekle bir
Hayy-› Kayyum, bir Muhyî ve Mümît Hâl›k’›n vücub-i vü-
cuduna delâlet eder.

Arkadafl! Elvan-› seb’a gibi memzuç olan flu befl haki-
kat, kâinata bir Rab, Kadîr, Alîm, Hakîm, Kadîm, Ra-
hîm, Rahman, Rezzak, Hayy-› Kayyum zarurî oldu¤una
bilbedahe delâlet ve flahadet eder. Ve kâinat bu flahadet-

lerini 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile ilân eder.

• Ve keza, kâinat yüzünde hüsn-i zatîyi gösteren bir
hüsn-i arazî ve bir cemal-i mücerredi gösteren bir cemal-i
hazin ve mahbub-i hakikîye iflaret eden bir aflk-› sad›k ve
bütün esrar› cezp eden bir hakikat-i cazibeye iflaret eden
bir cezbe ve bir incizap vard›r. Bu hakikatler, kâinata bir
Rabb-i Vacibü’l-Vücud lâz›m ve zarurî oldu¤una flahadet

ettiklerini kâinat nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile talim ile ilâm ediyor.

• Ve keza, bütün enva›n cüz’iyat›nda bir tasarruf var.
Bu tasarruf, faydal› ifl ve maslahatlar içindir. Ve nebatat
ve hayvanatta bir tebeddül ve tahavvül var. Bu da pek
çok menfaatler içindir. Küre-i arzda gece ve gündüz ci-
hetiyle bir ta¤yir var. Bu dahi büyük büyük gayeler için-
dir. Kâinatta hükümferma olan nizam ve intizamla bera-
ber, faaliyet hususunda elvan-› seb’a gibi tebarüz eden flu 

Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
aflk-› sad›k: do¤ru ve de¤iflmez
aflk.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
cemal-i hazin: gaml›, kederli gü-
zellik.
cemal-i mücerret: maddenin
kendisine ba¤›ml› olmayan ba-
¤›ms›z güzellik.
cezbe: çekme, çekim; heyecan,
coflkunluk.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
cüz’iyat: parçaya ait olan fleyler.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
elvan-› seb’a: yedi renk.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
fiil: ifl, hareket.
gaye: maksat, hedef.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikat-i cazibe: çekim gerçe¤i.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hayvanat: hayvanlar.
Hayy-› Kayyum: her hususta ik-
tidar› olan, her canl›ya hayat ve-
ren ve onlar› ayakta tutan Allah.
hükümferma: hükümran, hü-
küm süren.
hüsn-i arazî: zatî olmayan, d›flar›-
dan veya baflkas› taraf›ndan veri-
len güzellik.
hüsn-i zatî: zat›n›n güzelli¤i, bir
fleyin zat›nda güzellik olmas›.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
ilâm: bildirmek, ö¤retmek.
incizap: cezp edilme, kap›lma,
çekilme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
istilzam: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
Kadim: varl›¤›n›n öncesi olmayan
Allah.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mahbub-i hakikî: gerçek, do¤ru
sevgili; sevgiye gerçek lây›k olan.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
memzuç: birbirine mezcolmufl,
kar›flm›fl.
menfaat: fayda.
Muhyî: ölüleri dirilten ve hayat›
veren Allah.
Mümît: can verdi¤ini vakti gelin-
ce öldüren Cenab-› Hak.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.

Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
Rabb-i Vacibü’l-Vücud: her
fleyi sevk ve idare eden, bes-
leyip ve büyüten ve varl›¤›
gerekli olan Allah.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet
sahibi ve flefkatle bütün var-

l›klar› r›z›kland›ran Allah.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n
r›zk›n› veren ve ihtiyaçlar›n›
karfl›layan Allah.
Rezzak-› Rahîm: sonsuz
merhamet ve flefkat sahibi r›-
z›k verici olan Allah.
s›fat: vas›f, nitelik.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.

tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, baflkalaflma.

talim: ders verme, ö¤retme.

tebarüz: belli olma, görünme,
bariz hale gelme.

tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.

vücub-i vücut: varl›¤› gerekli
olmak, olmamas› imkâns›z ol-
mak, varl›¤› zarurî ve vacip ol-
mak.
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hakikatler, bilbedahe bir mutasarr›f-› hakîm, kadîr, fail-i
muhtar gibi bütün evsaf-› kemaliye ile muttas›f bir
Hâl›k’›n vücub-i vücuduna yapt›klar› delâleti kâinat 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ile tebli¤ ediyor.

• Ve keza, kâinat›n ihtiva etti¤i bütün enva ve ecza ve
zerrat› istilâ eden hudus, bir Muhdis ve bir Mucid’i iktiza
eder.

• Ve keza, kâinat, bütün eczas›yla beraber gayr-i mü-
tenahi eflkâl ve vaziyetlere kabiliyeti, ihtimali, imkân›
varken, bu flekl-i haz›ra girmesi, elbette bir Hâl›k-› Vaci-
bü’l-Vücud’un ihtiyar, irade ve tercihiyle olmufltur.

• Ve keza, büyük bir fakr u ihtiyaçta bulunan kâinat›n
enva ve eczas›na lâz›m olan ifllerini, hacetlerini evkat-›

münasipte 
2 rÖp°ùnàrënj n’ oår«nM røpe ifa ve is’af etmek, bir

Rezzak-› Kerîm’in vücub-i vücuduna delâlet eder.

• Ve keza, kâinat umumî ve hususî, maddî ve manevî
pek büyük ihtiyaçlar içindedir. Gerek vücuduna ve gerek
bekas›na lâz›m fleyleri, iflleri görmekten âcizdir. Bu gibi
matlûplar›n›n fluuru olmaks›z›n, yerine getirilmesi, elbet-
te Rahman-› Rahîm ve Vacibü’l-Vücud bir Sâni-i Hakîm
taraf›ndand›r.

• Ve keza, kevn ve vücutta imkân, kesret, infial mer-
tebeleri vard›r. ‹mkân mertebesi, vücup mertebesine ba-
kar ve onu istilzam eder. Kesret mertebesi, vahdet mer-
tebesine naz›rd›r, onu iktiza eder. ‹nfial mertebesi failiyet 
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tirme.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
infial: olufl, baflkas›n›n fiiliyle
meydana gelifl.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istilâ: kaplama, yay›lma.
istilzam: gerektirme.
kabiliyet: istidat, yetenek.
Kadîr: sonsuz kudret sahibi olan
ve her fleye gücü yeten Allah.
kesret: çokluk.
kevn: olma, olufl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mertebe: derece, basamak.
Mucit: yaratan, yoktan var eden.
Muhdis: ihdas eden, yeniden ç›-
karan, önceden olmayan bir fleyi
yapan, icat eden, kuran.
mutasarr›f-› hakîm: her fleyin
idare ve tanzimi elinde olan, her
fleyi hikmetle tasarruf eden Allah.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan.
naz›r: nazar eden, bakan.
Rahman-› Rahîm: Rahman ve
Rahîm olan Allah; dünya ve ahi-
rette yaratt›klar›na sonsuz rah-
met, flefkat ve merhametiyle
muamele eden Allah.
Rezzak-› Kerîm: ikram sahibi
olan r›z›k verici; Cenab-› Hak.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
flekl-i haz›r: var olan flimdiki fle-
kil, biçim.
fluur: bilinç.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
tercih: seçme, seçim.
umumî: herkesle ilgili, genel.
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.).
vahdet: birlik ve teklik.
vaziyet: durum.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
vücup: vacip ve lüzumlu olma,
gereklilik.
vücut: var olma, varl›k.
zerrat: zerreler, atomlar.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eflkâl: biçimler, suretler, fle-

killer, tarzlar.
evkat-› münasip: münasip,
uygun vakitler.
evsaf-› kemaliye: olgunluk
vas›flar›.
fail-i muhtar: istedi¤ini ya-
pan, kendi iradesiyle faaliyet-
te bulunan, hakikî müessir.
fakr u ihtiyaç: yoksulluk ve
muhtaç olufl.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-

nu olmayan, nihayetsiz.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden.
Hâl›k-› Vacibü’l-Vücud: her
fleyi yoktan var eden ve varl›-
¤› zorunlu olan Allah.
hudus: sonradan meydana
gelme, yok iken var edilme.
hususî: özel.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-

1. O Allah ki, Ondan baflka ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255.)

2. Umulmad›k bir tarzda.



mertebesine mütevakk›ft›r. Bu mertebeler aras›ndaki is-
tilzam, bizzarure Vacib, Vahid, Fa’al bir Hâl›k’› iktiza ve
istilzam eder.

• Ve keza bak›yoruz ki, kâinatta herhangi bir fley,
hadd-i kemale vas›l olmay›nca, hareket etmekten dur-
muyor. Kemaline vas›l oldu¤u zaman, hareketi terk edip
sükûnda oturur. Bundan anlafl›l›yor ki, vücut kemali ister;
kemal de sübutu iktiza eder. Öyle ise, vücudun vücudu
kemal iledir; kemalin kemali de devam ile olur. Öyle ise,
bir Vacib-i Sermedî, Kâmil-i Mutlak var ki, mümkinat›n
bütün kemalât›, Onun nur-i kemalinin cilvelerine birer
gölgedir. Öyle ise, Cenab-› Hak zat›nda, s›fât›nda,
ef’alinde kâmil-i mutlakt›r.

• Ve keza, her fleyin bât›n› zahirinden daha lâtif daha
fleffaft›r. Bu ise, sâniin o fleyden hariç ve baid olmama-
s›na delâlet eder. O fleyin sair eflya ile nizam ve muvaze-
nesinin, sânii taraf›ndan temin edildi¤i cihetle de, sâniin
o fleyde dâhil olmamas›n› iktiza eder. Öyle ise, bir mas-
nuun zat›na bak›l›rsa, sâniin ilim ve hikmeti görünür.
Gayrisiyle birlikte bak›l›rsa, sâniin fevka’l-küll bir sem’ ve
basara malik oldu¤u görünür. Bu hakikatten anlafl›ld› ki,
Sâni-i Âlem, âlemde dâhil olmad›¤› gibi, âlemden hariç
de de¤ildir. ‹lmi ve kudreti ile her fleyin içinde oldu¤u gi-
bi, her fleyin fevkindedir. Bir fleyi gördü¤ü gibi, bütün efl-
yay› da beraber görür.

Bu hakikatler, kavz-i kuzeh renkleri gibi macun, bir ta-
k›m nuranî ayetlerdir. Kâinat bütün evsaf-› kemaliye ile 

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
baid: uzak, ›rak.
basar: görme.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
dâhil: girme, içinde olma.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
ef’al: fiiller, ifller.
evsaf-› kemaliye: olgunluk vas›f-
lar›.
Fa’al: durmaks›z›n ve durmaya
ihtiyaç duymaks›z›n faaliyet gös-
teren Allah.
fevka’l-küll: hepsinin üstünde.
fevkinde: üstünde.
Gayr: baflka, di¤er.
hadd-i kemal: olgunluk haddi,
mükemmellik s›n›r›.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
ilim: bilme, bilgi.
istilzam: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kâmil-i mutlak: tam, noksans›z,
eksiksiz, tam mükemmel.
kavz-i kuzeh: gökkufla¤›.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lâtif: hofl, güzel ve nazik.
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macun: hamur k›vam›nda ge-
lifltirilmifl madde, kar›fl›m.
malik: sahip.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
mertebe: derece, basamak.
muvazene: denge, ölçü.
mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dahi-
lindekiler, olabilir fleyler.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l›
olan, bir fleyin üzerinde du-
ran.
nizam: düzen, tertip; düzgün-

lük.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nur-i kemal: olgunluk, mü-
kemmellik ›fl›¤›, ayd›nl›¤›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla
yaratan Allah.
sem’: iflitme.
s›fât: nitelikler, özellikler, va-
s›flar.
sübut: .

sükûn: sakinlik, durgunluk,
hareketsizlik.
fleffaf: saydam.
temin: sa¤lama.
Vacib-i Sermedî: daimî ve
varl›¤› zorunlu olan Allah.
Vacip: varl›¤› zat›nda gerekli
olan Allah.
Vahid: zat›nda ve s›fatlar›nda
tek ve yegâne olan.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vücut: var olma, varl›k.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zat: kendi, as›l, öz.



muttas›f bir Hâl›k’›n vücub-i vücut ve vahdetine delâlet
ve flahadet eder. Evet, kâinat o Hâl›k’›n nurunun gölge-
si, esmas›n›n tecelliyat›, ef’alinin âsâr›d›r.

Arkadafl!

Kâinat›n, flu geçen hakikatlerin lisan›yla söyledi¤i 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG , delâiliyle 

2 $ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnM n’ ’› ispat

eder.

Ve keza 
3 *G s’pG n¬'dpG nB’ o¬sfnG rºn∏`rYÉna hakikati, 

4 $G o∫ƒo°SnQ lósªn`` ofi ’›

istilzam ediyor; $G o∫ƒo°SnQ lósªn` ofi da iman›n befl rüknünü

tazammun etti¤i gibi, s›fât-› rububiyete de mazhar ve

mir’att›r. Bu s›rra binaendir ki, $G o∫ƒo°SnQ lósªn`` ofi iman›n mi-

zan ve terazisinde, 
5 *G s’pG n¬'dpG nB’ ile karin ve muvazi olmufl-

tur.
Nübüvvet, s›fât-› rububiyete naz›r ve mazhar oldu¤un-

dan, umumî bir camiiyete maliktir. Velâyet ise, hususî ve

cüz’îdir. Aralar›ndaki nispet, 
6 nÚ/ªndÉn©rdG tÜnQ ile 

7 »uHnQ ara-

s›ndaki nispet gibidir ki, birisinde izafe umumîdir, öteki-
sinde hususîdir. Veya arzdan arfla olan miraçla secdede-
ki miraç aras›nda veya Arfl ile kalp aras›ndaki nispet gi-
bidir.

Arkadafl!

fiu yüksek olan matlûba zikretti¤imiz bürhanlar, mat-
lûbu ihata eden bir dairedir. Matlûp olan vücub-i vücut ve 
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esma: adlar, isimler.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hususî: özel.
ihata: kuflatma, içine alma.
iman: inanç, itikat.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istilzam: gerektirme.
izafe: isnat etmek, dayand›rmak.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
karin: yak›n; arkadafl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lisan: dil.
malik: sahip.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
miraç: en yüksek makam.
mir’at: âyine, ayna.
mizan: terazi, ölçü.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan.
muvazi: paralel, bir yönde ve ay-
n› aç›kl›kta bulunan veya uzanan,
birbirine denk.
naz›r: nazar eden, bakan.
nispet: oran, ölçü.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
rükün: esas, kaide, prensip.
s›fât-› rububiyet: rububiyet s›fat-
lar›; Cenab-› Hakk›n her fleyi ter-
biye ve idare etme, besleyip ye-
tifltirmesiyle ilgili s›fatlar.
s›r: gizli hakikat.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
umumî: herkesle ilgili, genel.
vahdet: birlik ve teklik.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
zikretmek: anmak, bildirmek.

Arfl: Cenab-› Hakk›n isimleri-
nin tam tecelli etti¤i en yüce
makam.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arz: yer, dünya.
âsâr: eserler.

binaen: –den dolay›, bu se-
bepten.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait

olmayan, özel.
delâil: deliller, bürhanlar, is-
pat vas›talar›.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ef’al: fiiller, ifller.

1. O Allah ki, Ondan baflka ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255.)
2. Günahlardan sak›nmak ve ibadetlere güç yetirmek ancak Allah'›n yard›m› ile mümkündür.
3. Bil ki, Allah'tan baflka ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
4. Muhammed, Allah'›n resulüdür.
5. Allah’tan baflka ilâh yoktur.
6. Âlemlerin Rabbi.
7. Benim Rabbim.



vahdet o dairenin merkezindedir. Daireyi teflkil eden bür-
hanlar›n her birisi, parma¤›n› uzat›p, matlûbun hak ve
sad›k oldu¤una imza at›yorlar. O bürhanlardan zay›f
olanlar›n aralar›nda tesanüt vard›r. Yani, birbirini teyit ve
takviye etmekle, zay›f bürhanlar›n zaafiyeti zail olur. Za-
il olmasa bile, itibardan düflmez. ‹tibardan düflse bile, da-
irenin bozulmas›na sebep olmaz, ancak daire küçülür.

Maahaza, bürhanlar›n hey’et-i mecmuas›na terettüp
eden matlûbun kuvvet ve vuzuhunu her fertten istemek
ve her fertte aramak, akl›n hastal›¤›na, zihnin cüz’iyeti-
ne iflaret olup, matlûbu red ve inkâr için bir zemin teflkil
ediyor. Binaenaleyh, bir bürhana bak›ld›¤› zaman, zaafi-
yetten dolay› vehimler bafl gösterirse, öteki bürhanlar-
dan süzülen kuvvet ile ortada zaafiyet kalmaz; vehimler
de da¤›l›r.

Maahaza, baz› bürhanlar suya benziyor, bir k›sm› da
havaya benziyor, bir k›sm› da ziya gibidir. Binaenaleyh,
bu gibi bürhanlar› gayet lâtif ve dikkatli ince bir fikirle
aray›p tutmal›d›r ki, dökülmesin, sönmesin, uçmas›n.

@

binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cüz’iyet: azl›k, cüz’î olufl, küçük-
lük.
daire: saha, alan.
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gayet: son derece, oldukça.
hak: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hey’et-i mecmua: tümünün
oluflturdu¤u grup; bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
itibar: de¤er, k›ymet.
lâtif: nazik, hofl, güzel.
maahaza: bununla birlikte,

böyle olmakla beraber.
matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.
red: kabul etmeme.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî,
sahte olmayan.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
terettüp: bir iflin birinin üzeri-
ne düflmesi.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.

teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
vahdet: birlik ve teklik.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zaafiyet: zay›fl›k.
zail: sone eren, yok olan.
zemin: temel, dayanak.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Takriz
[Fâz›l-› muhterem, Meclis-i Mesahif ve
Tetkik-i Müellefat-› fier’iye Reis-i Âlîsi
fieyh Safvet Efendi Hazretlerinin tak-
rizidir.]

Cenab-› Hakka hamd ve kendisine Kur’ân
nazil olan Peygamberimize ve dinin binas›n›
tahkim ve temhit eden Âl ü Ashab›na salât ü
selâm olsun.

Tevhid Denizinden Bir Katre nam›ndaki risa-
le gözüme tecelli etti. O denizle bu katre ara-
s›nda bir fark göremedim. Çünkü, o katre ha-
kikatte o denizden geliyor ve o denize dökülü-
yor. Tevhid denizinden avuçla su içmekte ve ‹s-
lâmiyet memesinden süt emmekte kardeflimiz
olan allâme Bediüzzaman Said Nursî’nin
sa’yinden dolay› Cenab-› Hakka hadsiz flükür-
ler olsun.

El-fakir, türab-i akdamü’l-ulema
Safvet

(rahmetullâhi aleyh)

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 103

gerek dil ile gerekse hâl ile Allah’›
hamd etme.
tahkim: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma, muhkem hale getirme.
takriz: övme yaz›s›, bir eser hak-
k›nda yaz›lan ve eserin bafl›na
konulan övgü yaz›s›.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
temhit: düzeltme, düzenleme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
türab-i akdamü’l-ulema: âlimle-
rin ayaklar›n›n bast›¤› toprak.

allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
Âl ü Ashap: Hz. Peygamberin
(a.s.m.) ailesi ve onu görmüfl,
onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler, Sahabeler
el-fakir: bu fakir (alçak gönül-
lülük ifadesi)
faz›l-› muhterem: sayg›de¤er
iyilikler ve güzellikler sahibi.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve

memnuniyetini onu överek
bildirme.
katre: damla.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
Meclis-i Mesahif ve Tetkik-i
Müellefat-› fier’iye: Osmanl›
döneminin flimdiki Mushaflar›
ve Dinî Eserleri ‹nceleme Ku-
ruluna benzer kurumu.
nam: ad.

nazil: nüzul eden, inen.
rahmetullâhi aleyh: Allah’›n
rahmeti onun üzerine olsun.
reis-i âlî: yüce, yüksek reis,
baflkan.
salât ü selâm: salât ve selâm;
Peygamberimiz Hz. Muham-
med’e (s.a.v) memnuniyet ve
ba¤l›l›k için yap›lan rahmet
dualar›.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,



Hatime
fiu Hatime, dört çeflit hastal›klar› beyan eder ve teda-

vi çarelerini gösterir.

Bir inc i  has ta l › k , “yeis”tir.

Arkadafl!

Amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar,
ye’se düfler. Böyle bir me’yusun gözüne, dinî meselelere
münafi edna ve zay›f bir emare, kocaman bir bürhan gö-
rünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, di¤er ema-
relerin saikas›yla ilân-› isyan ederek ‹slâm dairesinden ç›-
kar, fleytan›n ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh, a’male
muvaffak olamayanlar, ye’se düflmemek için flu ayete
müracaat etsin:

$G pánªrMnQ røpe Gƒo£nær≤nJ n’ rºp¡°pùoØrfnG '¤nY Gƒoanôr°SnG nøj/òsdG n…pOÉnÑpY Énj rπob
1@ oº«/MsôdG oQƒoØn¨rdG nƒog o¬sfpG Ék©«/ªnL nÜƒoftòdG oôpØr¨nj %G s¿pG

‹ k inc i  has ta l › k , “ucub”dur.

Arkadafl!

Ye’se düflen adam, azaptan kurtulmak için, istinat ede-
cek bir noktay› aramaya bafllar. Bakar ki, bir miktar ha-
senat ve kemalât› var; hemen o kemalât›na bel ba¤lar.
Güvenerek der ki: “Bu kemalât beni kurtar›r, yeter” diye
bir derece rahat eder. Hâlbuki, a’male güvenmek ucub-
dur, insan› dalâlete atar. Çünkü, insan›n yapt›¤› kemalât

a’mal: ameller, ifller; iyilikler.
amel: dinin emirlerini yerine ge-
tirme ifli.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azap: günahlara karfl› çekilecek
ceza, eziyet, iflkence.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-

çük.
emare: alâmet, belirti, niflan.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hatime: son söz, bir eserin
sonuç k›sm›.
ilân-› isyan: ayaklanma ilân›,
isyan etti¤ini bildirme.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
istinat: dayanma, güvenme.

kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
mesele: konu.
me’yus: ye’se düflmüfl, ümit-
siz, kederli.
muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.
münafi: z›t, ayk›r›.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.

saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.
taat: itaat etme, Allah’›n
emirlerini yerine getirip ya-
saklar›ndan kaç›nma.
ucub: kendini be¤enmifllik,
kibir, gurur.
üç: kendini be¤enmifllik, kibir,
gurur.
yeis: ümitsizlik.

1. De ki: Ey günahta afl›r› giderek nefislerine zulmetmifl olan kullar›m! Allah'›n rahmetinden
ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki, Allah bütün günahlar› ba¤›fllar. fiüphesiz ki O çok
ba¤›fllay›c›, çok merhamet edicidir. (Zümer Suresi: 53.)
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ve iyiliklerde hakk› yoktur, mülkü de¤ildir, onlara güve-
nemez.

Hem, insan›n vücudu ve cesedi bile onun de¤ildir.
Çünkü, kendisinin eser-i sanat› de¤ildir. O vücudu yolda
bulmufl, lâkita olarak temellük de etmifl de¤ildir. K›ymeti
olmayan fleylerden oldu¤u için yere at›lm›fl da, insan al-
m›fl de¤ildir. Ancak, o vücut havi oldu¤u garip sanat,
acip nak›fllar›n flahadetiyle, bir Sâni-i Hakîm’in dest-i
kudretinden ç›km›fl k›ymettar bir hane olup, insan o ha-
nede emaneten oturur. O vücutta yap›lan binlerce tasar-
rufattan, ancak bir tane insana aittir.

Ve keza, esbap içerisinde en eflref, en kuvvetli bir ih-
tiyar sahibi insan iken, ef’al-i ihtiyariye nam›yla kendisi-
ne mal zanneti¤i ef’alin ekl, flürb gibi en adî bir fiilin hu-
sulünde, yüz cüz’ünden ancak bir cüz’ü insana aittir.

Ve keza, insan›n elindeki ihtiyar pek dard›r. Havâss›-
n›n en genifli hayal oldu¤u hâlde, o hayal ak›l ve akl›n se-
merelerini ihata edemez. Bunlar›, bu kadar büyük iken,
nas›l daire-i ihtiyar›na ithal edip, onlarla iftihar ediyor-
sun?

Ve keza, fluurî olmaks›z›n, senin lehine ve aleyhine
çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller fluurî olduklar› hâl-
de, fluurun taallûk etmedi¤inden sabit olur ki, o fiillerin
faili bir Sâni-i Zîfluur’dur. Ne sen failsin ve ne senin es-
bab›n. Binaenaleyh, malikiyet davas›ndan vazgeç. Ken-
dini mehasin ve kemalâta mastar oldu¤unu zannetme.
Ve kat’iyen bil ki, senden sana yaln›z noksan ve kusur 
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ket etme.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
keza: böyle, böylece; bu da öyle,
ayn› flekilde, öylece.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
kuvve: gerçekleflmemifl, fakat
gerçekleflme imkân› ve ihtimali
olan potansiyel.
lâkita: at›lm›fl sahipsiz mal.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
malikiyet: maliklik, malik ve sa-
hip olma.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nam: ad.
noksan: eksiklik.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
Sâni-i Zîfluur: fluur sahibi ve her
fleyi sanatl› yaratan Allah.
semere: meyve, güzel netice.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fluur: bilinç.
fluurî: fluurluca, bilinçli flekilde.
flürb: içme.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler.
temellük: sahiplenme, kendine
mal etme.
vücut: beden, ceset; varl›k.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
aleyh: karfl›, karfl›t.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
ceset: vücut, beden.
cüz: k›s›m, parça.
daire-i ihtiyar: seçme, iste-
me, tercih etme dairesi.
dava: iddia.
dest-i kudret: kudret eli, ya-
pabilme gücü.

ef’al: fiiller, ifller.
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller, kifli-
nin kendi ihtiyarî fiilleri.
ekl: bir fley yeme, yenilme.
emaneten: emanet yoluyla,
emanet olarak.
esbap: sebepler, vas›talar.
eser-i sanat: sanat eseri, sa-
nat de¤eri olan eser.
eflref: en flerefli, daha flerefli,
en iyi, en güzel.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.

fiil: ifl, hareket.
garip: tuhaf, hayret verici.
hane: ev, mesken.
havâs: hasseler, duyular,
duygular.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
husul: olma, meydana gelme.
idhal: dâhil etme, içine alma,
sokma.
iftihar: övünme.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-



vard›r. Çünkü, sû-i ihtiyar›nla, sana verilen kemalât› bile
ta¤yir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cese-
din bile emanettir. Mehasinin hep mevhubedir, seyyiat›n
meksubedir. Binaenaleyh, 

1 $ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnMn’nh oórªn◊rG o¬ndnh o∂r∏oŸrG o¬nd
de.

Üçüncü has ta l › k “gurur”dur.

Evet, gurur ile, insan maddî ve manevî kemalât ve me-
hasinden mahrum kal›r. E¤er gurur saikas›yla baflkalar›n
kemalât›na tenezzül etmeyip, kendi kemalât›n› kâfi ve
yüksek görürse, o insan nak›st›r. Böyle insanlar, malû-
mat ve keflfiyatlar›n› daha yüksek görmekle, eslâf-› iza-
m›n irfladat ve keflfiyatlar›ndan mahrum kal›rlar. Ve ev-
hama maruz kalarak, bütün bütün çizgiden ç›karlar. Hâl-
buki, eslâf-› izam›n k›rk günde yapt›klar› bir keflfiyat›
bunlar k›rk senede bulamazlar.

Dördüncü has ta l › k “suizan”d›r.

Evet, insan hüsnüzanna memurdur. ‹nsan herkesi ken-
disinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan sû-i ahlâ-
k›, suizan saikas›yla baflkalara teflmil etmesin; ve baflka-
lar›n baz› harekât›n›, hikmetini bilmedi¤inden, takbih et-
mesin. Binaenaleyh, eslâf-› izam›n hikmetini bilmedi¤i-
miz baz› hâllerini be¤enmemek suizand›r. Suizan ise,
maddî ve manevî içtimaiyat› zedeler.

* * *

binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
ceset: vücut, beden.
eslâf-› izam: evvelce geçmifl olan
büyük zatlar.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
hane: ev, mesken.
harekât: hareketler, davran›fllar.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüsnüzan: bir kimsenin veya bir
hâdisenin iyili¤i hakk›ndaki vicda-
nî ve iyi kanaat.
içtimaiyat: sosyal hayata ait bil-
gi.
irfladat: irflatlar, uyarmalar, do¤ru
yolu göstermeler.
kâfi: yeter, elverir.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar, mükemmellikler.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n ilham
etmesiyle gösterilen gaypla ilgili
s›rlar.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.

malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
meksube: kazan›lm›fl, kesbo-
lunmufl.
mevhube: verilmifl, ihsan

edilmifl, ba¤›fllanm›fl.
nak›s: noksan, eksik.
saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar,
kötülükler.
sû-i ahlâk: ahlâk kötülü¤ü,
kötü ahlâk.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, ha-
tal› tercih.

suizan: fena, kötü zan, flüphe.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
takbih: çirkin görme, ay›pla-
ma, k›nama.
tenezzül: inme, alçalma.
teflmil: yayma, geniflletme,
flümullendirme.
zedeleme: yaralama, zarar
verme.

1. Mülk ve hamd Ona mahsustur. Günahlardan sak›nmak ve ibadete güç yetirmek ancak
Onunla olur.
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Arkadafl!

Tahte’l-arz yapt›¤›m hayalî bir seyahatte gördü¤üm
baz› hakikatleri zikredece¤im.

B‹R‹NC‹ HAK‹KAT

Arkadafl!

Malik-i Hakikî’den gaflet, nefsin firavunlu¤una sebep
olur.

Evet, taht-› tasarrufunda bulunan bütün eflyan›n Ma-
lik-i Hakikî’sini unutan, kendisini kendisine malik zanne-
derek, hâkimiyet tevehhümünde bulunur. Ve baflkalar›
da, bilhassa esbab›, kendisine k›yas ile hâkim ve malik
defterine kaydeder. Ve bu vesile ile, Allah’›n mülkünü,
mal›n› kendilerine taksim ederek, ahkâm-› ‹lâhiyeye kar-
fl› muaraza ve mübarezeye bafllar.

Hâlbuki Cenab-› Hak taraf›ndan insanlara verilen ben-
lik ve hürriyet, ulûhiyet s›fatlar›n› fehmetmek üzere bir
vahid-i k›yasî vazifesini görüyor. Maalesef, sû-i ihtiyar ile
hâkimiyet ve istiklâliyete alet ederek, tam bir firavun
olur.

Arkadafl!

Bu ince hakikat, tam vuzuh ve zuhuruyla flöyle bana
göründü ki:

Gaflet suyu ile tenebbüt eden benlik, Hâl›k’›n s›fatlar›-
n› fehmetmek için bir vahid-i k›yast›r. Çünkü, insanlar
görmedikleri fleyleri k›yas ve temsiller ile bilirler.
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tabakalar›.
taht-› tasarruf: idare alt›nda.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
temsil: benzetme.
tenebbüt: büyüme, bitki gibi ye-
tiflmek.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
vahid-i k›yas: ölçmeye esas olan
fley, ölçü birimi.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas
olan fley, birim, ölçü birimi.
vazife: görev.
vesile: bahane, sebep.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zikretmek: anmak, bildirmek.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

ahkâm-› ‹lâhiye: ‹lâhî hü-
kümler, Allah’›n hükümleri.
bilhassa: özellikle.
esbap: sebepler, vas›talar.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
firavun: zalim, imans›z; kibir-
li, gururlu ve inatç›.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hakikat: gerçek, esas.
hâkim: hükmeden, üstün
olan.

hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden Allah.
hayalî: hayale ait, hayalle ilgi-
li, hayale mensup.
istiklâliyet: istiklâl üzere bu-
lunma, hür ve müstakil olma,
bafll› bafl›na buyruk olma, ba-
¤›ms›zl›k.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.
malik: sahip.

Malik-i Hakikî: her fleyin ha-
kikî sahibi ve maliki olan Al-
lah.
muaraza: birbirine karfl› gel-
me, söz ile karfl›l›kl› mücade-
le.
mübareze: çat›flma, kavga.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
s›fat: vas›f, nitelik.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, seç-
menin fenal›¤›.
tahte’l-arz: yer alt›, yerin alt



Meselâ, bir adam Cenab-› Hakk›n kudretini anlamak
için, bir taksimat yapar. “Buradan buraya benim kudre-
timdedir, bundan o yan› da Onun kudretindedir” diye
vehmî bir çizgi çizmekle, meseleyi anlar. Sonra mevhum
hatt› bozar, hepsini de Ona teslim eder. Çünkü, nefis
nefsine malik olmad›¤› gibi, cismine de malik de¤ildir.
Cismi ancak acip bir makine-i ‹lâhiyedir. Kaza ve kader
kalemiyle, kudret-i ezeliye —bir cilveci¤i— o makinede
çal›fl›yor. Binaenaleyh, insan o firavunluk davas›ndan
vazgeçmekle, mülkü malikine teslim etsin, emanete h›-
yanet etmesin. E¤er h›yanetle bir zerreyi nefsine isnat
ederse, Allah’›n mülkünü esbab-› camideye taksim etmifl
olacakt›r.

‹K‹NC‹ HAK‹KAT

Ey nefs-i emmare! Kat’iyen bil ki, senin hususî, ama
pek genifl bir dünyan vard›r ki, âmâl, ümit, taallûkat, ih-
tiyacat üzerine bina edilmifltir. En büyük temel tafl› ve tek
dire¤i, senin vücudun ve senin hayat›nd›r. Hâlbuki, o di-
rek kurtludur; o temel tafl› da çürüktür. Hülâsa, esastan
fasit ve zay›ft›r, daima harap olmaya haz›rd›r.

Evet, bu cisim ebedî de¤il, demirden de¤il, tafltan de-
¤il, ancak et ve kemikten ibaret bir fleydir. Anî olarak se-
nin bafl›na y›k›l›yor; alt›nda kal›yorsun. Bak, zaman-› ma-
zi senin gibi geçmifl olanlara genifl bir kabir oldu¤u gibi,
istikbal zaman› da genifl bir mezaristan olacakt›r. Bugün,
sen iki kabrin aras›ndas›n. Art›k sen bilirsin.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âmâl: emeller, arzular, istekler,
ummalar, ümitler.
bina: kurma, dayand›rma.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cilve: tecelli, görüntü.
dava: iddia.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
esbab-› camide: fluursuz ve ruh-
suz olan sebep ve vas›talar.
fasit: sa¤lam ve do¤ru olmaktan
ç›km›fl, bozuk, bozulmufl.
firavunluk: nefsini ve benli¤ini fi-
ravun gibi ilâh seviyesine ç›kara-
cak derecede büyük görme.
hakikat: gerçek, esas.
hat: çizgi.
h›yanet: hainlik, kendine olan
güveni kötüye kullanma.
hususî: özel.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
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istikbal: gelecek.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-›
Hakk›n takdir ve tayin etme-
si.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
Kaza: olaca¤› Cenab-› Hak ta-
raf›ndan bilinen ve takdir olu-
nan fleylerin zaman› gelince
yaratmas›.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i ezeliye: ezele ait
kudret, bafl› sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.

makine-i ‹lâhiye: Allah’›n
makinesi.
malik: sahip.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
mevhum: hakikatte olma-
yan, vehim ve hayal ürünü
olan.
mezaristan: mezarl›k.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›

emreden nefis.

taallûkat: ilgiler, iliflkiler.

taksim: bölme, paylaflt›rma.

taksimat: taksimler, bölme-
ler, k›s›mland›rmalar.

vehmî: vehimle ilgili, asl›nda
var olmad›¤› hâlde varm›fl gi-
bi görülen her hangi bir fleye
ait.

zaman-› mazi: geçmifl za-
man.

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.



Arkadafl!

Bildi¤imiz, gördü¤ümüz dünya bir iken, insanlar ade-
dince dünyalar› havidir. Çünkü, her insan›n tam mana-
s›yla hayalî bir dünyas› vard›r; fakat, öldü¤ü zaman dün-
yas› y›k›l›r, k›yameti kopar.

ÜÇÜNCÜ HAK‹KAT

fiu gördü¤ün dünyay›, bütün lezaiziyle, sefahatleriyle,
safalar›yla pek a¤›r ve büyük bir yük gördüm. Ruhu fa-
sit, kalbi hasta olanlardan baflka, kimse o a¤›r yükün al-
t›na giremez. Çünkü, bütün kâinatla alâkadar olmaktan-
sa ve her fleyin minnetine girmektense ve bütün esbap
ve vesaite el aç›p arz-› ihtiyaç etmektense, bir Rabb-i Va-
hid, Semî ve Basîr’e iltica etmek daha rahat ve daha kâr-
l› de¤il midir?

DÖRDÜNCÜ HAK‹KAT

Ey nefis! (HAfi‹YE) Kâinat›n uzak çöllerine gidip Sâniin is-
pat›na deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Bir kulübecik
hükmünde bulunan, içerisinde oturdu¤un cisim kafesine
bak. Senin o kulübenin duvarlar›na as›lan icat silsilelerin-
den, hilkatin mu’cizelerinden ve harika sanatlar›ndan,
kulübeden harice uzat›lan ihtiyaç ellerinden ve pencere-
lerinden yükselen ah, oh ve eninler, lisan-› hâliyle isteni-
len yard›mlar›ndan anlafl›l›r ki, o kulübeyi müfltemilât›yla
beraber yaratan Hâl›k’›n o ahueninleri iflitir, flefkat ve 
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minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
müellif-i muhterem: muhterem
müellif, sayg›de¤er yazar.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
Rabb-i Vahid: tek ve eflsiz olan
Allah, bir olan Allah.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
safa: nefle, zevk, e¤lence.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sefahat: e¤lence.
Semi: gizli ve aç›k her fleyi ifliten
Cenab-› Hak.
silsile: zincir.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tarizen: dokunakl› söz; üstü ka-
pal› kinayeli olarak.
tasrihen: aç›k olarak, aç›ktan bil-
direrek, aç›ktan aç›¤a bildirerek.
vesait: vas›talar.

HAfi‹YE: Müellif-i muhterem, kendi nefsine tasrihen, baflkalara da tari-
zen söylüyor.

ah u enin: ah edip a¤lay›p in-
lemek.
alâkadar: ilgili, iliflki.
arz-› ihtiyaç: ihtiyac›n› bildir-
me.
Basîr: her fleyi görüp bilen,
tam, eksiksiz ve kusursuz gö-
ren Allah (c.c.).
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
enin: inilti, inleme, inleyifl.
esbap: sebepler, vas›talar.
fasit: sa¤lam ve do¤ru ol-
maktan ç›km›fl, bozuk, bozul-

mufl.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden Allah.
hariç: d›flar›.
harika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hayalî: hayale ait, hayalle ilgi-
li, hayale mensup.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.

icat: vücuda getirilme, yok-
tan var edilme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl›
hale getirme; do¤ruyu delil-
lerle gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.



merhamete gelir, hacat ve âmâlin ne varsa, taht-› taah-
hüde al›r. Zira, sine¤in kafas›ndaki o küçük küçük hücey-
rat›n nidalar›na “Lebbeyk!” söyleyen o Sâni-i Semî ve
Basîr’in senin dualar›n› iflitmemesi ve o dualara müspet
cevaplar vermemesi imkân ve ihtimali var m›d›r?

Binaenaleyh, ey bu küçük hüceyrelerden mürekkep
ve “ene” ile tabir edilen hüceyre-i kübra! O kulübeci¤in,
küçüklü¤üyle beraber, dolu oldu¤u harika icatlar›n› gör,
imana gel. Ve “Yâ ‹lâhî, yâ Rabbî, yâ Hâl›kî, yâ Musav-
virî, yâ Malikî ve yâ Men Lehü’l-Mülkü ve’l-Hamd! Senin
mülkün ve emanetin ve vedian olan flu kulübecikte misa-
firim, malik de¤ilim” de, o bat›l temellük davas›ndan vaz-
geç. Çünkü, o temellük davas› insan› pek elîm elemlere
maruz b›rak›r. (HAfi‹YE)

Nükte
Arkadafl!

‹man, bütün eflya aras›nda hakikî bir uhuvveti, irtibat›,
ittisali ve ittihat rab›talar›n› tesis eder. Küfür ise, bürudet
gibi, bütün eflyay› birbirinden ayr› gösterir ve birbirine 

HAfi‹YE: Mütercimin bir itizar›:
Mesnevî-i Nuriye’nin Arabî as›l nüshas›nda bulunan ve yeri buras› olan

sübhanallah, elhamdülillâh ve Allahü ekbere dair çok k›ymetli ve ehem-
miyetli bir k›sm›, üslûbunu ve fesahatini muhafaza edememek ve evrat
makam›nda okunabilen o hakikatleri, Türkçeye çevirmekle k›ymet-i asli-
yesini haleldar etmek endiflesiyle, tercüme etmedim. Kàrilerden özür di-
ler, rahmet ve hay›r dualar›n› beklerim.

Mütercim Abdülmecid

Allahü Ekber: Allah en büyük ve
en yücedir.
âmâl: emeller, arzular, istekler,
ummalar, ümitler.
Arabî: Arap diline ait.
bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürudet: so¤ukluk.
dair: alâkal›, ilgili.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
ene: ben.
evrat: virtler, okunmas› âdet olan
dinî dualar.
fesahat: sözün; kelime, mana,
ahenk ve s›ralama yönlerinden
kusursuz olmas›.
hacat: hâcetler, ihtiyaçlar.
hakikat: gerçek, esas.
haleldar: bozma, bozulma, bo-
zulmufl.
hüceyrat: hücrecikler.
hüceyre: hücrecik, küçük hücre.
hüceyre-i kübra: en büyük hüc-
recik.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihtimal: olabilirlik.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
itizar: özür dileme, bir sebep gös-
tererek aff›n› dileme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
ittisal: bitiflme, birleflme.
kàri: okuyucu, okuyan.
k›ymet-i asliye: as›l k›ymeti, de-
¤eri.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
lebbeyk: buyurun, emredin,
efendim.
malik: sahip.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
muhafaza: koruma.
mürekkep: terkip edilmifl, iki ve-
ya daha çok fleyin kar›flmas›ndan
meydana gelen bileflik.
müspet: olumlu.
mütercim: tercüme eden, bir dil-
den baflka bir dile çeviren, tercü-
man, çevirmen.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
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lerin her biri.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
Sâni-i Semî ve Basîr: her fleyi
ifliten ve gören, yaratt›klar›n›
sanatl› olarak yaratan Allah.
sübhanallah: Allah her türlü
eksiklikten uzak ve bütün üs-
tün s›fatlara sahiptir demek,
tesbih etmek.
tabir: ifade.
taht-› taahhüt: taahhüt alt›n-

da.
temellük: sahiplenme, kendi-
ne mal etme.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
uhuvvet: kardefllik.
üslûp: ifade yolu, kendine
has ifade veya yaz› tarz›.
vedia: emanet, saklan›lmak
ve korunmak üzere b›rak›lan
fley.
yâ Hâl›kî: ey beni ve her fleyi
en güzel flekilde yaratan Al-
lah’›m.

yâ ‹lâhî: ey Allah’›m!.
yâ Malikî: Ey bana ve her fle-
ye sahip ve efendi olan Al-
lah’›m.
yâ Men Lehü’l-mülkü ve’l-
Hamd: Ey bütün mülkün sa-
hibi ve bütün hamdlere lây›k
olan Allah’›m!.
yâ Musavvirî: Ey bana ve her
fleye kendine lay›k güzel flekil
ve suret veren Allah’›m.
yâ Rabbî: ey her fleyi en gü-
zel flekilde terbiye ve idare
eden Rabbim.



ecnebi nazar›yla bakt›r›r. Bunun içindir ki, mü’minin ru-
hunda adavet, kin, vahflet yoktur; en büyük bir düflma-
n›yla, bir nevi kardeflli¤i vard›r. Kâfirin ruhunda h›rs,
adavet oldu¤u gibi, nefsini iltizam ve nefsine itimad› var-
d›r. Bu s›rra binaendir ki, dünya hayat›nda bazen galebe
kâfirlerde olur.

Ve keza, kâfir, dünyada hasenat›n›n mükâfat›n› filcüm-
le görür; mü’min ise, seyyiat›n›n cezas›n› görür. Bunun
için, dünya kâfire Cennet (yani ahirete nispeten), mü’mi-
ne Cehennemdir (yani saadet-i ebediyesine nispeten).
Yoksa, “Dünyada dahi, mü’min yüz derece ziyade
mes’uttur” denilmifltir.

Ve keza, iman insan› ebediyete, Cennete lây›k bir cev-
here kalbeder. Küfür ise, ruhu, kalbi söndürür, zulmetler
içinde b›rak›r. Çünkü, iman, kabu¤unun içerisindeki lüb-
bü gösterir. Küfür ise, lüp ile kabu¤u tefrik etmez; kabu-
¤u aynen lüp bilir ve insan› cevherlik derecesinden kö-
mür derecesine indirir.

Nokta
Arkadafl!

Kalp ile ruhun hastal›¤› nispetinde felsefe ilimlerine
meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastal›k maraz› da,
ulûm-i akliyeye tevaggul etmek nispetindedir. Demek,
manevî olan hastal›klar insanlar› aklî ilimlere teflvik ve
sevk eder; ve akliyat ile ifltigal eden, emraz-› kalbiyeye
müptelâ olur.
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sip.
lüp: iç, öz.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maraz: hastal›k.
mes’ut: saadetli, bahtl›, mutlu.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
muhabbet: sevgi, sevme.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
mü’min: iman eden, inanan.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sevk: yöneltme, gönderme.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
s›r: gizli hakikat.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
tevaggul: çok u¤raflma, meflgul
olma.
ulûm-i akliye: aklî ilimler, akla
dayanan ilimler.
vahflet: yabanîlik, vahflîlik.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulmet: karanl›k.

adavet: düflmanl›k, husumet.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
aklî: akla dayanan, ak›l ile il-
gili.
akliyat: akl›n konusu olan
fleyler.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cevher: elmas, de¤erli tafl.
ebediyet: sonsuzluk.
ecnebi: yabanc›.
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.
filcümle: hepsi, bütünü.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
ilim: bilgi, marifet.
iltizam: birinin taraf›n› tutma,
tarafgirlik.
iman: inanma, itikat.

ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
itimat: dayanma, güvenme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
kalbetmek: bir hâlden di¤er
bir hale çevirmek, de¤ifltir-
mek.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kin: gizli düflmanl›k, garaz.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-



Ve keza, dünyan›n iki yüzünü gördüm:

• Bir yüzü, az çok zahirî bir ünsiyet, bir güzelli¤i varsa
da bât›n› ve içi daimî bir vahflet ile doludur.

• ‹kinci yüzü, filcümle, zahiren vahfletli ise de, bât›nen
daimî bir ünsiyetle doludur.

Kur’ân-› Azîmüflflan, nazarlar› ahiret ile muttas›l olan
ikinci veche tevcih eder. Birinci vecih ise, ahiretin z›dd›
olup, ademle muttas›ld›r.

Ve keza, mümkinat›n da iki vechi vard›r:

• Birisi, enaniyetle vücuttur. Bu ise ademe gider ve
ademe kalbolur.

• ‹kincisi, enaniyetin terkiyle ademdir. Bu ise Vacibü’l-
Vücud’a bakar; bir vücut kazan›r. Binaenaleyh, vücut is-
tersen, mün’adim ol ki, vücudu bulas›n.

Nükte
Mukaddimede zikredilen dört kelimeden, niyet hak-

k›ndad›r.

Arkadafl!

Bu niyet meselesi benim k›rk senelik ömrümün bir
mahsulüdür.

Evet, niyet öyle bir hasiyete maliktir ki, âdetleri, hare-
ketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adem: yokluk, hiçlik.
âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
bât›nen: dâhilen, iç yüzünde,
içinden olarak.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
daimî: sürekli, devaml›.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
filcümle: hepsi, bütünü.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
ibadet: kulluk, Allah’›n emirlerini
yerine getirme, yasaklar›ndan ka-
ç›nma uygulamalar›.
iksir: bir fleyin kuvvetli, esas
maddesi.
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kalbetmek: bir hâlden di¤er
bir hâle çevirmek, de¤ifltir-
mek.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
mahsul: ürün.
malik: sahip.
mâye: maya, as›l ve gerekli
madde; temel, esas, as›l, öz.
mesele: halledilmesi güç,
önemli konu.
mukaddime: ön söz, bafllan-
g›ç.

muttas›l: bitiflik.
mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dâhi-
lindekiler, olabilir fleyler.
mün’adim: in’idam eden, yok
olan, ademe ve hiçili¤e giden.
nazar: bak›fl, dikkat.
niyet: karar verme, kastet-
me, isteme; kalben bir fleye
yönelifl; istek, kas›t, karar.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
tevcih: yöneltme, çevirme.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,

dostluk.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley.
vecih: cihet, yön.
vücut: var olma, varl›k.
zahiren: görünüflte.
zahirî: görünürde.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



Ve keza, niyet ölü ve meyyit olan hâletleri ihya eden
ve canl›, hayatl› ibadetlere çeviren bir ruhtur.

Ve keza, niyette öyle bir hasiyet vard›r ki, seyyiat› ha-
senata ve hasenat› seyyiata tahvil eder.

Demek, niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlâst›r. Öy-
le ise, necat ve halâs ancak ihlâs iledir. ‹flte bu hasiyete
binaendir ki, az bir zamanda çok ameller husule gelir.
Buna binaendir ki, az bir ömürde, Cennet bütün lezaiz
ve mehasiniyle kazan›l›r. Ve niyet ile, insan daimî bir fla-
kir olur, flükür sevab›n› kazan›r.

Ve keza, dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle ba-
k›l›r:

• Bir cihette, o nimetlerin bir mün’im taraf›ndan veril-
di¤i düflünülür; ve nazar, o lezzetten in’am edene döner,
onu düflünür. Mün’imi düflünmek lezzeti, nimeti düflün-
mekten daha lezizdir.

• ‹kinci cihet, nimeti görür görmez nazar›n› ona has-
rederek, o nimeti ganimet telâkki ederek, minnetsiz yer.
Hâlbuki, birinci cihette lezzet, zeval ile zail olsa bile, ru-
hu bâkîdir. Çünkü, Mün’imi düflünür. “Mün’im ise mer-
hametlidir, daima bu nimetleri bana verir” diye ümitvar
olur. ‹kinci cihette, nimetin zevali ölüm de¤ildir ki, ruhu
kals›n; ruhu da söner, ancak duman› kal›r. Musibetlerin
ise, zevalinden sonra dumanlar› söner, nurlar› kal›r. Lez-
zetlerin zevalinden sonra kalan, dumanlar›, günahlar›d›r.
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necat: kurtulufl, kurtulma, halâs,
selâmet.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
niyet: karar verme, kastetme, is-
teme; kalben bir fleye yönelifl; is-
tek, kas›t, karar.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Allah
taraf›ndan verilen mükâfat.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
flakir: Allah’›n verdi¤i nimetlere
karfl›l›k flükreden.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
tahvil: bir hâlden baflka bir hale
getirme, de¤ifltirme, dönüfltürme.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
ümitvar: ümitli, umutlu, uman,
ümidi olan.
zail: sona eren, yok olan.
zeval: zail olma, sona erme, yok
olma.

amel: fiil, ifl.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihet: yön.
daimî: sürekli, devaml›.
ganimet: beklenmeyen ka-
zanç.
halâs: kurtulma, kurtulufl, se-
lâmete erme.
hâlet: hâl, durum.
hasenat: güzellikler, iyilikler.
hasiyet: bir fleye has özellik,

nitelik.
hasr: yaln›z bir fleye veya ki-
fliye mahsus k›lma.
husul: olma, meydana gelme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lezaiz: zevkler, lezzetler.

leziz: lezzetli, tatl›.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
meyyit: ölmüfl, ölü.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda
yük alt›nda kalma, kendini
manevî olarak borçlu hisset-
me.
musibet: felâket, belâ.
Mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
nazar: bak›fl.



Arkadafl!

Dünya ve ahiretteki lezzet ve nimetlere iman ile bak›-
l›rsa, bunlarda bir hareket-i devriye görülür ki, emsaller
birbirini takip eder, biri gider, yerine onun misli gelir. Bu
sayede o nimetlerin mahiyeti sönmez, ancak teflahhu-
sat-› cüz’iyede firak ve iftiraklar› vard›r. Bunun içindir ki,
lezaiz-i imaniye, firak ve iftirak ile müteessir ve müked-
der olmuyor. Fakat ikinci cihette, her bir lezzetin zevali
var; ve o zeval, haddizat›nda elem oldu¤u gibi, düflünme-
si de elemdir. Çünkü, bu ikinci cihette hareket devriye
de¤ildir, müstakimdir. Lezzet, ebedî bir ölüm ile mahkûm
olur.

Nokta
Arkadafl!

Esbap ve vesaiti insan kuca¤›na al›p yap›fl›rsa, zillet ve
hakarete sebep olur.

Meselâ, kelp bütün hayvanlar içerisinde birkaç s›fat-›
hasene ile muttas›ft›r ve o s›fatlar ile ifltihar etmifltir. Hat-
ta sadâkat ve vefadarl›¤› darb›mesel olmufltur. Bu güzel
ahlâk›na binaen, insanlar aras›nda kendisine mübarek
bir hayvan nazar›yla bak›lmaya lây›k iken, maalesef, in-
sanlar aras›nda mübarekiyet de¤il, necisü’l-ayn addedil-
mifltir. Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda, insanlar›n
onlara yapt›klar› ihsanlara karfl› flükran hissi olmad›¤›
hâlde, insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler.
Bunun esbab› ise:

addetmek: saymak, öyle kabul
etmek.
addedilmek: kabul edilmek, bir
nam ile kabul edilmek, ünlen-
mek, tan›nmak.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n,
de¤erli.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cihet: yön.
darb›mesel: atasözü, vecize.
devriye: dönüfl tarz›nda, yörün-
gesel.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
emsal: örnekler, benzerler.
esbap: sebepler, vas›talar.
firak: ayr›l›k, hicran.
haddizat›nda: esasen, asl›nda.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
hareket-i devriye: dönerek, dai-
re fleklinde hareket etme.
iftirak: ayr›lma, da¤›lma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iman: inanç, itikat.
ifltihar: meflhur olma, flöhret bul-
ma, tan›nma.
kelp: köpek.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
lezaiz-i imaniye: imandan gelen
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lezzetler, zevkler.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
mahkûm: kendine hükmolu-
nan, hükümlü.
meselâ: örne¤in.
misil: benzer, efl.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›-
fatlanan.
mübarek: hay›rl›, bereketli,
kutlu.
mübarekiyet: mübareklik,
feyizlilik, bereketlilik, hay›rl›
olufl.

mükedder: kederli, üzüntülü,
tasal›.
müstakim: do¤rusal, düz.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
nazar: bak›fl.
necisü’l-ayn: kirlili¤in, pisli¤in
ta kendisi.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sair: di¤er, baflka, öteki.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›fat-› hasene: güzel s›fat, va-

s›f, nitelik.
flükran: teflekkür etme, iyilik
bilme.
teflahhusat-› cüz’iye: cüz’î bir
cisimlenme, az bir parça gö-
rüntü, belirme.
vefadar: sözünde ve dostlu-
¤unda devaml› olan, vefal›
dost.
vesait: vas›talar.
zeval: zail olma, sona erme,
yok olma.
zillet: hor ve hakir görülme,
alçalma.



Kelpte h›rs maraz› fazla oldu¤undan, esbab-› zahiriye-
ye öyle bir derece ihtimam ile yap›fl›r ki, Mün’im-i Haki-
kî’den bütün bütün gafletine sebep olur. Binaenaleyh,
vas›tay› müessir bilerek, Müessir-i Hakikî’den yapt›¤› gaf-
lete ceza olarak, necis hükmünü alm›flt›r ki, tahir olsun.
Çünkü, hükümler, hadler günahlar› affeder. Ve beyne’n-
nâs tahkir darbesini gaflete kefaret olarak yemifltir.

Öteki hayvanlar ise, vesaiti bilmiyorlar ve esbaba o ka-
dar k›ymet vermiyorlar.

Meselâ, kedi seni sever, tazarru eder; senden ihsan›
al›ncaya kadar. ‹hsan› ald›ktan sonra, öyle bir tav›r al›r
ki, sanki aran›zda muarefe yokmufl. Ve kendilerinde sa-
na karfl› flükran hissi de yoktur; ancak Mün’im-i Haki-
kî’ye flükran hisleri vard›r. Çünkü, f›tratlar› Sânii bilir ve
lisan-› hâlleriyle ibadetini yaparlar; fluur olsun, olmas›n.

Evet, kedinin m›rm›rlar›, “Yâ Rahîm, yâ Rahîm, yâ
Rahîm!”dir.

Nükte
Yine gördüm ki, e¤er her fley Cenab-› Hakka isnat

edilmezse, bir an-› vahitte gayr-i mütenahi ilâhlar›n ispa-
t› lâz›m gelir. Ve bütün zerrat-› kâinattan daha çok olan
flu ilâhlar›n her birisi, bütün ilâhlara hem z›t, hem misil
olmas› lâz›m geliyor. Ve ayn› zamanda, her birisi bütün
kâinata elini uzatm›fl, tasarrufatta bulunuyor gibi bir va-
ziyet almas› lâz›m gelir. Meselâ bal ar›s›n›n bir ferdini 
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maraz: hastal›k.
meselâ: örne¤in.
m›rm›r: m›r›ldama sesi, kedinin
ç›kard›¤› ses.
misil: benzer, efl.
muarefe: karfl›l›kl› görüflme, ta-
n›flma; birbirini bilip tan›ma.
müessir: eser sahibi.
Müessir-i Hakikî: hakikî tesir sa-
hibi, hakikî tesir edici.
Mün’im-i Hakikî: nimetin, sebep-
lerin arkas›ndaki gerçek sahibi,
yedirip içiren ve r›z›kland›ran›n ta
kendisi olan Allah.
necis: necasetli, kirli, pis, murdar.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
fluur: bilinç.
flükran: teflekkür etme, iyilik bil-
me.
tahir: temiz, pak.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler.
tazarru: kendini alçaltarak yal-
varma.
vas›ta: arac›.
vaziyet: durum.
vesait: vas›talar.
yâ Rahîm: Ey yaratt›klar›na çok-
ça merhamet eden Allah!.
zerrat-› kâinat: kâinat zerreleri,
kâinattaki atomlar.

an-› vahit: pek az, pek k›sa
bir süre, bir an.
beyne’n-nâs: halk aras›nda,
insanlar aras›nda.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
darbe: vurgun.
esbab-› zahiriye: görünüfle
ait sebepler.
esbap: sebepler, vas›talar.
fert: birey.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-

lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
had: ceza.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hüküm: karar, emir.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
ihtimam: dikkat ve özen gös-
terme.
ilâh: kendisine ibadet edini-
len ve tap›n›lan fley.
isnat: dayand›rma, mal etme,

bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
kelp: köpek.
k›ymet: de¤er.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.



yaratan bir kudretin hükmü bütün kâinata cari ve nafiz
olmas› lâz›md›r. Zira, o bal ar›s›, kâinat›n unsurlar›na nu-
munedir, eczas›n› kâinattan al›yor. Hâlbuki, vücut saha-
s›nda mahal ve makam, yaln›z ve yaln›z Vacib-i Ehad’e
mahsustur. E¤er eflya kendi nefislerine isnat edilirse, her
bir zerreye bir ulûhiyet lâz›md›r. Meselâ, Ayasofya’n›n
banisi inkâr edildi¤i takdirde, her bir tafl› bir Mimar Si-
nan olmas› lâz›m geliyor.

Öyle ise, kâinat›n Sânia olan delâleti, kendi nefsine
olan delâletinden daha vaz›h, daha zahir, daha evlâd›r.
Öyle ise, kâinat›n inkâr› mümkün olsa bile, Sâniin inkâ-
r› mümkün de¤ildir.

Nokta
Gafletten nefl’et eden dalâlet, pek garip ve aciptir,

mukareneti illiyete kalbeder. ‹ki fley aras›nda bir mukare-
net olursa, yani daima beraber vücuda gelirlerse, birisi-
nin ötekisine illet gösterilmesi, o dalâletin fle’nindendir.
Hâlbuki, devaml› mukarenet illiyete delil olamaz.

Nükte
Arkadafl!

1 oóoÑ`r©nf ’deki ¿ ’un ifade etti¤i cem ve cemaat, fikri ve

kalbi ay›k olan musallînin nazar›nda sath-› arz› bir mescit
flekline getirir. Ve bütün mü’minlerden teflekkül etmifl, 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
bani: bina eden, yapan.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cem: ço¤ul.
cemaat: topluluk.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
evlâ: daha uygun, daha lây›k, da-
ha iyi.
gaflet: gafillik, bofl bulunma, ihti-
yats›zl›k, dikkatsizlik.
garip: tuhaf, hayret verici.
hüküm: hakîmiyet, nüfuz, ku-
manda.
illet: sebep.
illiyet: nedeni neticeye ba¤layan
ba¤, sebebiyet, nedensellik.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalbetmek: bir hâlden di¤er bir
hale çevirmek, de¤ifltirmek.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahal: yer.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
makam: yer, mevki.
mescit: namaz k›l›nacak yer, ca-
mi, ibadet edilecek yer.
meselâ: örne¤in.
mukarenet: iki fleyin bitiflmesi,

beraber olmas›.
musallîn: namaz k›lanlar.
mü’min: iman eden, inanan.
nafiz: tesir eden, nüfuzlu, te-
sirli.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefis: kendi, flah›s.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
numune: örnek.
nükte: ince manal›, düflündü-

rücü söz.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i ze-
min.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.

unsur: madde, esas, birleflik
bir fleyi meydana getiren ele-
manlardan her biri.
Vacib-i Ehad: bir olan ve var-
l›¤› zorunlu olan Allah.
vaz›h: aç›k, aflikâr; kolay an-
lafl›l›r.
vücut: varl›k.
zahir: aç›k, aflikâr.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. Kulluk ederiz. (Fatiha Suresi: 5.)
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flarktan garba kadar dizilmifl saflar› havi o cemaat-i küb-
ra içinde namaz k›ld›¤›n› ihtar ettirir.

Ve keza, 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ olan kelime-i zikriyeyi bir insan

vird-i zeban etti¤i zaman, zaman› bir halka-i zikir tahay-
yül etmekle, o halkan›n sa¤ taraf› olan mazi cihetinde
enbiyan›n, sol taraf› olan istikbal cihetinde de evliyan›n
oturup cemaatle zikrettiklerini ve kendisi de o cemaat-i
uzma içinde bulunarak, flu kubbe-i minay› dolduran yük-
sek, ‹lâhî ve tatl› sedalar›na ifltirak etti¤ini tahayyül etsin.
Kuvve-i hayaliyesi daha keskin olanlar da kâinat mesci-
dinde bütün masnuat›n teflkil ettikleri halka-i zikirlerine
girsin, flu fezay› velvelelendiren o sedalar› dinlesin.

Nokta
Cenab-› Hakk›n masivas›na yap›lan muhabbet iki çe-

flit olur: Birisi yukar›dan afla¤›ya nazil olur, di¤eri afla¤›-
dan yukar›ya ç›kar. fiöyle ki:

Bir insan, en evvel muhabbetini Allah’a verirse, onun
muhabbeti dolay›s›yla, Allah’›n sevdi¤i her fleyi sever. Ve
mahlûkata taksim etti¤i muhabbeti, Allah’a olan muhab-
betini tenkis de¤il, tezyit eder.

‹kinci k›s›m ise, en evvel esbab› sever ve bu muhabbe-
tini Allah’› sevmeye vesile yapar. Bu k›s›m muhabbet,
toplulu¤unu muhafaza edemez, da¤›l›r. Ve bazen de ka-
vi bir esbaba rastgelir, onun muhabbetini mana-i ismiyle 
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mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
masiva: Allah’tan baflka bütün
varl›klar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mazi: geçmifl zaman.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhafaza: koruma.
nazil: nüzul eden, inen.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
saf: dizi, s›ra.
seda: ses.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
tenkis: noksanlaflt›rma, kusurlu
hale getirme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
velvele: gürültü, pat›rt›, yaygara.
vesile: arac›, vas›ta.
vird-i zeban: dilde tesbih, s›k s›k
tekrar edilen dua, devaml› oku-
nan zikir.
zikretmek: anmak, bildirmek.

cemaat: topluluk.
cemaat-i kübra: en büyük
cemaat, topluluk.
cemaat-i uzma: çok büyük
cemaat, en büyük topluluk.
cihet: yön.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
esbap: sebepler, vas›talar.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
evvel: önce.
feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-

s›ndaki boflluk, uzay.
garp: bat›, bat›da kalan böl-
geler.
halka-i zikir: zikir halkas›, zi-
kir esnas›nda daire fleklinde
oturma.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
istikbal: gelecek zaman.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan

fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kelime-i zikriye: zikir keli-
mesi, sözü.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kubbe-i mina: gökyüzü, gök
kubbesi.
kuvve-i hayaliye: hayal duy-
gusu, hayal gücü.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.

1. Allah'tan baflka ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)



tamamen cezbeder, helâkete sebep olur. fiayet Allah’a
vâs›l olsa da, vusulü nak›s olur.

Nükte
1 Én¡obrRpQ $G n¤nY s’pG ¢pVrQn’rG≈pa más`H=GnO røpe Énenh ayet-i kerîmesiy-

le, r›z›k taahhüt alt›na al›nm›flt›r. Fakat, r›z›k dedi¤imiz,
iki k›s›md›r: Hakikî r›z›k, mecazî r›z›k; yani zarurî var,
gayr-i zarurî var.

Ayetle taahhüt alt›na al›nan, zarurî k›sm›d›r. Evet, ha-
yat› koruyacak derecede g›da veriliyor. Cisim ve bedenin
semizli¤i ve zaafiyeti, r›zk›n çok ve az oldu¤una bakmaz.
Denizin bal›klar›yla karan›n patl›canlar› flahittir. Mecazî
olan r›z›k ise, ayetin taahhüdü alt›nda de¤ildir, ancak
sa’y ve kisbe ba¤l›d›r.

Nokta
Arkadafl!

Masum bir insana veya hayvanlara gelen felâketlerde,
musibetlerde, befler fehminin anlayamad›¤› baz› esbap
ve hikmetler vard›r. Yaln›z, mefliet-i ‹lâhiyenin düsturlar›-
n› havi fleriat-› f›triye ahkâm›, akl›n vücuduna tâbi de¤il-
dir ki, akl› olmayan bir fleye tatbik edilmesin. O fleriat›n
hikmetleri kalp, his, istidada bakar. Bunlardan husule ge-
len fiillere o fleriat›n hükümleri tatbik ile tecziye edilir.
Meselâ, bir çocuk eline ald›¤› bir kufl veya bir sine¤i öl-
dürse, fleriat-› f›triyenin ahkâm›ndan olan hiss-i flefkate 

ahkâm: emirler, hükümler, buy-
ruklar.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
befler: insan, insanl›k.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
düstur: kaide, esas, prensip.
esbap: sebepler, vas›talar.
fehim: anlay›fl.
felâket: musibet, büyük dert, be-
lâ.
fiil: ifl, hareket.
gayr-i zarurî: zarurî ve mecburî
olmayan, kendisine fazlaca ihti-
yaç duyulmayan.
hakikî: gerçek.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
helâket: y›k›lma, mahvolma.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hiss-i flefkat: flefkat hissi.
husul: olma, meydana gelme.
hüküm: emir, buyruk.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kisb: çal›fl›p, kazanma.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mecazî: mecaza ait, gerçek olma-
yan.
meselâ: örne¤in.
mefliet-i ‹lâhîye: Cenab-› Hakka
ait, Onun bilgisi, arzusu, iste¤i ve
iradesi alt›nda olan; Allah’›n var-
l›klar üzerindeki iradesi.
musibet: felâket, belâ.
nak›s: noksan, eksik.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
r›z›k: Allah taraf›ndan her canl›
için ayr›lm›fl ve takdir edilmifl
olan nimet, yiyecek içecek ve gi-
yecek ile ilgili fleyler.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
semiz: iri, büyük, besili, ya¤l›, eti-
ne dolgun.

fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.
fleriat-› f›triye: kâinatta dü-
zeni ve ahengi sa¤layan, bü-
tün varl›klar›n uymak zorun-

da oldu¤u kanun ve kuralla-
r›n tamam›.
taahhüt: bir iflin yap›lmas›
için söz verme.
tâbi: bir yere ba¤l› olan, uyan.
tatbik: uydurma, uygulama.
tecziye: cezaland›rma, ceza

verme.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vusul: ulaflma, eriflme, yetifl-
me.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.
zarurî: zorunlu.

1. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canl› yoktur ki, onun r›zk›n› vermek Allah'a ait olmas›n.
(Hud Suresi: 6.)
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muhalefet etmifl olur. ‹flte bu muhalefetten dolay›, düflüp
bafl› k›r›l›rsa, müstahak olur. Çünkü, bu musibet, o mu-
halefete cezad›r. Veya difli bir kaplan, öz evlâtlar›na olan
fliddet-i flefkat ve himayeyi nazara almayarak, zavall› cey-
lân›n yavrucu¤unu parçalayarak yavrular›na r›z›k yapar;
sonra, bir avc› taraf›ndan öldürülür. ‹flte, hiss-i flefkat ve
himayeye muhalefet etti¤inden ceylâna yapt›¤› ayn› mu-
sibete maruz kal›r.

‹htar

Kaplan gibi hayvanlar›n helâl r›z›klar›, ölü hayvanlar-
d›r. Sa¤ hayvanlar› öldürüp r›z›k yapmak, fleriat-› f›triye-
ce haramd›r

x
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evlât: veletler, çocuklar.
haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifller.
helâl: Allah’›n müsaade etti¤i
fley, din bak›m›ndan günah
olmayan flüphesiz, temiz,
dinin izin verdi¤i fley.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hiss-i flefkat ve himaye: flef-
kat ve koruma hissi.

hiss-i flefkat: flefkat hissi.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k,
ayr›l›k.
musibet: felâket, belâ.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
nazar: bak›fl, dikkat.
r›z›k: yiyecek, içecek fley,

az›k.

fleriat-› f›triye: kâinatta dü-
zeni ve ahengi sa¤layan, bü-
tün varl›klar›n uymak zorun-
da oldu¤u kanun ve kuralla-
r›n tamam›.

fliddet-i flefkat: flefkatin flid-
deti, derecesi; afl›r› derecede-
ki flefkat.



‹tizar
Arkadafl!

Bu risale, Kur’ân’›n baz› âyât›n› fluhudî bir tarzda be-
yan eden bir nevi tefsirdir. Ve havi oldu¤u mesail, Fur-
kan-› Hakîm’in Cennetlerinden kopar›lm›fl bir tak›m gül
ve çiçekleridir. Fakat, ibaresindeki iflkâl ve icazdan tevah-
hufl edip, mütalâas›ndan vazgeçme. Mütalâas›na tekrar
ile devam edilirse, me’lûf ve me’nus bir flekil al›r.

Kezalik, nefsin temerrüdünden de korkma. Çünkü,
benim nefs-i emmarem, bu risalenin satvetine da-
yanamayarak, ink›yada mecbur oldu¤u gibi, fleytan›m da
1

tônØnŸrG nørjnG diye ba¤›rd›. Sizin nefis ve fleytanlar›n›z benim

nefis ve fleytan›mdan daha asi, daha ta¤î, daha flakî de-
¤iller.

Kezalik, Birinci Babda tevhidin beyan› için zikredilen
delillerde vaki olan tekrarlar› faydas›z zannetme. Hususî
makamlarda, ihtiyaca binaen zikredilmifllerdir. Evet,
hatt-› harpte, siperde oturup müdafaa eden bir nefer, et-
raf›nda bulunan bofl siperlere gitmeyip, bulundu¤u siper
içinde di¤er bir pencereyi açmas›, elbette bir ihtiyaca bi-
naendir.

Kezalik, bu risalelerin ibarelerindeki iflkâl ve i¤lâk›n,
keyif için ihtiyar›mdan ç›km›fl oldu¤unu zannetme. Çün-
kü, bu risale dehfletli bir zamanda, nefsimin hücumuna
karfl› yap›lan anî ve irticalî bir münakaflad›r. Kelimeleri, 

asi: isyan eden, baflkald›ran.
âyât: Kur’ân ayetleri.
bab: bir kitab›n bölümlerinden
her biri.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
Furkan-› Hakîm: do¤ruyu yanl›fl-
tan ay›ran hikmetli Kur’ân.
hatt-› harp: savafl çizgisi, savafl
s›ras›nda iki taraf›n birbirlerine
karfl› vaziyet ald›klar›nda, arala-
r›nda kalan mesafe bulundurarak
ald›klar› konum.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hususî: özel.
hücum: sald›rma.
ibare: metin, cümle veya bir kaç
cümleden oluflan söz grubu.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i¤lâk: sözü kar›fl›k ve anlafl›lmaz
bir flekilde söyleme.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
ink›yat: boyun e¤me, ba¤lanma,
teslim olma.
irticalî: haz›rl›ks›z olarak, içe do¤-
du¤u gibi, içten geldi¤i gibi.
iflkâl: müflküllük, güçlük, zorluk.
itizar: özür dileme, bir sebep gös-
tererek aff›n› dileme.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
makam: yer.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
mecbur: zorunda kalma.
me’nus: al›flm›fl, yabanc›l›k çek-
meyen.
mesail: meseleler.
müdafaa: savunma.
münakafla: tart›flma.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
nefer: asker, er.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.

nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nevi: çeflit, tür.
satvet: fliddetli hücum.
siper: savaflta düflmana he-
def olmadan atefl edebilmek
için kaz›lm›fl üstü aç›k hen-
dek.

flaki: flikâyetçi, flikâyette bu-
lunan, flikâyet eden.
fluhudî: görünebilme ile alâ-
kal›, vücut bulmaya dair.
ta¤î: azg›n, azm›fl.
tarz: biçim, flekil.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
temerrüt: inatç›l›k, hakk› ka-

bulde direnme.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vaki: olmufl, meydana gel-
mifl.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.

1. Kaçacak yer nerede?

120 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE



o müthifl mücadele esnas›nda zihnimin eline geçen di-
kenli kelimelerdir. O ateflle nurun kar›flt›klar› bir hen-
gâmda, bafl›m dönmeye bafll›yordu. Kâh yerde, kâh gök-
te, kâh minarenin dibinde, kâh minarenin flerefesinde
kendimi görüyordum. Çünkü, takip etti¤im yol, ak›l ile
kalp aras›nda yeni aç›lan berzahî bir yoldur. Ak›ldan kal-
be, kalpten akla inip ç›kmaktan bîzar olmufltum. Bunun
için, bir nur buldu¤um zaman, hemen üstüne bir kelime
b›rak›yordum. Fakat, o nurlar›n üstüne b›rakt›¤›m kelime
tafllar›, delâlet için de¤ildi, ancak kaybolmamak için birer
niflan ve birer alâmet olarak b›rak›rd›m. Sonra bakt›m ki,
o zulmetler içinde bana yard›m eden o nurlar, Kur’ân gü-
neflinden ilham edilen misbah ve kandillerdi.

Gkóp°Trôoenh ÉnæpMGnhrQnGnh ÉnæpHƒo∏obnh Énæpdƒo≤o©pd GkQƒof n¿'Grôo≤rdG pπn©rLG -nG
1 nÚ/e'G nÚ/e'G nÚ/e'G Énæp°ùoØrfn p’

x
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alâmet: belirti, iflaret, iz.
berzahî: .
bîzar: b›km›fl, usanm›fl, küs-
müfl, küskün.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
hengâm: zaman, s›ra.
ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-

dan insan›n kalbine veya zih-
nine indirilen mana.
kâh: zaman olur, bazen.
kandil: lâmba.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
misbah: lâmba.

mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
niflan: iz, belirti, alâmet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
flerefe: minarede ezan oku-
nan yer.
zulmet: karanl›k.

1. Allah'›m, Kur'ân› ak›l, kalp ve ruhlar›m›za nur, nefislerimize mürflit eyle, âmin, âmin, âmin.



Katre’nin Zeyli
W

mósªnëoe Énfpóu«n°S '¤nY oΩnÓs°ùdGnh oInÓs°üdGnh nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG
1 nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh

exÅ|é
Arkadafl!
Vaktin evvelinde, Kâbe’yi hayalen nazara almakla na-

maz k›lmak menduptur ki, birbirine giren daireler gibi,
Beytin etraf›nda teflekkül eden saflar› görmekle, yak›n
saflar Beyti ihata ettikleri gibi, en uzak saflar›n da âlem-i
‹slâm› ihata etmifl oldu¤unu hayal ile görsün. Ve o safla-
ra girmekle, o cemaat-i uzmaya dâhil olsun ki, o cemaa-
tin icma ve tevatürü, onun namazda söyledi¤i her dava-
ya ve her bir sözüne bir hüccet ve bir bürhan olsun.

‹HTAR: Sath-› arz mescidini mütehalif ve muntazam harekât›yla
tezyin eden o cemaat-i uzman›n, sat›rlar› and›ran saflar›n›n o
güzel manzaras› muhafaza edilmek üzere, âlem-i misal sayfa-
s›nda kalem-i kaderle, ‹lâhî bir foto¤rafla tersim ve terkim edil-
mekte oldu¤u ihtimal ve imkândan hâlî de¤ildir.

Meselâ, namaz k›lan, 
2 ! oórªnërdnG dedi¤i zaman, sanki

o cemaat-i uzmay› teflkil eden bütün mü’minler, “Evet,
do¤ru söyledin” diye, onun o sözünü tasdik ediyorlar. Ve
bu tasdikler, hücum eden evham ve vesveselere karfl› 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
Beyt: Kâbe.
bürhan: kan›t, delil.
cemaat: topluluk.
cemaat-i uzma: çok büyük ce-
maat, en büyük topluluk.
dâhil: girme, içinde olma.
dava: takip edilen fikir, iddia.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evvel: önce.
hâlî: bir fleyden uzak, müstesna.
harekât: hareketler, devinimler.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hüccet: kan›t, delil.
hücum: sald›rma.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ihtimal: olabilirlik.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
kalem-i kader: kader kalemi, Al-
lah’›n olacak hâdiseleri olmadan
önce bilip yazmas›, takdir etmesi.
Katre: Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerinin Mesnevî-i Nuriye
adl› eseri içinde yer alan bir risa-
le.
mendup: fleriat›n yasak etmedi¤i
veya emretmedi¤i ifl olmakla be-
raber yap›lmas›nda sevap olan
amel.
meselâ: örne¤in.
muhafaza: koruma.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
mü’min: iman eden, inanan.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
nazar: bak›fl, dikkat.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
saf: dizi, s›ra.
sath-› arz: yeryüzü, ruy-i zemin.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-

metme.
terkin: boyama, yazma.
tersim: resmini çizme, resmi-
ni yapma.
teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
tevatür: içinde yalan ihtimali

bulunmayan ve birbirlerine
kuvvet veren haberlerden
oluflan büyük bir toplulu¤a
ait haber.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.

vakit: zaman.
vaktin evveli: bir namaz vak-

tininin girdi¤i ilk anlar; namaz
vaktinin bafllang›c›.

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.

zeyil: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed’e, onun Âline ve Ashab›na salât
ve selâm olsun.

2. Ezelden ebede kadar her türlü hamd ve flükür Allah’a mahsustur. (Fatiha Suresi: 2.)
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manevî bir kalkan vazifesini görür. Ve ayn› zamanda, bü-
tün hasseleri, lâtifeleri, duygular› o namazdan zevk ve
hisselerini al›rlar. Yaln›z, musallînin Kâbe’ye olan flu ha-
yalî nazar›, kastî de¤il, tebeî bir fluurdan ibaret bulunma-
l›d›r.

exÅ|é
Arkadafl!

Vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken, Resul-i
Ekrem’in (a.s.m.) sünnetleri birer y›ld›z, birer lâmba va-
zifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir
hadd-i fler’î, zulmetli dalâlet yollar›nda günefl gibi parl›-
yor. O yollarda, insan zerre miskal o sünnetlerden inhi-
raf ve udûl ederse, fleytanlara mel’ab, evhama merkep,
ehval ve korkulara ma’raz ve da¤lar kadar a¤›r yüklere
matiyye olacakt›r.

Ve keza, o sünnetleri sanki semadan tedelli ve tenez-
zül eden ipler gibi gördüm ki; onlara temessük eden yük-
selir, saadetlere nail olur. Muhalefet edip de akla daya-
nanlar ise, uzun bir minare ile semaya ç›kmak hamaka-
tinde bulunan Firavun gibi, bir firavun olur...

exÅ|é
Arkadafl!
Nefiste öyle dehfletli bir nokta ve aç›lmaz bir ukde var

ki, z›tlar› birbirinden tevlit eder ve aleyhte olan her bir
fleyi lehte zanneder.
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nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nazar: bak›fl.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
saadet: mutluluk.
sema: gökyüzü, gök.
sünnet: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Kur’ân d›fl›nda, Müslü-
manlara örnek olan mübarek söz,
fiil ve emirleri, kabulleri veya tak-
rirleri.
fluur: bilinç.
tebeî: kastî olmayan, tâbi olarak
baflkas›n›n vücudu ile devam
eden.
tedelli: afla¤›ya inme.
temessük: yap›flma, sar›lma, s›k›-
ca tutunma.
tenezzül: inme, alçalma.
tevlit: do¤urma.
udûl: do¤ru yoldan ç›kma, sap-
ma.
ukde: dü¤üm, ba¤.
vazife: görev.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zulmet: karanl›k.

aleyh: karfl›, karfl›t.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehval: korkular, dehfletler.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
firavun: zalim, imans›z, kibir-
li, gururlu ve inatç›; gurur ve
kibri sebebiyle ulûhiyet iddi-
as›nda bulunan M›s›r firavu-
nu, yani kral›.
hadd-i fler’î: fleriata uygun
olarak verilen had cezas›.

hamakat: ahmakl›k, beyin-
sizlik, budalal›k.
hasse: duyu.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek
olmayan.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
inhiraf: sapma.
kastî: bile bile yap›lan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtife: kalbe ba¤l› hassas bir
duygu.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan

hareket.
ma’raz: sergi yeri.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
matiyye: binek hayvan›.
mel’ab: oyun oynayacak yer,
e¤lence yeri.
merkep: binilen vas›ta, bini-
len fley, binek.
miskal: bir buçuk dirhemlik
a¤›rl›k ölçüsü.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k,
ayr›l›k.
musallîn: namaz k›lanlar.



Meselâ, güneflin eli sana yetiflir, ziyas›yla bafl›n› okflar;
fakat, senin elin ona yetiflemez. Ve senin keyfin üzerine
hareket etmez. Demek, flemsin sana karfl› iki ciheti var-
d›r: biri kurb, di¤eri bu’d. E¤er senin ondan baid oldu¤un
cihetle, “O bana tesir edemez”; ve onun sana karip ol-
du¤u cihetle, “Ona tesir edebilirim” desen, cehlini ilân
etmifl olursun.

Kezalik, Hâl›k ile nefis aras›nda da bir kurb ve bu’d
vard›r. Kurb Hâl›k’›nd›r, bu’d nefsindir. E¤er nefis, uzak-
l›¤› cihetiyle, enaniyet ile Hâl›k’a bak›p, “Bana tesir ede-
mez” diye bir ahmakl›kta bulunursa, dalâlete düfler. Ve
keza, nefis, mükâfat› gördü¤ü zaman, “Keflke ben de öy-
le yapayd›m, böyle olayd›m” der; mücazat›n fliddetini de
gördü¤ü vakit, teami ve inkâr ile kendisini teselli eder.

Ey ahmak nokta-i sevda!

Hâl›k’›n ef’ali sana naz›r de¤ildir; ancak Ona bakar.
Kâinat› senin hendesen üzerine yapm›fl de¤ildir. Ve seni
hilkat-i âlemde flahit tutmam›flt›r. ‹mam-› Rabbanî’nin
(r.a.) dedi¤i gibi, “Melik’in atiyyelerini, ancak matiyyele-
ri tafl›yabilir.”

exÅ|é
Arkadafl!

Bilhassa muztar olanlar›n dualar›n›n büyük bir tesiri
vard›r. Bazen o gibi dualar›n hürmetine, en büyük bir fley
en küçük bir fleye musahhar ve mutî olur.

atiyye: hediye, bahflifl.
baid: uzak, ›rak.
bilhassa: özellikle.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
cehil: cahillik, bilgisizlik.
cihet: yön.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ef’al: fiiller, ifller.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hendese: flekil.
hilkat-i âlem: varl›klar dünyas›-
n›n, kâinat›n yarat›l›fl›.
hürmet: haysiyet, fleref, k›ymet,
de¤er.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
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Kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
karip: yak›n.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
kurb: yak›n olma hâli, yak›n-
l›k.
matiyye: binek hayvan›.
melik: hükümdar, padiflah,
kral.
meselâ: örne¤in.
musahhar: boyun e¤en, emir

alt›na giren, istenilen hâle ko-
nulmufl.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
muztar: çaresiz kalm›fl, yap-
mak zorunda kalm›fl.
mücazat: bir suça karfl› veri-
len ceza.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
naz›r: nazar eden, bakan.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.

nokta-i sevda: kalpte varl›¤›
kabul edilen siyah nokta
(nokta-i süveyda).
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
flems: günefl.
teami: görmez gibi görünme,
yalandan görmezli¤e gelme,
görmezlikten gelme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
tesir: etki.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Evet, k›r›k bir tahta parças› üzerindeki fakir ve kalbi k›-
r›k bir masumun duas› hürmetine, denizin f›rt›nas›, flid-
deti, hiddeti inmeye bafllar.

Demek dualara cevap veren Zat, bütün mahlûkata hâ-
kimdir. Öyle ise, bütün mahlûkata dahi hâl›kt›r.

exÅ|é

Kardefllerim!

Nefsin en mühim bir hastal›¤› da fludur ki: küllü cüzde,
büyü¤ü küçükte görmek istiyor. Göremedi¤i takdirde red
ve inkâr eder.

Meselâ, küçük bir kabarc›kta, güneflin tamam›yla te-
celliyat›n› ister. Bunu göremedi¤i için, o kabarc›ktaki cil-
venin güneflten oldu¤unu inkâr eder. Hâlbuki, flemsin
vahdeti tecelliyat›n›n da vahdetini istilzam etmez.

Ve keza, delâlet etmek tazammun etmeyi iktiza etmez.
Meselâ, kabarc›ktaki güneflin cilvesi, güneflin vücuduna
delâlet eder, fakat günefli tazammun edemez, yani içine
alamaz.

Ve keza, bir fleyi bir fleyle tavsif edenin o fleyle mutta-
s›f olmas› lâz›m gelmez. Meselâ, fleffaf bir zerre flemsi
tavsif eder, fakat flems olamaz. Bal ar›s› Sâni-i Hakîm’i
vas›fland›r›r, amma Sâni olamaz...
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metle yaratan Allah.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
vahdet: birlik ve teklik.
vas›fland›rmak: nitelendirmek,
bir kimseyi veya bir fleyi s›fat-
lar›yla durumlar›n› anlatmak.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

amma: ama, lâkin, ancak.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz’î: az, parçaya ait olan.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
hâkim: her fleye hükmeden
ve her bir fleyi hükmü alt›nda
tutan.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap,
h›fl›m.
hürmet: haysiyet, fleref, k›y-

met, de¤er.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
istilzam: gerektirme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küll: bütün.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
meselâ: örne¤in.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›-

fatlanan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
red: kabul etmeme.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-



exÅ|é
Arkadafl!

Küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten
daha zahmetli ve daha tehlikelidir.

‹man yolu ise, suda, havada, ziyada yürümek ve yüz-
mek gibi, pek kolay ve zahmetsizdir.

Meselâ, bir insan, gövdesinin cihat-› sittesini günefllen-
dirmek istedi¤i zaman, ya bir Mevlevî gibi dönerek göv-
desinin her taraf›n› günefle karfl› getirir veya günefli o
mesafe-i baideden celp ile, gövdesinin etraf›nda döndü-
recektir. Birinci fl›k, tevhidin kolayl›¤›na misaldir; ikincisi
de, küfrün zahmetlerine misaldir.

Sual: fiirk bu kadar zahmetli oldu¤u hâlde ne için kâ-
firler kabul ediyorlar?

Cevap: Kasten ve bizzat kimse küfrü kabul etmez.
Yaln›z, flirk heva-i nefislerine yap›fl›r; onlar da içine dü-
fler, mülevves, pis olurlar. Ondan ç›kmas› müflkülleflir.

‹man ise, kasten ve bizzat takip ve kabul edilmekle kal-
bin içine b›rak›l›r.

exÅ|é
Arkadafl!
Bir kelime-i vahidenin iflitilmesinde bir adam, bin adam

birdir. Yarat›l›fl hususunda da kudret-i ezeliyeye nispeten
bir fley bin fley birdir, nevi ile fert aras›nda fark yoktur.

bizzat: kendisi, flahsen.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cihat-› sitte: alt› cihet, alt› taraf.
(sa¤-sol, ön-arka ve alt-üst.).
fert: birey.
heva-i nefis: nefsin hevas›, nefsin
zararl› ve günah olan istekleri.
husus: konu, özellik, yön.
iman: inanç, itikat.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
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kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
kelime-i vahide: bir kelime.
kudret-i ezeliye: ezele ait
kudret, bafl› sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
mesafe-i baide: uzak mesa-
fe, aral›k.

meselâ: örne¤in.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikatine
mensup kimse.
misal: örnek.
mülevves: kirletilmifl, pislen-
mifl.
müflkül: güç, zor, çetin.
nevi: çeflit, tür.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-

de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
sual: soru.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



exÅ|é
Arkadafl!

Bütün zamanlarda, bütün insanlar›n maddî ve manevî
ihtiyaçlar›n› temin için nazil olan Kur’ân’›n, harikulâde
haiz oldu¤u camiiyet ve vüs’at ile beraber, tabakat-› be-
flerin hissiyat›na yapt›¤› müraat ve okflamalar, bilhassa
en büyük tabakay› teflkil eden avam-› nâs›n fehmini ok-
flayarak tevcih-i hitap esnas›nda yapt›¤› tenezzülât, Kur’-
ân’›n kemal-i belâgatine delil ve bâhir bir bürhan oldu¤u
hâlde, hasta olan nefislerin dalâletine sebep olmufltur.
Çünkü, zamanlar›n ihtiyaçlar› mütehaliftir. ‹nsanlar fikir-
ce, hisçe, zekâca, gabavetçe bir de¤ildir. Kur’ân mürflit-
tir. ‹rflat umumî oluyor. Bunun için, Kur’ân’›n ifadeleri
zamanlar›n ihtiyaçlar›na, makamlar›n iktizas›na, muha-
taplar›n vaziyetlerine göre ayr› ayr› olmufltur. Hakikat-i
hâl bu merkezde iken, en yüksek, en güzel ifade çeflitle-
rini Kur’ân’›n her bir ifadesinde aramak hata oldu¤u gi-
bi; muhatab›n hissine, fehmine uygun olan bir üslûbun
mizan ve mirsad›yla Mütekellim’e bakan, elbette dalâle-
te düfler.

exÅ|é
Arkadafl!
Dünyan›n üç vechi vard›r:
• Birisi, ahirete bakar; çünkü onun mezraas›d›r.
• ‹kincisi, Esma-i Hüsnaya bakar; çünkü onlar›n mek-

tep ve tezgâhlar›d›r.
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hiy yoluyla Hz. Muhammed’e in-
dirilmifl, semavî kitaplar›n sonun-
cusu.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan, ruha ve fikre ait.
mektep: ö¤renim yeri, okul.
mezraa: tarla, ekilecek yer.
mirsat: gözetleme aleti, incele-
me, rasat etme.
mizan: ölçü, denge.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
müraat: gözetme, riayet etme.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
Mütekellim: söyleyen, konuflan,
birinci flah›s.
nazil: nüzul eden, inen.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
tabaka: kat, katman.
tabakat-› befler: insan tabakalar›,
insanlar›n oluflturdu¤u sosyal s›-
n›flar.
temin: sa¤lama.
tenezzülât: tenezzüller, sözün
muhataplar›n seviyelerine uygun
olarak ayarlanmas› ve derin haki-
katlerin anlafl›lmas› kolay ifade-
lerle aç›klanmas›.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevcih-i hitap: hitab›, konuflmay›
yöneltmek.
tezgâh: dokuma aleti, ifl yeri.
umumî: genel.
üslûp: ifade yolu, kendine has
ifade veya yaz› tarz›.
vaziyet: durum.
vecih: cihet, yön.
vüs’at: genifllik.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
avam-› nâs: insanlar›n ilmî, ir-
fan› k›t, okuma yazmas› az,
fikren zay›f olanlar›.
bâhir: apaç›k, aflikâr.
bilhassa: özellikle.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
dalâlet: Hak ve hakikatten

sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
isimleri.
fehim: anlay›fl.
gabavet: anlay›fls›zl›k, kal›n
kafal›l›k, ahmakl›k.
haiz: bir fleye sahip olma, sa-

hip, malik.
hakikat-i hâl: durumun ger-
çek yönü, iflin asl›.
harikulâde: ola¤anüstü.
hissiyat: hisler, duygular.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
kemal-i belâgat: belâgatin
kusursuzlu¤u, mükemmelli¤i.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-



• Üçüncüsü, kasten ve bizzat kendi kendine bakar. Bu
vecihle insanlar›n hevesat›na, keyiflerine ve bu fânî ha-
yat›n tekâlifine medar olur.

Nur-i imanla dünyan›n evvelki iki vechine bakmak,
manevî bir Cennet gibi olur. Üçüncü vecih ise, dünyan›n
fenâ yüzüdür ki, zatî ve ehemmiyetli bir k›ymeti yoktur.

exÅ|é
Arkadafl!

‹nsan›n vücudu, bedeni, emval-i miriyeden bir neferin
elinde bulunan bir hayvan gibidir. O nefer, o hayvan›
beslemeye ve hizmetinde mükellef oldu¤u gibi, insan da
o vücudu beslemeye mükelleftir.

Aziz kardefllerim, burada bana bu sözü söylettiren,
nefsimle olan bir münakaflamd›r. fiöyle ki:

Mehasiniyle ma¤rur olan nefsime dedim ki:

“Sen bir fleye malik de¤ilsin. Nedir bu gururun?”

Dedi ki:

“Madem malik de¤ilim, ben de hizmetini görmem.”

Dedim ki:

“Yahu, bu sine¤e bak! Gayet küçücük, zarif elleriyle
kanatlar›n›, gözlerini siler, süpürür, her iflini görür. Sen
de lâakal onun kadar, vücuduna hizmet etmelisin” diye
ikna ettim.

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bizzat: kendisi, flahsen.
ehemmiyetli: önemli.
emval-i miriye: mirî mallar›, dev-
lete ait olan mallar.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
gayet: son derece.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
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¤erli tutarak böbürlenme.
hevesat: hevesler, istekler.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî
delillerle kabul ettirme, inan-
d›rma.
kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
k›ymet: de¤er.
lâakal: en az›ndan, hiç olmaz-
sa.
madem:...den dolay›, böyle
ise.
ma¤rur: gururlu; kendini be-
¤enmifl, büyüklük taslayan.

malik: sahip.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medar: sebep, vesile.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan, bir fleyi yapmaya
mecbur olan, vazifeli.
münakafla: tart›flma.
nefer: asker, er.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nur-i iman: iman nuru, Al-

lah’›n varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na
inanmadaki gönül, kalp ve fi-
kir ayd›nl›¤›.

remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.

tekâlif: teklifler, vazifeler, so-
rumluluklar.

vecih: cihet, yön.

zarif: inceli¤i, lâtifli¤i ile hofla
giden.

zatî: zata ait, zat›n kendisin-
den olan.



Takdis ederiz o Zat› ki, bu sine¤e nezafeti ilhamen ö¤-
retir, bana da üstat yapar; ben de, onun ile nefsimi ikna
ve ilzam ederim.

exÅ|é
‹nsan› dalâletlere sürükleyen cihetlerden biri de fludur

ki:

‹sm-i Zahir ile ism-i Bât›n’›n hükümleri ayr› ayr› olu-
yor; bunlar› birbirine kar›flt›r›p mercilerini kaybetmek
mahzurludur.

Kezalik, kudretin levaz›m› ile hikmetin levaz›m› bir de-
¤ildir; birisine ait levaz›mat› ötekisinden talep etmek ha-
tad›r.

Ve keza, daire-i esbab›n iktizas› ile daire-i itikat ve tev-
hidin iktizas› bir de¤ildir; onu bundan istememeli.

Ve keza, kudretin taallûkat› ayr›, vücudun cilveleri ve-
ya sair s›fât›n tecelliyat› ayr›d›r; birbirine iltibas edilme-
meli. Meselâ, dünyada vücudun tedricîdir, berzahî âyine-
lerde anî ve def’îdir. Çünkü, icat ile tecelli aras›nda fark
vard›r.

exÅ|é
Arkadafl!

‹slâmiyet bütün insanlara bir nur, bir rahmettir. Kâfir-
ler bile onun rahmetinden istifade etmifllerdir. Çünkü, ‹s-
lâmiyetin telkinat›yla, küfr-i mutlak, inkâr-› mutlak flek ve 
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kâr ve görünür oldu¤unu ifade
eden ismi.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kâfir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkâr
eden, dinsiz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
levaz›m: lâz›m olan fleyler, geçin-
mek ve yaflamak için gereken
fleyler, gereçler.
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri.
mahzur: sak›n›lacak, çekinilecek
fley; engel, sak›nca.
merci: merkez, kaynak.
meselâ: örne¤in.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nezafet: temizlik, pakl›k, taharet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
s›fat: vas›f, nitelik.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
taallûkat: ilgiler, iliflkiler.
takdis: yüceltme, mukaddes say-
ma, kudsî ve mübarek sayma.
talep: isteme, dileme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tedricî: tedriçle olan, yavafl ya-
vafl, derece derece yap›lan.
telkinat: telkinler, fikir afl›lama-
lar.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.

berzahî: belli makam ve sevi-
yelere ait, onlar›n özelliklerini
tafl›yan.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
daire-i esbap: sebepler daire-
si, sebep ve kanunlar›n bu-
lundu¤u yer olan maddî
âlem, fiillerin, ifllerin, olufllar›n
sebeplere ba¤land›¤› âlem.
daire-i itikat ve tevhid:
inanç ve tevhid dairesi.
dalâlet: hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,

azma.
def’i: hemen, bir anda, bir-
denbire.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hüküm: karar, emir, hâkimi-
yet.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî
delillerle kabul ettirme, inan-
d›rma.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
ilhamen: ilham yoluyla, Allah

taraf›ndan kalbe indirilen fe-
yiz ve hakikatler tarz›nda.
iltibas: birbirine benzeyen
yerleri flafl›r›p kar›flt›rma.
ilzam: susturma, cevap vere-
mez hâle getirme.
inkâr-› mutlak: kesin ve tam
anlam›yla inkâr.
ism-i Bât›n: her fleyin iç yü-
zünü bilen ve her fleyin ger-
çek yönünü var eden Allah.
ism-i Zahir: Esma-i Hüsnadan
Cenab-› Hakk›n varl›¤›n›n
eserleriyle ve delilleriyle afli-



tereddüde ink›lâp etmifltir. O telkinat›n kâfirlerde de yap-
t›¤› in’ikâs ve tesirat sayesinde, kâfirlerin hayat-› ebediye
hakk›nda ümitleri vard›r. Bu sayede, dünya lezzetleri ve
saadeti, onlarca tamam›yla zehirlenmez, bütün bütün o
lezzetler elemlere ink›lap etmez. Yaln›z tereddütleri var-
d›r. Tereddüt ise, her iki tarafa bakt›r›r. Deve kuflu gibi,
tam manas›yla ne kufl olur ve ne de deve olur. Ortada
kalarak her iki taraf›n zahmetinden kurtulur.

exÅ|é
Arkadafl!

Nefis, tembellik saikas›yla vazife-i ubudiyetini terk etti-
¤inden, tesettür etmek istiyor. Yani, onu görecek bir ra-
kibin gözü alt›nda bulunmas›n› istemiyor. Bunun için, bir
Hâl›k’›n, bir Malik’in bulunmamas›n› temenni eder, son-
ra mülâhaza eder, sonra tasavvur eder, nihayet ademini,
yok oldu¤unu itikat etmekle dinden ç›kar. Hâlbuki, ka-
zand›¤› o hürriyetler, adem-i mes’uliyetler alt›nda ne gibi
zehirler, y›lanlar, elîm elemler bulundu¤unu bilmifl olsa,
derhal tevbe ile vazifesine avdet eder.

exÅ|é
Arkadafl!

Her bir insan›n bir nokta-i istinad› bulundu¤una naza-
ran, istinat noktalar›n›n tefavütüne göre insanlar›n yapa-
bilece¤i ifller de tefavüt eder. Meselâ, büyük bir sultana
istinad› olan bir nefer, bir flah›n yapamad›¤› bir ifli yapar.
Çünkü, nokta-i istinad› flahtan büyüktür.

adem: yokluk, olmama.
adem-i mes’uliyet: mes’uliyet-
sizlik, sorumsuzluk.
avdet: geri gelme, dönüfl.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
istinat: dayanma, güvenme.
itikat: inanç, iman.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
Malik: her fleyin gerçek sahibi
olan Allah.
meselâ: örne¤in.
mülâhaza: dikkatle ve teferru-
at›yla, inceden inceye düflünme.
nazaran: göre, bak›m›ndan, ba-
karak, bak›l›rsa.
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nefer: asker, er.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nihayet: en sonunda.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
saadet: mutluluk.
saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.

saye: yard›m.
sultan: padiflah, hükümdar,
güç sahibi.
flah: padiflah, sultan, hüküm-
dar.
tasavvur: bir fleyi zihinde dü-
flünme, tasarlama.
tefavüt: farkl›l›k, iki fley ara-
s›ndaki fark.
telkinat: telkinler, fikir afl›la-
malar.
temenni: olmas›n› veya ol-
mamas›n› isteme; dilek, istek,
arzu.

tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
tesettür: gizlenme, saklan-
ma.
tesirat: etkiler, tesirler.
tevbe: ifllenmifl bir günahtan
piflmanl›k duyup Allah’tan af
dileme ve bir daha iflleme-
mek üzere söz verme.
vazife: görev.
vazife-i ubudiyet: kulluk va-
zifesi.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.



Evet, kudret-i ezeliye taraf›ndan memur edilen bauda,
yani sivrisine¤in Nemruda olan galebesi; ve bir çekirde-
¤in, Faliku’l-Habbi ve’n-Neva taraf›ndan verilen izin ve
kuvvete binaen, koca bir a¤ac›n cihazat›n›, malzemesini
tazammun etmesi, yani içine almas› bu hakikati tenvir
eden birer hakikattir.

exÅ|é
Arkadafl!

Katre nam›ndaki eserimde Kur’ân’dan ilhamen takip
etti¤im yol ile ehl-i nazar ve felsefenin takip ettikleri yol
aras›ndaki fark fludur:

Kur’ân’dan tavr-› kalbe ilham edilen asa-i Mûsa gibi
manevî bir asa ihsan edilmifltir. Bu asa ile, kitab-› kâina-
t›n herhangi bir zerresine vurulursa, derhal mâ-i hayat ç›-
kar. Çünkü, müessir ancak eserde görünebilir.

Manevî asansör hükmünde olan murakabeler ile mâ-i
hayat› bulmak pek müflküldür. Vesaite lüzum gösteren
ehl-i nazar ise, etraf-› âlemi arfla kadar gezmeleri lâz›m-
d›r. Ve o uzun mesafede hücum eden vesveselere, ve-
himlere, fleytanlara ma¤lûp olup, caddeden ç›kmamak
için pek çok bürhanlar, alâmetler, niflanlar lâz›md›r ki,
yolu flafl›rtmas›nlar.

Kur’ân ise, bize asa-i Mûsa gibi bir hakikat vermifltir
ki; nerede olsam, hatta tafl üzerinde de bulunsam, asay›
vuruyorum, mâ-i hayat f›flk›r›yor. Âlemin haricine
giderek uzun seferlere ve su borular›n›n k›r›lmamas› ve 
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indirilmifl, semavî kitaplar›n so-
nuncusu.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mâ-i hayat: hayat suyu.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mesafe: uzakl›k, uzunluk.
murakabe: kendi iç âlemine bak-
ma, nefsini kontrol alt›na alma,
Allah taraf›ndan sürekli denetlen-
di¤ine inanma.
müessir: eser sahibi.
müflkül: güç, zor, çetin.
nam: ad, isim.
niflan: iz, belirti, alamet.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
tavr-› kalp: kalbin yönelifli, kalbî
durum.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
Vesait: vas›talar.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
asa: de¤nek, sopa.
bauda: sivrisinek, sinek.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihazat: cihazlar, azalar.
ehl-i nazar ve felsefe: felsefe
ve mant›k ilmi mensubu; filo-
zof ve mant›kç›.
ehl-i nazar: mant›kç›, ak›lc›.

etraf-› âlem: kâinat›n çevresi,
uçlar›, k›y›lar›.
Faliku’l-Habbi ve’n-Neva:
çekirdekleri ve tohumlar› çat-
lat›p büyüten Allah.
galebe: galip gelme, üstün-
lük, yenme.
hakikat: gerçek, esas.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hücum: sald›rma.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-

me, lütuf.
ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-
dan insan›n kalbine veya zih-
nine indirilen mana.
ilhamen: ilham yoluyla, Allah
taraf›ndan kalbe indirilen fe-
yiz ve hakikatler tarz›nda.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kudret-i ezeliye: ezele ait
kudret, bafl›-sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e



parçalanmamas› için muhafazaya muhtaç olmuyorum.

Evet 
1 lópMGnh o¬s`fnG ='¤nY t∫oónJ lánj'G o¬nd mArÀnT uπoc»/anh beytiyle, bu haki-

kat, hakikatiyle tebarüz eder. (HAfi‹YE)

exÅ|é
Arkadafl!

Nefsin vücudunda bir körlük vard›r. O körlük, vücu-
dunda zerre miskal kald›kça, hakikat güneflinin görün-
mesine mâni bir hicap olur.

Evet, müflahedemle sabittir ki; kat’î, yakinî bürhanlar
ile deliller dolu olan büyük bir kalede, küçük bir taflta bir
zaafiyet görünürse, o kör olas› nefis o kaleyi tamamen
inkâr eder, alt›n› üstüne çevirir. ‹flte nefsin cehaleti, ha-
makati bu gibi insafs›zca tahribattan anlafl›l›r.

exÅ|é
Ey insan!

Senin vücudunun sahas›nda yap›lan fiiller ve ifllerden
senin yed-i ihtiyar›nda bulunan, ancak binde bir nispetin-
dedir; bakî kalan, Malikü’l-Mülk’e aittir. Binaenaleyh,
kendi kuvvetine göre yük al. Yoksa alt›nda ezilirsin. K›l
kadar bir fluur ile büyük tafllar› kald›rmak teflebbüsünde 

HAfi‹YE: ‹htar: Kur’ân’›n delâletiyle buldu¤um yola gitmek isteyen için
ve ona o yolu güzelce tarif etmek için, Risale-i Nur Külliyat› güzel bir ta-
rifçidir.

bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
beyt: iki m›sradan oluflan fliir.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cehalet: cahillik, ilimden yoksun
olma, ‹lâhî hakikatlerden haber-
siz olma.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
fiil: ifl, hareket.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
hamakat: ahmakl›k, beyinsizlik,
budalal›k.
hafliye: dipnot.
hicap: perde, örtü; utanma duy-
gusu.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
mâni: engel.
miskal: bir buçuk dirhemlik a¤›r-
l›k ölçüsü.
muhafaza: koruma.

müflahede: gözlem.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nispet: oran, ölçü.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
Risale-i Nur Külliyat›: Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yüz

otuz parça risaleden oluflan
külliyat›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
fluur: bilinç.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tebarüz: belli olma, görünme,
bariz hale gelme.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yap-

mak için harekete geçme.
vücut: beden, ceset.
yakinî: flüphe edilmeyecek
derecede kesin olan fleyler.
yed-i ihtiyar: tercih eli, istek
ve irade eli.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.
zerre: pek ufak parça.

1. Her fleyde Onun birli¤ine delil olan bir ayet vard›r. (‹bü'l-Mu'tez isimli Arap flairine ait bir
m›sra.)
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bulunma. Malik’inin izni olmaks›z›n Onun mülküne el
uzatma. Binaenaleyh gafletle, kendi hesab›na bir ifl yap-
t›¤›n zaman, haddini tecavüz etme. E¤er Malik’in hesa-
b›na olursa, istedi¤in fleyi al ve yap; fakat, izin ve mefli-
et ve emri dairesinde olmak flart›yla. ‹zin ve meflietini de,
fleriat›ndan ö¤renirsin.

exÅ|é
Ey flan ve flerefi, nam ve flöhreti isteyen adam! Gel, o

dersi benden al.

fiöhret ayn-› riyad›r ve kalbi öldüren zehirli bir bald›r
ve insan› insanlara abd ve köle yapar. O belâ ve musibe-

te düflersen 
1 n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpG de, o belâdan kurtul.

®
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abd: kul.
ayn-› riya: riyan›n, gösteriflin
tâ kendisi.
belâ: musibet, s›k›nt›.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
had: s›n›r.

Malik: her fleyin gerçek sahi-
bi olan Allah.
mefliet: dileme, irade, istek.
musibet: felâket, belâ.
nam: ün, flöhret, flan.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
flan: flöhret, ün.
fleref: manevî büyüklük, yü-

celik, onur.

fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.

flöhret: herkesçe bilinme, ta-
n›nma durumu, ün.

tecavüz: s›n›r›n› aflma.

1. Biz Allah'›n kullar›y›z; sonunda yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 158.)



KUR’ÂN-I HAKÎM’‹N

UMMANINDAN

Hubab
rRnG rOnôpN »pe GnQrOƒoN p∂r∏oe rOƒoN rΩnôncrôo> piGnóoN

1 √nOGnO r¿Gnôpc »pH p…Én¡pH rOnQGnO r¬nµpf ƒoJ piGnônH ƒoJ
w

mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY oΩnÓs°ùdGnh oInÓs°üdGnh nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG
2 nÚ/©nªrLnG /¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh

‹ ’lem ey zikreden ve namaz k›lan kardefl!
3 *G s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG ve 

4 $G o∫ƒo°SnQ lósªnëoe ve 
5 ! oórªnërdnG

gibi mübarek kelimelerle ilân etti¤in, bir hüküm ve iddia
etti¤in bir dava ve iflhat etti¤in bir itikat, lisan›ndan ç›kar
ç›kmaz milyonlarca mü’minlerin tasdik ve flahadetlerine
iktiran eder.

Ve keza, ‹slâmiyetin hak ve hakikat oldu¤una ve hü-
kümlerinin do¤ru ve sad›k olduklar›na delâlet eden bütün
deliller, flahitler, bürhanlar, senin o davan›n ve itikad›n›n
hak oldu¤una delâlet ederler.

Ve keza, söyledi¤in o mübarek ve mukaddes kelâmla-
ra pek büyük yümünler, feyizler ve berekât-› ‹lâhiye teret-
tüp eder.

berekât-› ‹lâhiye: ‹lâhî bolluk ve
bereketler, Allah’tan gelen bere-
ketler ve ihsanlar.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
dava: iddia, fikir, konu.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hubab: su üzerinde olan kabar-
c›k.
hüküm: karar, emir.
iddia: bir fikri ›srarla savunma,
dava etme.
iktiran: iki fleyin beraber gelme-
si.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
i’lem: Arapçada “Bil!” anlam›nda
emir.
iflhat: bir dava hakk›nda delil ola-
rak flahit gösterme.
itikat: inanç, iman.
itikat: kesin inanma, iman.
kelâm: söz, lâf›z.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lisan: dil.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu,
hay›rl›.
mü’min: iman eden, inanan.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî, sah-
te olmayan.

flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak

hükmetme.
terettüp: bir iflin birinin üzeri-
ne düflmesi.
umman: büyük deniz, derya,

okyanus.
yümün: u¤ur, bereket.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.

1. Genifl kerem sahibi olan Allah, kendi mülkünü senden sat›n al›yor; senin için muhafaza
edecek. Karfl›l›¤›nda da büyük bir fiyat takdir etmifltir.

2. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed’e, onun Âline ve Ashab›na salât
ve selâm olsun.

3. Allah’tan baflka ilâh olmad›¤›na flahadet ederim.
4. Muhammed, Allah’›n resulüdür.
5. Ezelden ebede kadar her türlü hamd ve flükür Allah’a mahsustur. (Fatiha Suresi: 2.)
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Ve keza, cumhur-i mü’minîn ve muvahhidînin o keli-
mat-› mübarekeden kalben zevk ettikleri mâ-i hayat› ve
flerab-i Cenneti sen de o mukaddes maflrapalardan içer-
sin.

‹ ’lem!

Kavaid-i usuliyedendir ki, bir mesele hakk›nda ispat
edenin sözü nefyedenin sözüne müreccaht›r. Çünkü, is-
pat edenin yard›mc›lar› var, sözünde kuvvet olur. Nefye-
denin yard›mc›s› olmad›¤›ndan tek kal›r, sözünde kuvvet
yoktur. Hatta, bin adam bir fleyi nefyederse, bir adam gi-
bidir; bin adam da ispat ederse, ispat edenlerin her biri-
si bin olur. Çünkü, hepsi bir fleye bak›yorlar, ve bir nok-
taya parmak bast›klar›ndan, birbirini takviye ediyorlar.
Nefyedenlerde birbirini takviye etmek yoktur; her birisi
tek kal›r.

Meselâ, bin pencereden bir y›ld›z› görüp ispat eden
bin adam›n her birisi ötekisine yard›mc› olur, sözünü tak-
viye eder. Çünkü, o bin adam, parmakla iflaret eder gi-
bi, o fleyi ispat ediyorlar. Nefyedenler öyle de¤ildir. Çün-
kü, nefiy için sebep lâz›md›r. Sebepler de ayr› ayr› olur.
Meselâ, birisi “Gözümde zaafiyet var, göremedim”; öte-
kisi “Evimizde pencere yok”; ötekisi, “So¤uktan bafl›m›
kald›r›p bakamad›m” der. Ve hakeza, her birisi, nefyine,
müddeas›na ayr› bir sebep gösterdi¤inden, kendisince
y›ld›z›n bulunmamas› nefsü’l-emirde de y›ld›z›n bulunma-
mas›na delâlet etmez ki, birbirine yard›mc› olsun.
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cumhur-i mü’minîn:
mü’minlerin umumu, Allah’a
iman edenler.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
hakeza: böylece, bunun gibi.
i’lem: Arapçada bil! anlam›n-
da emir.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl›
hale getirme; do¤ruyu delil-
lerle gösterme.
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
kavaid-i usuliye: usul ilmi

kaideleri; mant›k kaideleri.
kelimat-› mübareke: müba-
rek kelimeler, sözler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mâ-i hayat: hayat suyu.
maflrapa: su içmeye yarayan,
teneke veya bak›rdan yap›l-
m›fl, kulplu kap.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
muvahhidîn: muvahhitler,
tevhid edenler, Allah’›n varl›-

¤›na ve birli¤ine inananlar.

müddea: iddia edilen fley,
tez, sav.

müreccah: tercih edilen, üs-
tün tutulan.

nefiy: inkâr etme, olumsuzla-
ma.

nefsülemir: iflin hakikati, asl›.

takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.

zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.



Binaenaleyh, bir mesele-i imaniyenin nefyi hakk›nda
ehl-i dalâletin ittifaklar›, haber-i vahit hükmündedir, tesi-
ri yoktur. Amma, ehl-i hidayetin mesail-i imaniyede olan
sözleri, her birisi ötekisine yard›mc›d›r, takviye eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz! (Ey aziz kardeflim, bil ki!)

Bir küll ne fleye muhtaç ise, cüz’ü de o fleye muhtaç-
t›r. Meselâ, bir flecerenin meydana gelmesi için ne lâz›m
ise, bir semerenin vücuduna da lâz›md›r. Öyle ise, seme-
renin hâl›k›, flecerenin de hâl›k› o oluyor. Hatta, arz›n ve
flecere-i hilkatin de hâl›k›, o hâl›k olacakt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹ki taraf› birbirinden gayet uzak bir mesele var ki, her
bir taraf› bir çekirdek gibi sümbül vermifl, a¤aç olmufl,
dal budak salm›fl. Böyle bir mesele üzerine, flükûk ve ev-
ham›n konmamas› lâz›md›r. Çünkü, bir çekirdek di¤er
bir çekirdekle, çekirdek olarak toprak alt›nda kald›klar›
müddetçe, iltibas edilebilir. Amma, a¤aç olduktan, mey-
ve verdikten sonra flek edersen, bütün meyveler senin
aleyhinde flahadet ederler. E¤er, “Bu baflka bir çekirdek-
tir” diye tevehhüm etsen, o a¤ac›n bütün meyveleri seni
tekzip ederler. Elma a¤ac›na ink›lâp etmifl bir çekirde¤i,
hanzale a¤ac›n›n çekirde¤i farz etmek, sana müyesser
olmaz. Ancak tevehhümle veya bütün elmalar›n hanza-
leye tebdil edilmifl olmas›yla mümkündür ki, bu da mu-
haldir.

aleyh: karfl›, karfl›t.
amma: ama, lâkin, ancak.
arz: yer, dünya.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cüz: parça.
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.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
gayet: son derece.
haber-i vahit: bir tek kiflinin ha-
ber vermesi.
hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hanzale: zakkumî, zakkum a¤ac›,
ebucehil karpuzu, ac› h›yar.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
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iltibas: birbirine benzeyen
fleyleri flafl›r›p kar›flt›rma, biri-
sini öteki zannetme.
ink›lâp: bir hâlden baflka bir
hale geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
mesail-i imaniye: imanî me-
seleler.
meselâ: örne¤in.
mesele: halledilmesi güç,
önemli konu.

mesele-i imaniye: imanî me-
sele, imanla ilgili mesele.
muhal: imkâns›z.
müddet: süre, zaman.
müyesser: kolay olan, kolay
gelen.
nefiy: inkâr etme, olumsuzla-
ma.
semere: meyve, yemifl.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
flecere: a¤aç.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.

flek: flüphe, zan, tereddüt.

flükûk: flekler, flüpheler.

takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.

tebdil: de¤ifltirme, baflka bir
hale getirme.

tekzip: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.

tesir: etki.

tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.



Binaenaleyh, nübüvvet öyle bir çekirdektir ki, ‹slâmi-
yet fleceresi, bütün semerat›yla, çiçekleriyle o çekirdek-
ten ç›km›flt›r. Kur’ân dahi, seyyar y›ld›zlar› ismar eden
flems gibi, ‹slâmiyetin on bir rüknünü intaç etmifltir. Aca-
ba, bu cihanbaha semerelere bak›p gördükten sonra, çe-
kirde¤inde flüphe ve tereddüt yeri kal›r m›? Hâflâ!

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Tavus kuflu gibi pek güzel bir kufl, yumurtadan ç›kar,
tekâmül eder, semalarda tayerana bafllar. Afak-› âlemde
flöhret kazand›ktan sonra, yerde kalan yumurtas›n›n ka-
bu¤u içerisinde o kuflun güzelli¤ini, kemalât›n›, terakki-
yat›n› aray›p bulmak isteyen adam›n ahmak oldu¤unda
flüphe yoktur.

Binaenaleyh, tarihlerin naklettikleri Peygamberimizin
(a.s.m.) bidayet-i hayat›na maddî, sathî, sûrî bir nazar ile
bakan bir adam, flahsiyet-i maneviyesini idrak edemez.
Ve derece-i k›ymetine vâs›l olamaz. Ancak bidayet-i ha-
yat›na ve levaz›m-› befleriyetine ve ahval-i zahiriyesine
ince bir k›fl›r, nazik bir kabuk nazar›yla bak›lmal›d›r ki, o
k›fl›r içerisinden iki âlemin günefli ve Tuba gibi flecere-i
Muhammediye (a.s.m.) ç›km›flt›r. Ve feyz-i ‹lâhî ile sulan-
m›fl ve fazl-› Rabbanî ile tekâmül etmifltir.

Binaenaleyh, Nebî-i Zîflan›n (a.s.m.) mebde-i hayat›na
ait ahval-i sûriyesinden zay›f bir fley iflitildi¤i zaman, üs-
tünde durmamal›, derhal bafl›n› kald›r›p etraf-› âleme
neflretti¤i nurlara bakmal›. Maahaza, mebde-i hayat›na 
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böyle olmakla beraber.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mebde-i hayat: hayat›n bafllan-
g›c›.
nakil: anlatma, söyleme, hikâye
etme.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazik: narin, ince.
Nebî-i Zîflan: flan sahibi nebî,
peygamber; Hz. Muhammed
(a.s.m.).
neflir: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
rükün: bir fleyi meydana getiren
unsurlardan her biri, esas.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
sema: gökyüzü, gök.
semere: meyve, güzel netice.
seyyar: bir yerde durmayan yer
de¤ifltiren gök cismi.
sûrî: görünüflte olan, fleklî.
flahsiyet-i maneviye: manevî
flahsiyet, manevî kiflilik.
flecere: a¤aç.
flecere-i Muhammediye: ‹slâmi-
yet a¤ac›, ‹slâm dini; Hz. Muham-
med’in temiz, yüce sülâlesi, soyu.
flems: günefl.
tavus: sülüngillerden, erke¤inin
tüyleri uzun, kuyru¤u parlak, gü-
zel renkli, ac› ve tiz sesli bir kufl.
tayeran: uçma, uçufl.
tekâmül: kemal bulma, kemale
erme, olgunlaflma.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
Tuba: Cennetteki bir a¤ac›n adî;
mutluluk a¤ac›.
vâs›l olmak: ulaflmak, varmak,
eriflmek.

afak-› âlem: âlemin ufuklar›.
ahval-i sûriye: görünürdeki
hâller, durumlar.
ahval-i zahiriye: zahirî hâller;
görünürdeki hâller, durumlar.
bidayet-i hayat: hayat›n bafl-
lang›c›.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cihanbaha: cihan k›ymetin-
de, dünya de¤erinde.
derece-i k›ymet: k›ymet de-
recesi.
etraf-› âlem: kâinat›n çevresi,

uçlar›, k›y›lar›.
fazl-› Rabbanî: Cenab-› Al-
lah’›n Rab ismine mazhar ola-
rak ihsan, kerem ve cömertli-
¤inin bollu¤u.
feyz-i ‹lâhî: Allah’›n feyzi, bol-
lu¤u, lütfu.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de-
¤il, Allah göstermesin.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
intaç: netice verme, sonuç-

land›rma.
ismar: netice verme, sonuç
verme.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
k›fl›r: kabuk, d›fl taraf.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
levaz›m-› befleriyet: insanl›k
için gerekli olan fleyler, insa-
n›n ihtiyaçlar›.
maahaza: bununla birlikte,



flek ve flüphe ile bakan adam, herhâlde, mastar ile maz-
har, menba ile ma’kes, zatî ile tecelli aralar›n› fark ede-
miyor. Ve bu yüzden flüpheye düfler.

Evet, Nebî-i Zîflan (a.s.m.) tecelliyat-› ‹lâhîye mazhar
ve ma’kestir, mastar ve menba de¤ildir. Çünkü, o zat,
yaln›z abddir ve ibadetçe herkesten ileridir. Demek, bu
kadar görünen terakkiyat, kemalât onun zatî mal› de¤il-
dir, ancak hariçten verilen Rahman-› Rahîm’in tecellile-
ridir.

Evvelce beyan edildi¤i gibi, hiçbir fley, bir zerreye bile
mana-i ismiyle mastar olamaz. Amma, bir zerre, mana-i
harfiyle seman›n y›ld›zlar›na mazhar olur. Yaln›z, gaflet
ile o zerrenin mastar oldu¤u zann›yla bak›ld›¤›ndan, sa-
nat-› ‹lâhiyeyi ta¤utî bir tabiata mal ederler.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Dualar, tevhid ve ibadetin esrar›na numunedir. Tevhid

ve ibadette lâz›m oldu¤u gibi; dua eden kimse de, kalbin-
de dolaflan arzu ve isteklerini, “Cenab-› Hak iflitir” deyip,
kadir oldu¤una itikat etmelidir. Bu itikat, Allah’›n her fle-
yi bilir ve her fleye kadir oldu¤unu istilzam eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
fiu âlemi ziyaland›ran flemsin, bir sine¤in gözüne te-

celli ile girip ›fl›kland›rmas› mümkündür. Ve ateflten bir
k›v›lc›m›n, gözüne girip tenvir etmesi imkân haricidir;
çünkü, gözü patlat›r.

abd: kul.
amma: ama, lâkin, ancak.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
evvelce: daha önce.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kalma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
istilzam: gerektirme.
itikat: kesin inanma, iman.
kadir: her fleye yeten güç, kuv-
vet, kudret; her fleye yeten güç
sahibi.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
ma’kes: yans›ma yeri, yans›t›c›;
ayna.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
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mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer,
zuhur etti¤i, göründü¤ü yer.
menba: kaynak.
Nebî-i Zîflan: flan sahibi nebî,
peygamber olan Hz. Muham-
med (a.s.m.).
numune: örnek.
Rahman-› Rahîm: Rahman
ve Rahîm olan Allah; dünya
ve ahirette yaratt›klar›na son-
suz rahmet, flefkat ve merha-
metiyle muamele eden Allah.
sanat-› ‹lâhiye: ‹lâhî sanat,
Allah’›n sanat›; Cenab-› Hak-

k›n sanat ile yaratmas›.
sema: gökyüzü, gök.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
flems: günefl.
tabiat: yarat›l›fl ve yaflay›fla
dair konulan kanunlar, esas-
lar.
ta¤utî:
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecelliyat-› ‹lâhiye: ‹lâhî te-
celliler, ‹lâhî lütuflar›n tezahü-
rü.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-

ma, ›fl›kland›rma.
terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m).
zatî: zata ait, zat›n kendisin-
den olan.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Kezalik, bir zerre, fiems-i Ezelî’nin tecellisine mazhar
olur, fakat Müessir-i Hakikî’ye zarf olamaz.

‹ ’lem ey ma¤rur, mütekebbir, mütemerrit nefis!

Sen öyle bir zaafiyet, acz, fakirlik, miskinlik gibi hâlle-
re mahalsin ki, ci¤erine yap›flan ve çok defa büyülttük-
ten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet
edemezsin; seni yere serer, öldürür.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Hardale ile tabir edilen, bir dar› habbesi hükmünde
olan kuvve-i haf›zan›n ihata etti¤i meydanda gezintiler
yap›l›rken o kadar büyük bir sahraya ink›lâp eder ki, gez-
mekte bitmez bir flekil al›r. Acaba o hardalenin içindeki
meydan› bitiremeyen, o hardalenin dairesini ne suretle
bitirecektir? Akl›n nazar›nda hardalenin vaziyeti böyle
ise, akl›n gezdi¤i daire nas›ld›r? Ak›l da dünyay› yutar.
Fesübhanallah! Cenab-› Hak hardaleyi ak›l için dünya ve
dünyay› da ak›l için bir hardale gibi yapm›flt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsanlar›n en büyük zulümlerinden biri de fludur ki:
Büyük bir cemaatin mesaisine terettüp eden hasenat› in-
taç eden semerat› bir flahsa isnat ve ona mal ederler. Bu
zulümde bir flirk-i hafî vard›r. Çünkü, bir cemaatin cüz-i
ihtiyarîsiyle kesbettikleri mahsulât› bir flahsa atfetmek, o
flahs›n icat derecesinde harikulâde bir kudrete malik 
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mahsulât: meydana gelen, elde
edilen fleyler; meyveler, ürünler.
malik: sahip.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mesai: çal›flma.
miskin: fakir, yoksul, kendi ken-
dini idare edemeyen, mal ve
mülkü hiç olmayan kimse.
mukavemet: karfl› koyma, da-
yanma, direnme.
Müessir-i Hakikî: hakikî tesir sa-
hibi, hakikî tesir edici.
mütekebbir: tekebbür eden, ki-
birlenen, kendini be¤enmifl.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
semerat: semereler, meyveler.
suret: biçim, flekil, tarz.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; varl›¤›-
n›n bafllang›c› olmayan ve her fle-
yi nurland›ran Cenab-› Hak.
flirk-i hafî: gizli flirk, gizli küfür.
tabir: ifade.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
terettüp: ait olma, icap etme, ge-
rekme.
vaziyet: durum.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zulüm: haks›zl›k.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
at›f: ba¤lamak, yüklemek.
cemaat: topluluk.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.
fesübhanallah: Allah (c.c.) ne
güzel yaratm›fl; Allah bütün
noksanl›klardan münezzehtir,
her fley kendine tesbih eder
anlam›nda olup hayret ve ta-
accübü ifade için söylenir.

habbe: tane.
hardale: hardal tanesi.
harikulâde: ola¤anüstü.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
icat: meydana getirme, orta-
ya koyma.
ihata: kuflatma, içine alma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
i’lem: Arapçada bil! anlam›n-
da emir.

ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
kesb: kazanma.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
ma¤rur: gururlu; kendini be-
¤enmifl, büyüklük taslayan.
mahal: yer.



oldu¤una delâlet eder. Hatta, eski Yunanîlerin ve Vese-
nîlerin âliheleri, böyle zalimâne tasavvurat-› fleytaniyenin
mahsulüdür.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Zikreden adam›n, feyz-i ‹lâhîyi celbeden muhtelif

lâtifeleri vard›r. Bir k›sm› kalp ve akl›n fluuruna ba¤l›d›r,
bir k›sm› da fluursuz, yani fluurlara tâbi de¤ildir, 
1 oôo©°rûnj n’ oår«nM røpe husule gelir. Binaenaleyh, gaflet ile ya-

p›lan zikirler dahi feyizden hâlî de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hak, insan› pek acip bir terkipte halk etmifl-

tir. Kesret içinde vahdeti, terkip içinde besateti, cemaat
içinde ferdiyeti vard›r. ‹htiva etti¤i aza, havâs ve letaifin
her birisi için müstakil lezzetler, elemler oldu¤u gibi, ara-
lar›nda görülen sür’at-i teavün ve imdattan anlafl›ld›¤›
üzere, her birisi arkadafllar›n›n lezzet, elem ve teessüra-
t›ndan da hisse al›yorlar. Bu hilkat sayesinde, insan, e¤er
ubudiyet yoluna giderse, bütün lezzet, nimet, kemalât
nevilerine, k›s›mlar›na mazhar olmaya flayand›r. Ve keza,
e¤er enaniyet yolunu takip ederse, çeflit çeflit elem ve
azaplara da mahal olmaya müstahakt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kelime-i Tevhidin tekrar ile zikrine devam etmek, kal-

bi pek çok fleylerle ba¤layan ba¤lar›, ipleri k›rmak içindir 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlihe: bat›l ilâhlar, tanr›lar.
aza: organlar, uzuvlar.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
besatet: basitlik, anlafl›l›r ve ko-
lay ö¤renilir sadelikte olufl.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cemaat: topluluk.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
ferdiyet: teklik, birlik, fertlik.
feyiz: Allah’›n kuluna ba¤›fllad›¤›,
bolluk, bereket, ihsan.
feyz-i ‹lâhî: Allah’›n feyzi, bollu-
¤u, lütfu.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
halk: yaratma, yoktan var etme.
havas: hasseler, duyular.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
husul: olma, meydana gelme.
ihtiva: içine alma, kapsama.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
imdat: yard›m.
Kelime-i Tevhid: Allah’›n birli¤ini
ifade eden lâ ilâhe illâllah Mu-
hammedün Resulullah cümlesi.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kesret: çokluk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtife: duyu, ince duygu ve his.
letaif: duyular, ince duygu ve his-
ler; manevî duygular.
mahal: yer.
mahsul: ürün.
mazhar: nail olma, flereflenme.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
müstahak: lây›k olunan, hak edi-
len fley.
müstakil: bafll› bafl›na, ba¤›ms›z.

nevi: çeflit, tür.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
sür’at-i teavün ve imdat:
yard›m ve yard›mlaflmadaki
h›zl›l›k.
flayan: de¤er, lay›k, münasip.
fluur: bilinç.
fluur: bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.

fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tâbi: bir fleye uyan.
tasavvurat-› fleytaniye: fley-
tanca düflünceler, fleytan ta-
raf›ndan gelen düflünceler,
hayaller.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.
teessürat: teessürler, keder-
ler, elemler, ac›lar.
terkip: bir kaç fleyi birlefltire-

rek yeni bir fley meydana ge-
tirme.
ubudiyet: kulluk.
vahdet: birlik ve teklik.
vesenî: putperest, puta ta-
pan.
Yunanî: Yunanl›.
zalimâne: zalimce, zulmeder-
cesine.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.

1. fiuurunda olmadan.
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ve nefsin tapacak derecede sanem ittihaz etti¤i mahbup-
lardan, yüzünü çevirmektir. Maahaza, zakir olan zatta
bulunan hasse ve lâtifelerin ayr› ayr› tevhidleri oldu¤una
iflaret oldu¤u gibi; onlar›n da, onlara münasip flerikleriy-
le olan alâkalar›n› kesmek içindir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan›n bir akrabas›na, meselâ, okudu¤u bir Fatiha-i
fierifeden hâs›l olan sevaptan istifade etmekte bir ile bin
müsavidir. Nas›l ki, a¤›zdan ç›kan bir lâfz›n iflitilmesinde
bir cemaat ile bir fert bir olur. Çünkü lâtif fleyler matbaa
gibidir. ‹stinsah edilen bir kelimeden, bin kelime ç›kar.

Ve keza nuranî fleylerde vahdet ile beraber tekessür ol-
du¤una, yani bir nuranî fleyde bin sevap bulundu¤una bir
iflarettir...

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Nebî-i Zîflan›n (a.s.m.) Makam-› Mahmûdu ‹lâhî bir
mâide ve Rabbanî bir sofra hükmündedir. Evet, tevzi edi-
len lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan ak›yor. Resul-i
Zîflana (a.s.m.) okunan salâvat-› flerife o sofraya edilen
davete icabettir.

Ve keza, salâvat-› flerifeyi getiren adam Zat-› Peygam-
berîyi (a.s.m.) bir s›fatla tavsif etti¤i zaman, o s›fat›n ne-
reye taallûk etti¤ini düflünsün ki, tekrar be tekrar salâvat
getirmeye müflevviki olsun.
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meselâ: örne¤in.
münasip: uygun.
müsavi: eflit.
müflevvik: teflvik eden, istek art-
t›ran, arzu ve heves artt›ran.
Nebî-i Zîflan: flan ve fleref sahibi
nebî, peygamber; Hz. Muham-
med (a.s.m.).
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Rabbanî: terbiye ve idare eden
Cenab-› Hakka ait.
Resul-i Zîflan: flan ve fleref sahibi
resul, peygamber; Hz. Muham-
med (a.s.m.).
salâvat: Hz Muhammed’e rahmet
ve esenlik dileme, salât ve selâm
etme; “Allahümme salli alâ seyyi-
dinâ Muhammedin ve alâ âli sey-
yidinâ Muhammed” deme.
salâvat-› flerife: Hz. Muhammed
(a.s.m.) için yap›lan dualar.
sanem: put, Allah’tan baflka tap›-
n›lan fley.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Allah
taraf›ndan verilen mükâfat.
s›fat: vas›f, nitelik.
flerik: ortak.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tekessür: ço¤alma, kesretli olma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tevzi: da¤›tma, da¤›t›lma.
vahdet: birlik ve teklik.
zakir: zikreden, Allah’› zikrederek
dua eden.
zat: kifli, flah›s.
Zat-› Peygamberî: Hz. Peygam-
berin (a.s.m.) zat›, kiflili¤i.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
cemaat: topluluk.
Fatiha-i fierife: fleref sahibi
olan Fatiha Suresi.
feyiz: Allah’›n kuluna ba¤›flla-
d›¤›, bolluk, bereket, ihsan.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi,
meydana gelme.
hasse: duyu.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
icabet: davete gitme, davete
uyma.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›

Hakka dair.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istinsah etmek: ço¤altmak,
kopyas›n› ç›karmak.
ittihaz: edinme, kabul etme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâf›z: söz, kelime.
lâtif: cismanî olmayan, ruhla
ilgili, ruhanî.
lâtife: duyu, ince duygu ve
his.

lütuf: ikram ve yard›mda bu-
lunma.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
mahbup: sevgili, sevilen, mu-
habbet edilen.
mâide: yemek sofras›, üzerin-
de nimetler bulunan kurul-
mufl sofra.
Makam-› Mahmûd: en yük-
sek flefaat makam›, Peygam-
berimizin (a.s.m.) kavuflaca¤›,
Allah taraf›ndan vaat edilen
makam.



‹ ’lem ey din âlimi! (HAfi‹YE)

Ücreti az, ilmime ra¤bet yok diye mahzun olma; çün-
kü, mükâfat-› dünyeviye ihtiyaca bakar, k›ymet-i zatiyeye
bakmaz. Meziyet-i zatiye ise mükâfat-› uhreviyeye naz›r-
d›r. Öyle ise, zatî olan meziyetini mükâfat-› uhreviyeye
sakla, birkaç kuruflluk dünya meta›na satma.

‹ ’lem ey hitabet-i umumiye s›fat› ile gazete lisa-
n›yla konferans veren muharrir!

Sen kendi nefsini afla¤› göstermeye ve nedamet ede-
rek kusurlar›n› ilân etmeye hakk›n var. Fakat, fleair-i ‹slâ-
miyeye z›t ve muhalif olan herzelerle ‹slâmiyeti lekelen-
dirmeye kat’iyen hakk›n yoktur. Seni kim tevkil etmifltir?
Fetvay› nereden al›yorsun? Hangi hakka binaen milletin
nam›na, ümmetin hesab›na ‹slâmiyet hakk›nda hezeyan-
lar› savurarak dalâletini neflir ve ilân ediyorsun? Milleti,
ümmeti kendin gibi dâl zannetme. Dalâletini kime sat›-
yorsun? Buras› ‹slâmiyet memleketidir, Yahudî memleke-
ti de¤ildir. Cumhur-i mü’minînin kabul etmedi¤i bir fleyin
gazete ile ilân›, milleti dalâlete davettir, hukuk-i ümmete
tecavüzdür. Bir adam›n hukukuna tecavüze cevaz-› kanu-
nî olmad›¤› hâlde, koca bir milletin, belki âlem-i ‹slâm›n
hukukuna hangi cesarete binaen tecavüz ediyorsun? A¤-
z›n› kapat!

HAfi‹YE: Ehemmiyetlidir.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cevaz-› kanunî: kanunî ruhsat,
izin, müsaade; kanunen yasak ol-
mayan.
cumhur-i mü’minîn: mü’minlerin
umumu, Allah’a iman edenler.
dâl: sapk›nlar, do¤ru ve Hak yol-
dan uzaklaflanlar.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
ehemmiyetli: önemli.
fetva: ‹slâmda bir mesele hak-
k›nda dinî meselelere tam vâk›f
yetkili kimseler taraf›ndan verilen
fler’i hüküm.
hafliye: dipnot.
herze: bofl söz, saçma-sapan söz,
bofl lâk›rd›, lüzumsuz lâf.
hezeyan: saçmalama, abuk sa-
buk konuflma, herze.
hitabet-i umumiye: herkese,
umuma, genele yap›lan konufl-
ma.
hukuk: haklar.
hukuk-i ümmet: ümmetin hak-
lar›, bütün Müslümanlar›n haklar›.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
i’lem: arapça’da bil! anlam›nda
emir.
ilim: bilme, bilgi.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
k›ymet-i zatiye: birinin kendi öz
de¤eri, k›ymeti.
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kusur: eksiklik, özür, suç, ka-
bahat.
lisan: dil.
mahzun: hüzünlü, kederli,
kayg›l›, dertli, üzüntülü.
meta: mal, servet; geçici dün-
ya zevki.
meziyet: bir fleyi baflkalar›n-
dan ay›ran vas›f, üstünlük ve
de¤erlilik vasf›.
meziyet-i zatiye: kendine ait
olan, zat›na has olan üstün
özellik.
muhalif: z›t, ayk›r›.

muharrir: gazete vs. yazar›.
mükâfat-› dünyeviye: dün-
yaya ait mükâfat, ödül.
mükâfat-› uhreviye: ahiretle
ilgili mükâfat, ahirete b›rak›-
lan, ahirette verilecek olan
mükâfat.
nam: ad, yerine.
naz›r: nazar eden, bakan.
nedamet: piflmanl›k.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
neflir: yayma, yay›m, herkese

duyurma.
ra¤bet: istek, arzu, meyil.
s›fat: vas›f, nitelik.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
tecavüz: sald›rma, sataflma,
baflkas›n›n hakk›na dokun-
ma.
tevkil: vekil etme, edilme.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.
zatî: zata ait, zat›n kendisin-
den olan.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kâfirlerin Müslümanlara ve ehl-i Kur’ân’a düflman ol-
malar› küfrün iktizas›ndand›r. Çünkü, küfür imana z›tt›r.
Maahaza, Kur’ân, kâfirleri ve âbâ ve ecdatlar›n› idam-›
ebedî ile mahkûm etmifltir.

Binaenaleyh, Müslümanlarla ülfet ve muhabbetleri
mümkün olmayan kâfirlere muhabbet bofla gidiyor. On-
lar›n muhabbetiyle karfl›lafl›lamaz, onlardan medet bek-

lenilemez. Ancak 
1 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *G Énæ`oÑ°rùnM diye, Cenab-›

Hakka iltica etmek lâz›md›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kâfirlerin medeniyeti ile mü’minlerin medeniyeti ara-
s›ndaki fark:

Birincisi medeniyet libas›n› giymifl korkunç bir vahflet-
tir; zahiri parl›yor, bât›n› da yak›yor; d›fl› süs, içi pis; su-
reti me’nus, sîreti makus bir fleytand›r. ‹kincisi, bât›n›
nur, zahiri rahmet, içi muhabbet, d›fl› uhuvvet, sureti mu-
avenet, sîreti flefkat, cazibedar bir melektir.

Evet, mü’min olan kimse, iman ve tevhid iktizas›yla
kâinata bir mehd-i uhuvvet nazar›yla bakt›¤› gibi; bütün
mahlûkat›, bilhassa insanlar›, bilhassa ‹slâmlar› birbiriyle
ba¤layan ip de ancak uhuvvettir. Çünkü, iman bütün
mü’minleri bir baban›n cenah-› flefkati alt›nda yaflayan
kardefller gibi kardefl addediyor.
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¤ine inanmama, müflriklik, iman-
s›zl›k.
libas: elbise.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahkûm: kendine hükmolunan,
hükümlü.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
makus: tersine dönmüfl, baflafla¤›
olmufl.
medeniyet: ilim, teknik, sanayi
ve ticaretin nimetlerinden gerçek
anlamda yararlanarak, bolluk, gü-
venlik ve rahatl›k içinde yaflay›fl.
medet: inayet, yard›m, imdat.
mehd-i uhuvvet: uhuvvet befli¤i,
kardefllik yeri.
me’nus: al›fl›lm›fl, ünsiyet edilmifl,
sevimli.
muavenet: yard›m, yard›mlaflma.
muhabbet: sevgi, sevme.
mü’min: iman eden, inanan.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
sîret: iç yüz, manevî durum, ah-
lâk ve karakter.
suret: biçim, görünüfl.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
ülfet: al›flma, kaynaflma, dostluk.
vahflet: yabanî ve vahfli olan fley,
medeniyetin z›dd›.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.

aba: babalar, pederler.
add: saymak, öyle kabul et-
mek.
bât›n: iç, iç yüz, iç k›s›m.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cenah-› flefkat: flefkat ve
merhamet kanad›.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.

ehl-i Kur’ân: Kur’ân ehli,
Kur’ân’a inan›p ona uyanlar.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz
kardeflim, bil ki!.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-

yanma.
iman: inanma, itikat.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-

1. Allah bizlere yeter, O ne güzel vekildir. (Al-i ‹mran Suresi: 173.)



Küfür ise, öyle bir bürudettir ki, kardeflleri bile kardefl-
likten ç›kar›r. Ve bütün eflyada bir nevi ecnebilik tohumu-
nu ekiyor ve her fleyi her fleye düflman yap›yor. Evet, ha-
miyet-i milliyelerinde bir uhuvvet varsa da, muvakkatt›r.
Ve ezelî, ebedî iftirak ve firak ile muttas›l ve mahduttur.

Amma, kâfirlerin medeniyetinde görülen mehasin ve
yüksek terakkiyat-› sanayi, bunlar tamamen medeniyet-i
‹slâmiyeden, Kur’ân’›n irfladat›ndan, edyan-› semaviye-
den in’ikâs ve iktibas edildi¤i Lemaat ile Sünuhat eserle-
rimde istenildi¤i gibi izah ve ispat edilmifltir.
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‹ ’lem!

Mesail-i diniyeden olan içtihat kap›s› aç›kt›r; fakat, flu
zamanda oraya girmeye alt› mâni vard›r.

Birincisi: Nas›l ki k›flta f›rt›nalar›n fliddetli oldu¤u bir
vakitte, dar delikler dahi seddedilir; yeni kap›lar açmak
hiçbir cihetle kâr-› ak›l de¤il. Hem, nas›l büyük bir selin
hücumunda tamir için duvarlarda delikler açmak, gark
olmaya vesiledir. Öyle de, flu münkerat zaman›nda ve
âdât-› ecanibin istilâs› an›nda ve bid’alar›n kesreti vaktin-
de ve dalâletin tahribat› hengâm›nda, içtihat nam›yla,
kasr-› ‹slâmiyetten yeni kap›lar aç›p duvarlar›nda muhar-
riplerin girmesine vesile olacak olan delikler açmak, ‹slâ-
miyete cinayettir.

âdât-› ecanip: yabanc›lar›n âdet-
leri.
amma: ama, lâkin, ancak.
bid’a: dinin asl›na uymayan âdet
ve uygulamalar..
bürudet: so¤ukluk, so¤uk olma.
cihet: yön.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ecnebi: yabanc›, yabanc› olma.
edyan-› semaviye: semavî din-
ler, Allah taraf›ndan gönderilmifl
olan hak dinler.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz, bafl-
lang›çs›z.
firak: ayr›l›k, hicran.
gark: bo¤ma, bo¤ulma.
hamiyet-i milliye: millî duygu ve
hislerin muhafaza edilmesi için
yap›lan çaba.
hengâm: zaman, s›ra.
hücum: sald›rma.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dâhilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
iftirak: ayr›lma, da¤›lma.
iktibas: al›nt›.
i’lem: Arapçada “bil!” anlam›nda
emir.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
irfladat: irflatlar, uyarmalar, do¤ru
yolu göstermeler.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istilâ: kaplama, yay›lma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kâr-› ak›l: akl›n kabul edece¤i ifl,
ak›ll›ca ifl, ak›l ifli, akla uygun.
kasr-› ‹slâmiyet: ‹slâmiyet saray›,
‹slâmiyet köflkü.
kesret: çokluk.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.

küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
Lemaat: Risale-i Nur Külliya-
t›ndan bir eserin ad›.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mâni: engel.
medeniyet: ilim, teknik, sa-
nayi ve ticaretin nimetlerin-
den gerçek anlamda yararla-
narak, bolluk, güvenlik ve ra-
hatl›k içinde yaflay›fl.

medeniyet-i ‹slâmiye: ‹slâm
medeniyeti.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mesail-i diniye: dinî mesele-
ler, konular.
muharrip: tahrip eden, harap
eden, y›k›p yok eden.
muttas›l: bitiflik, aral›ks›z.
muvakkat: geçici.
münkerat: fleriata göre yap›l-
mas› yasak olan fleyler.
nam: ad.

nevi: çeflit, tür.
set: kapama, t›kama, engel
olma.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tamir: onarma, düzeltme.
terakkiyat-› sanayi: sanayi
alan›nda ilerlemeler, yükselifl-
ler.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
vesile: arac›, vas›ta.

1. O ikisine müracaat et; insanlar›n gafil kald›klar› önemli bir husûsu görürsün.
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‹kincisi: Dinin zaruriyat› ki, içtihat onlara giremez;
çünkü kat’î ve muayyendirler. Hem, o zaruriyat kut ve g›-
da hükmündedirler, flu zamanda terke u¤ruyorlar ve te-
zelzüldedirler. Ve bütün himmet ve gayreti onlar›n ika-
mesine ve ihyas›na sarf etmek lâz›m gelirken, ‹slâmiye-
tin nazariyat k›sm›nda ve selefin içtihadat-› safiyâne ve
halisânesiyle bütün zamanlar›n hacat›na dar gelmeyen
efkârlar› oldu¤u hâlde, onlar› b›rak›p heveskârâne yeni
içtihatlar yapmak, bid’atkârâne bir h›yanettir.

Üçüncüsü: Her zaman›n insanlar›nca k›ymetli adde-
dilerek efkâr› celbeden cazibedar bir meta merguptur.
Meselâ, bu zamanda en ra¤betli, en iftiharl›, siyasetle ifl-
tigal ve dünya hayat›n› temin etmektir. Selef-i Salihîn as-
r›nda ve o zaman çarfl›s›nda en mergup meta, Hâl›k-›
Semavat ve Arz’›n marziyatlar›n› ve bizden arzular›n› ke-
lâm›ndan istinbat etmek ve nur-i Nübüvvet ve Kur’ân ile
kapat›lmayacak derecede aç›lan ahiret âlemindeki saa-
det-i ebediyeyi kazand›rmak ve vesailini elde etmek idi.
Bu itibarla, o zamanlarda bütün fikirler, kalpler, ruhlar
marziyat-› ‹lâhiyeyi bilmek ve ö¤renmeye müteveccih idi.
Bunun için, istidat ve iktidar› olanlar o zamanlarda vuku-
a gelen bütün ahval ve vukuat ve muhaverattan ders al-
makla, içtihatlara zemin teflkil eden yüksek istidatlar vü-
cuda gelirdi. fiimdi ise fikir ve kalplerin teflettütü, inayet
ve himmetlerin zaafiyeti, insanlar›n siyaset ve felsefeye
iptilâ ve ra¤betleri yüzünden bütün istidatlar fünun-i hâ-
z›ra ve hayat-› dünyeviyeye müteveccihtir. Ahkâm-› dini-
yeye sarf edilecek müstakim bir içtihat yoktur.
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konuda fikir ortaya koymalar›,
hüküm vermeleri.
iftihar: gurur, övünme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
ikame: oturtma, yerlefltirme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
iptilâ: iyi veya kötü bir fleye olan
afl›r› düflkünlük, tiryakilik.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istinbat: bir söz veya iflten gizli
bir mana ç›karma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kelâm: ‹lâhî söz, ‹lâhî emir, vahiy.
kut: yiyecek, r›z›k.
marziyat: raz› olunacak fleyler,
Allah’›n r›zas›na dair olanlar, Al-
lah’›n r›zas›na mazhar olacak hâl
ve hareketler.
marziyat-› ‹lâhiye: Allah’›n r›zas›-
na uygun ifller, Allah’›n hoflnut ol-
mas›na sebep olan fleyler.
mergup: ra¤bet edilen, be¤enil-
mifl, çok k›ymet verilen.
meselâ: örne¤in.
meta: mal, servet; geçici dünya
zevki.
muayyen: belirli.
muhaverat: muhavereler, karfl›-
l›kl› konuflmalar.
müstakim: do¤ru.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nazariyat: nazariyeler, ilmî gö-
rüfller, düflünceler, teoriler.
nur-i Nübüvvet ve Kur’ân:
Kur’ân ve peygamberlik nuru.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sarf: harcama.
selef: geçmifl ‹slâm âlimleri.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet ve
Cemaatin ilk rehberleri ve Ashap
ile Tabiînin ileri gelenleri ile Te-
be-i Tâbiînden olan Müslümanlar.
teflettüt: da¤›n›k olma, periflani-
yet.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tezelzül: sars›nt›.
vesail: vesileler, sebepler.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
vukuat: vuku bulan fleyler, hâdi-
seler, olaylar.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zaruriyat: dinin inan›lmas› zorun-
lu olan ve ‹slâm›n esas›n› teflkil
eden hususlar.
zemin: temel dayanak.

addetmek: saymak, öyle ka-
bul etmek.
ahkâm-› diniye: dine ait hü-
kümler, dinle ilgili hükümler.
ahval: hâller, durumlar.
as›r: yüzy›l.
bid’atkârâne: dinde olmaya-
n› dine mal etmeye çal›flarak.
cazibedar: çekici, cazibeli.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
felsefe: madde ve hayat›

bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fünun-i hâz›ra: günümüz fen
ilimleri, zaman›m›z fenleri.
hacat: hacetler, ihtiyaçlar.
Hâl›k-› Semavat ve Arz: gök-
leri ve yeri yaratan, yoktan
var eden Allah.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
mimî bir flekilde, s›rf Allah r›-
zas›n› gözeterek.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
heveskârâne: hevesli bir fle-

kilde.
h›yanet: hainlik, kendine
olan güveni kötüye kullanma.
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme, emek sarf
etme.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
içtihadat-› safiyâne: samimî
ve safî bir inanç ve kanaatle
yap›lan içtihatlar.
içtihat: din âlimlerinin fler’î
esaslar dâhilinde Kur’ân ve
sünnete uygun flekilde bir



Dördüncüsü: ‹çtihat kap›s›ndan ‹slâmiyete girip me-
sailini genifllendirmeye meyleden adam›n maksad›, zaru-
riyata imtisalle takva ve kemale mazhariyet ise güzeldir.
Amma zaruriyat› terk ve hayat-› dünyeviyeyi hayat-› uh-
reviyeye tercih eden adam ise, onun içtihada meyli,
meylü’t-tahriptir, tekliften ç›k›p kaçmak için bir yol bul-
makt›r.

Beflincisi: Her fleyin, her hükmün vücuda gelmesi bir
illete binaen oldu¤u gibi, bir maslahata dahi tâbidir. Fa-
kat, maslahat illet de¤ildir, ancak tercih edici bir hikmet-
tir.

Bu zaman›n efkâr›, bizzat saadet-i dünyaya mütevec-
cihtir. fieriat›n nazar› ise, bizzat saadet-i uhreviyeye mü-
teveccih olup, bittabi dünyaya da naz›rd›r; çünkü, dünya
ahirete vesiledir.

Umumî bir beliyye olan ve nâs›n ona müptelâ oldu¤u
çok ifller vard›r ki, zaruriyattan olmufltur. O gibi ifller sû-i
ihtiyar ile gayrimeflru meyillerden do¤mufl olduklar›n-
dan, mahzurat› ibahe eden zaruriyattan de¤ildir. Ve ruh-
sat ve müsaade-i fler’iyenin flümulüne dâhil olamazlar.
Meselâ, bir adam sû-i ihtiyar›yla haram bir tarzda kendi-
ni sarhofl etse, hâl-i sekirde yapt›¤› tasarrufatta mazur
olamaz. Bu zamanda bu gibi içtihatlar, semavî de¤il,
ancak arzî içtihatlard›r. Bu gibi içtihatlar ile Hâl›k-› Se-
mavat ve Arz’›n hükümlerinde yap›lan tasarrufat merdut-
tur. Meselâ, baz› gafiller hutbenin Türkçe okunmas›n›
istihsan ediyorlar ki, halk›n bilhassa siyasî ahvalden 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
ahval: hâller, durumlar.
arzî: dünya ile ilgili, dünya iflleri-
ne ait.
beliyye: felâket, musibet.
bittabi: tabiat›yla, do¤al olarak;
bir fleyin yarat›l›fl›n›n sonucu ola-
rak.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
gayrimeflru: meflru olmayan, di-
ne ayk›r›, kanunsuz.
Hâl›k-› Semavat ve Arz: gökleri
ve yeri yaratan, yoktan var eden
Allah.
hâl-i sekir: sarhoflluk hâli, duru-
mu.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› uhreviye: uhrevî hayat,
ahirete ait olan hayat.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hüküm: emir, buyruk.
ibahe: mübah k›lma, bir fleyi ha-
ram olmaktan ç›karak serbest b›-
rak›lmas›.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dâhilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri; hüküm ç›karma ve ortaya koy-
ma.
illet: sebep.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
mahzurat: mahzurlar, sak›ncalar.
yasaklar, mâniler, haram fleyler.
maksat: gaye.
maslahat: fayda, maksat.
mazhariyet: nail olma, flereflen-
me.
mazur: özürlü, özrü olan.
merdut: reddedilmifl, geri çevril-
mifl.
mesail: meseleler.
meselâ: örne¤in.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
meylü’t-tahrip: bozma, y›kma is-
te¤i, tahrip arzusu.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
müsaade-i fler’iye: fleriat›n verdi-
¤i izin.
müteveccih: teveccüh eden, bir
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tarafa, bir cihete dönen, yö-
nelen.
nâs: insanlar.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
naz›r: nazar eden, bakan.
ruhsat: mevcut bir dinî hük-
mün özür sebebiyle belirli
flartlar alt›nda geniflletilmesi
veya kolaylaflt›r›lmas›.
saadet-i dünya: dünya mut-
lulu¤u.
saadet-i uhreviye: ahiretle il-
gili saadet, ahiretteki mutlu-
luk.

semavî: dinî meseleler, dinin
esaslar›na dair hususlar.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, seç-
menin fenal›¤›.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi; ‹slâm
dini.
flümul: içine alma, kapsam.
tâbi: bir fleye uyan.
takva: Allah korkusuyla dinin

yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma, Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.
tarz: biçim, flekil.
tasarrufat: tasarruflar, idare
etmeler.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir
ve yasaklar›na uygun hareket
etmekle vazifelendirmesi.
umumî: genel.
vesile: arac›, vas›ta.
zaruriyat: dinin inan›lmas›
zorunlu olan ve ‹slâm›n esas›-
n› teflkil eden hususlar.



haberleri olsun. Hâlbuki, bu gibi ahval-i siyasiye yalan-
dan, hileden, fleytanî fikirlerden hâlî de¤ildir. Hutbe ma-
kam› ise, ahkâm-› ‹lâhiyenin tebli¤i için ittihaz edilmifl bir
makamd›r.

Sua l : Avam-› nâs Arabîden haberdar de¤ildir, fehme-
demez?

Cevap : Avam-› nâs, zaruriyat ve müsellemat-› diniye-
ye muhtaçt›r; ve hutbe makam› da bu gibi hükümlerin
tebli¤i içindir. Bu hükümler, kisve-i Arabiye içinde, tafsi-
len de¤ilse de, icmalen avam-› nâsa malûm ve maruftur.
Maahaza, lisan-› Arapta bulunan flehamet, yükseklik,
meziyet, satvet, di¤er lisanlarda yoktur.

‹ ’lem ey gafletli sa¤›r ve kör olarak, zulmetler
içinde esbaba ibadet eden ahmaklar!

Cenab-› Hakk›n vücub-i vücut ve vahdetine kâinat›n
mürekkebat› ve zerrat›n›n elli befl vecihle yapt›klar› flaha-
detlerin bir vechini yazaca¤›m. fiöyle ki:

Eflyan›n icad›, ya nefislerine veya esbaba olan isnad›,
hayret ve isti¤rab› muciptir. Bu da red ve inkâr› icap
eder. Bu dahi dalâletleri intaç eder. Bu ise ›zt›rabat-› ru-
hiye ve teflevvüflat-› akliyeye sebep olur. Bu da ruhlar› ve
ak›llar› firar ettirmekle, Vacibü’l-Vücud’a iltica etmeye
mecbur eder. Zira, her müflkülât Onun kudretiyle hallo-
lur ve aç›lmaz dü¤ümler Onun iradesiyle aç›l›r ve kalpler
Onun zikriyle mutmain olur. Bu hakikati flöyle bir muva-
zene ile izah edece¤im. fiöyle ki:
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me.
ittihaz: kullanma.
kisve-i Arabiye: Arap dili elbise-
si, Arapça libas›.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lisan-› Arap: Arap dili.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
makam: büyük yer, mevki.
malûm: bilinen, bilinir olan.
maruf: herkesçe bilinen.
mecbur: zorunlu olma, zorunda
kalma.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
mucip: icap eden, gerektiren.
mutmain: gönlü hofl, içi rahat,
emin, flüphesi olmayan, zihnini
bir fleye yat›r›p rahatlam›fl.
muvazene: mukayese, karfl›lafl-
t›rma; ölçü, denge.
mürekkebat: mürekkep fleyler,
bileflikler, kar›fl›mlar.
müsellemat-› diniye: dinin sapa-
sa¤lam oturmufl herkesçe kabul
edilmifl ve edilmesi gereken ka-
ideleri, esaslar›.
müflkülât: müflküller, güçlükler,
zorluklar.
nefis: kendi, flah›s.
red: kabul etmeme.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
satvet: fliddetli tesir eden, ezici
kuvvet, güç.
sual: soru.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flehamet: zekâ ve ak›ll›l›kla bera-
ber olan cesaret, yi¤itlik.
fleytanî: fleytana ait, fleytana has,
fleytanla ilgili.
tafsilen: tafsilli bir flekilde, uzun
uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.
tebli¤: dinî bir emrin kullara bildi-
rilmesi.
teflevvüflat-› akliye: akl›n bula-
n›kl›¤›, da¤›n›kl›¤› ve karmafl›kl›¤›.
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.
vahdet: birlik ve teklik.
vecih: cihet, yön.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
zaruriyat: dinin inan›lmas› zorun-
lu olan ve ‹slâm›n esas›n› teflkil
eden hususlar.
zerrat: zerreler, atomlar.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
zulmet: karanl›k.

ahkâm-› ‹lâhiye: ‹lâhî hü-
kümler, Allah’›n hükümleri.
ahval-i siyasiye: siyasete ait
hâller, durumlar, ifller.
Arabî: Arapçaya ait, Arap dili
ile ilgili.
avam-› nâs: insanlar›n ilmî, ir-
fan› k›t, okuma yazmas› az,
fikren zay›f olanlar›.
dalâlet: hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
esbap: sebepler, vas›talar.
fehmetmek: anlamak, kavra-

mak, idrak etmek.
haberdar: haberli, bilgili.
hakikat: gerçek, esas.
hâlî: bir fleyden uzak, müs-
tesna.
hutbe: hatip taraf›ndan cami-
lerde minbere ç›k›p yap›lan
dinî içerikli konuflmalar.
hüküm: dinî kaide, kural.
›zt›rabat-› ruhiye: ruhen çe-
kilen azaplar, s›k›nt›lar.
icap: gerekme hâli, gerekli ol-
ma.
icmalen: k›saltarak, k›saca,

özetle.
i’lem: Arapçada “Bil!” anla-
m›nda emir.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
isti¤rap: flafl›rma, hayret et-



Mevcudat›n faili, yani eflyay› vücuda getiren, ya vacip
ve vahittir veyahut da mümkin ve kesîrdir. Fail, vacip ve
vahit oldu¤u takdirde, ne külfet var, ne de garabet var;
olsa bile, vehmî olur. Esbaba isnat edildi¤i takdirde, kül-
fet ve garabet vehmîlikten ç›kar, kat’î ve hakikî bir flekil-
de tahakkuk eder. Çünkü, kusur ve zaafiyetten hâlî olma-
yan esbab-› kesîreden hiçbir sebep, bir müsebbebi omzu-
na kald›ramaz. Ve bir fleyin icad›nda gayr-i mütenahi es-
bab›n ifltiraki lâz›md›r. Meselâ, bal ar›s› her fleyle alâka-
dar oldu¤undan, e¤er icad› esbaba isnat edilirse, sema-
vat ve arz›n ifltirakleri lâz›md›r.

Maahaza, kesretin vahitten sudûru, vahidin kesretten
sudûru kadar zahmet de¤ildir, daha kolayd›r. Meselâ, bir
kumandan›n efrad-› kesîreye verdi¤i intizam ve yapt›rd›-
¤› iflleri o efrad-› kesîre kendi bafllar›na büyük bir müflkü-
lâttan sonra yapabilirler.

Maahaza, icad›n esbaba isnad›nda lâyüad külfet, gara-
bet olmakla beraber, pek çok muhalâta zemin teflkil edi-
yor:

1. Her bir zerrede Vacibü’l-Vücud’un s›fatlar›n›n farz›
lâz›md›r.

2. Ulûhiyette gayr-i mütenahi fleriklerin ifltiraki lâz›m
gelir.

3. Her bir zerrenin hem hâkim, hem mahkûm olma-
s› lâz›m gelir-kubbeli binalarda birbirine dayanmakla düfl-
mekten kurtulan tafllar gibi.

alâkadar: ilgili, iliflki.
arz: yer, dünya.
efrad-› kesîre: çok kifliler.
esbab-› kesîre: pek çok sebepler.
esbap: sebepler, vas›talar.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
garabet: anormallik, tuhafl›k.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hakikî: gerçek.
hâkim: hükmeden.
hâlî: bir fleyden uzak, müstesna.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kasîr: çok, çok olan.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kesret: çokluk.
kumandan: komutan.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
lâyüad: say›s›z, pek çok.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahkûm: kendine hükmolunan,
hükümlü.
meselâ: örne¤in.
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mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
muhalât: muhaller, olmas›
mümkün olmayanlar.
mümkin: mümkün, olabilir
olanlar, yarat›lanlar.
müsebbep: sebep olarak or-
taya konulmufl olan, sebep
olunarak meydana getirilen.
müflkülât: müflküller, güçlük-
ler, zorluklar.
semavat: semalar, gökler.
s›fat: vas›f, nitelik.
sudûr: sâd›r olma, meydana

ç›kma, ç›kma, olma.
flerik: ortak.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan

Allah.
vacip: zorunlu.
vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda
tek ve yegâne olan.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda
var olmad›¤› hâlde varm›fl gi-
bi görülen her hangi bir fleye
ait.
zaafiyet: zay›fl›k.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zemin: temel dayanak.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.



4. fiuur, irade ve kudret gibi s›fatlar›n her zerrede bu-
lunmas› lâz›m gelir. Çünkü, hüsn-i sanat bu s›fatlar› ikti-
za eder.

fiu hakikati izah için birkaç misal söyleyece¤iz.

Birincisi: fiems, fleffafiyet s›rr›na binaen, fliflelerin zer-
relerinde, arz›n denizlerinde, seman›n seyyarelerinde
müsavat üzerine tecelli eder.

‹kincisi: Mukabele s›rr›na binaen, merkezdeki bir lâm-
ban›n daireyi teflkil eden aynalara nispet-i in’ikâs› birdir.

Üçüncüsü: Nurdan veya nuranî bir fleyden tenevvür
etmek ve ziya almak hususunda, bir ile bin, birdir; nura-
nînin iktizas› öyledir.

Dördüncüsü: Muvazene s›rr›na binaen, hassas bir te-
razinin iki kefesinde iki ceviz veyahut iki günefl bulunsa,
hangi kefesine bir fley ilâve edilirse, o afla¤› iner, ötekisi
havaya kalkar.

Beflincisi: Büyük bir sefine ile gayet küçük bir sefineyi
sevk ve tahrik hususunda fark yoktur—kaptan, ister bir
çocuk olsun, ister büyük olsun. Çünkü, intizam vard›r.

Alt›nc›s›: Hayvan-› nat›k gibi bir mahiyet-i mücerrede-
nin, küçük ve büyük efrad›na nispeti birdir.

Hülâsa : Kalil ile kesîr, küçük ile büyük aras›nda, bir
fley-i vahide isnatlar›nda, tefavüt olmad›¤›, imkân daire-
sinde oldu¤u flu misaller ile tavazzuh etti.
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nispet: oran, ölçü.
nispet-i in’ikâs: yans›ma oran›,
aksetme oran›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
sefine: gemi.
sema: gökyüzü, gök.
sevk: önüne kat›p sürme, yönelt-
me.
seyyare: gezegen.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›r: gizli hakikat.
fleffafiyet: fleffafl›k, fleffaf olma
hâli, saydaml›k.
flems: günefl.
fley-i vahit: bir fley, tek fley.
fluur: bilinç.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
tavazzuh: aç›klanma, ayd›nlan-
ma, aç›kl›¤a kavuflma, aç›k hale
gelme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tefavüt: uygunsuzluk, iki fleyin
birbirinden farkl› olmas›.
tenevvür: nurlanma, parlama,
ayd›nlanma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

arz: yer, dünya.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
efrat: fertler.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hassas: incelikli, en ufak ölçü-
leri sa¤l›kl› ve kesin olarak
veren.
hayvan-› nat›k: düflünüp ko-
nuflan hayvan; insan.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
hüsn-i sanat: sanat güzelli¤i.

iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile

anlatma.
kalil: az.
kefe: terazi gözlerinden her
biri, terazi gözü.
kesîr: çok, çok olan.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahiyet-i mücerrede: .
misal: örnek.
mukabele: karfl›lama, karfl›
gelme.
muvazene: denge, ölçü.
müsavat: müsavilik, eflitlik,
her bak›mdan ayn› derecede
olma.



Binaenaleyh, eflyada bulunan intizam, muvazene, eva-
mir-i tekviniyeye karfl› imtisal, itaat, kudret-i ezeliyenin
nuraniyeti, eflyan›n iç yüzünün fleffafiyeti gibi s›rlardan
dolay›, bir sinekle arz›n ihyas›, bir a¤aç ile semavat›n ica-
d›, bir zerre ile güneflin yarat›l›fl›, Vacibü’l-Vücud’a nis-
petle, mütesavidir. Evet, müsavat ve adem-i tefavütü
gözle görünür. Bak: Mahiyeti meçhul, mu’cizat›yla ma-
lûm olan kudret-i ezeliyenin bilhassa semerat ve sebze-
lerdeki nak›fllar›, sanatlar› esbaba havale edilirse, esbap,
alt›nda ezilecektir.

Elhâs›l, hayatî, vücudî, nuranî fleylerin icad›nda Üç
Nokta var:

Birinci Nokta: Kudretin umur-i hasise ile zahiren mü-
baflereti görünmemek için, perde olmak üzere esbap va-
zedilmifltir.

‹kinci Nokta: Hayat, vücut ve nurun, d›fllar› gibi, içle-
ri de fleffaf oldu¤undan, kesif perdeler hükmünde olan
esbap vazedilmemifltir. Yaln›z, pek ince, nazik perdeleri
and›ran vesait varsa da, alt›nda Dest-i Kudret görünür.

Üçüncü Nokta: Kudret-i ezeliyenin tesirinde, tasniin-
de külfet yoktur.

Evet, bir incir çekirde¤inden koca bir incir a¤ac›n› ve
ince bir sap ile koca bir kavunu ba¤lay›p ç›karan kudre-
te hiçbir fley a¤›r gelmez. fiöyle mu’cizat›yla malûm olan
Kudret Sahibi’nin vücudu, zuhuru, kâinat›n vücudundan,
zuhurundan daha zahirdir. Çünkü, her bir masnu kendi 

adem-i tefavüt: farkl› olmay›fl,
farks›zl›k, benzerlik.
arz: yer, dünya.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Dest-i Kudret: Allah’›n ezelî gü-
cünün eli.
elhâs›l: hâs›l›, netice itibar›yla, k›-
saca.
esbap: sebepler, vas›talar.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hayatî: hayata ait, hayatla alâka-
l›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›nan
emre göre hareket etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl›-sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malûm: bilinen, bilinir olan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
muvazene: denge, ölçü.
mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, tutuflma, bulaflma, temas.
müsavat: müsavilik, eflitlik, her
bak›mdan ayn› derecede olma.
mütesavi: birbirine müsavi olan,

150 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE

eflit olan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nazik: narin, ince.
nispet: k›yaslama; oran, ölçü.
nokta: yön, cihet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nuraniyet: nurluluk, parlak-
l›k, ayd›nl›k.
semavat: semalar, gökler.
semerat: semereler, meyve-
ler.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-

kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.
fleffaf: saydam.
fleffafiyet: fleffafl›k, fleffaf ol-
ma hâli, saydaml›k.
tasni: sanatl› k›lma, uygun
yapma, düzenleme.
tesir: etki.
umur-› hasise: ufak ve de-
¤ersiz ifller.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan

Allah.

vazetme: koyma, konulma.

vesait: vas›talar.

vücudî: varl›kla ilgili, varl›¤a
dair.

vücut: var olma, varl›k.

zahir: aç›k, belli, meydanda.

zahiren: görünüflte.

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

zuhur: görünme, meydana
ç›kma.



nefsine birkaç vecihle aynen delâlet eder, fakat Sâniine
hem aynen, hem aklen çok vecihlerle delâletleri vard›r.
Ve hangi bir masnuun vücudu esbaptan istenilirse, bütün
esbap toplan›p birbirine yard›mlar› olsa bile, o masnuun
benzerini yapamazlar.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan›n ak›l ve fikir meydan› öyle bir vüs’attedir ki,

ihatas› mümkün de¤ildir; ve o kadar dard›r ki, i¤neye
mahal olamaz. Evet, bazen zerre içinde dönüyor, katre
içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsoluyor. Bazen de
âlemi bir karpuz gibi eline al›r ve kâinat› misafireten ge-
tirir ak›l odas›nda misafir eder. Bazen de o kadar haddi-
ni tecavüz eder, yükse¤e ç›kar ki, Vacibü’l-Vücud’u gör-
meye çal›fl›r. Bazen de küçülür, zerreye benzer. Bazen de
semavat kadar büyür. Bazen de bir katreye girer. Bazen
de f›trat ve hilkati içine al›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakk›n insana verdi¤i nimetler, ister afakî ol-

sun, ister enfüsî olsun, baz› flerait alt›nda insana gelip vu-
sul buluyor. Meselâ, ziya, hava, g›da, savt ve seda gibi ni-
metlerden insan›n istifade edebilmesi, ancak göz, kulak,
a¤›z, burun gibi vesaitin aç›lmas›yla olur. Bu vesait, Al-
lah’›n halk ve icad›yla olur. ‹nsan›n eli, kesb ve ihtiyar›n-
da yaln›z o vesaiti açmakt›r.

Binaenaleyh, o nimetleri yolda bulmufl gibi, sahipsiz,
hesaps›z oldu¤unu zannetmesin. Ancak Mün’im-i
Hakikî’nin kast›yla gelir; insan da ihtiyar›yla al›r. Sonra, 
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sahibi, yedirip içiren ve r›z›kland›-
ran›n tâ kendisi olan Allah.
nefis: kendi, flah›s.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
savt: ses, seda.
seda: ses.
semavat: semalar, gökler.
flerait: flartlar.
tecavüz: s›n›r›n› aflma.
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.
vecih: cihet, yön.
vesait: vas›talar.
vusul: ulaflma, eriflme, yetiflme.
vüs’at: genifllik.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

afakî: d›fla dönük.
aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile,
ak›l gere¤ince.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
enfüsî: nefiste meydana ge-
len, nefse ait, flahsî.
esbap: sebepler, vas›talar.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.

had: s›n›r.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz
kardeflim, bil ki!.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.

kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kas›t: bir ifli bile bile, isteye-
rek yapma.
katre: damla.
kesb: kazanma.
mahal: yer.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
meselâ: örne¤in.
misafireten: misafir olarak.
Mün’im-i Hakikî: nimetin, se-
beplerin arkas›ndaki gerçek



ihtiyaca göre, in’am edenin iradesiyle, bedeninde intiflar
eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Herhangi bir fleyin sonu ve ahiri intizam ve güzellikçe
evvelinden afla¤› olmad›¤› gibi, zahiri ve sureti de sanat
ve hikmetçe bât›n›ndan güzel de¤ildir. Öyle ise, eflyan›n
iç yüzlerini ve nihayetlerini sahipsiz zannedip, tesadüfle-
re havale etme. Çiçekle, çiçekten ç›kan semeredeki
eser-i sanat ve hikmet; çekirdekle, çekirdekten ç›kan fili-
zin eser-i sanat ve nakfl›ndan afla¤› de¤ildir. Binaenaleyh,
Sâni-i Zülcelâl, hem Evvel’dir, hem Ahir; hem Zahir’dir,
hem Bât›n.

1 oº«/∏n©rdG o™«/ª°sùdG nƒognh

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kur’ân’›n i’caz› tahrifine bir seddir. Evet, madem
Kur’ân mu’cizedir; befler onun taklidini yapamaz. Ayet-
leri baflka kelâmlar ile tebdil edilmekle, tahrif ve ta¤yiri
mümkün de¤ildir. Çünkü, müfessir, müellif, mütercim
muharref üslûplar›n›, kisvelerini âyât›n kisvesiyle iltibas
ettiremezler. Ayetlerde i’caz damgas› vard›r. O damga-
n›n alt›nda olmayan kelâmlar, ayet addedilemez. Öyle
ise, i’caz tahrif ve ta¤yiri kabul etmez.

addetmek: saymak, öyle kabul
etmek.
Ahir: her fleyden sonra da var
olan, varl›klar›n sonras›na da hâ-
kim olan Allah.
ahir: son.
âyât: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
Bât›n: bütün varl›klar›n içini yara-
tan ve dâhiline hükmeden Allah.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
befler: insan, insanl›k.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
eser-i sanat: sanat eseri, sanat
de¤eri olan eser.
Evvel: her fleyden önce var olan
ve yarat›klar›n önceki hâllerine
de hükmeden Allah.
evvel: önce.
filiz: a¤aç ve çiçek fidan›, taze
sürgün.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iltibas: kar›flt›rmak.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kelâm: söz, lâf›z.
kisve: elbise, k›l›k.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
madem: ...–den dolay›, böyle ise.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muharref: tahrif edilmifl, de¤iflti-

rilmifl, as›l manas›ndan uzak-
laflt›r›lm›fl.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in
metnini tefsir, flerh ve izah
eden ‹slâm âlimi.
mütercim: tercüme eden, bir
dilden baflka bir dile çeviren,
tercüman, çevirmen.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nihayet: son.

Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve her fleyi sa-
natla yaratan Allah.
semere: meyve, yemifl.
set: engel, mâni.
suret: biçim, görünüfl.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
tahrif: bir metni ilâve ve ç›-
karmalarla, farkl› manaya ge-
lecek flekle sokma.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-

me.

tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi.

üslûp: bir eserin flekil ve ifade
yönü.

Zahir: bütün varl›klar›n d›fl
yüzünü yaratan ve d›fl›na da
hükmeden” manas›nda Al-
lah’›n ismi.

zahir: d›fl yüz, görünüfl.

1. O her fleyi hakk›yla ifliten, her fleyi hakk›yla bilendir. (Bakara Suresi: 137.)
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kur’ân-› Kerîm, nimetleri, ayetleri, delilleri tadat eder-

ken, 
1 p¿ÉnHuònµ`oJ Énªoµ`uHnQ pA 'B’'G u…nÉpÑna ayet-i celîlesi tekrarla zikre-

dilmekte oldu¤undan, flöyle bir delâlet vard›r ki:

Cin ve insin en çok isyanlar›n›, en fledit tu¤yanlar›n›,
en azîm küfranlar›n› tevlit eden flöyle bir vaziyetleridir ki,
nimet içinde in’am› görmüyorlar. ‹n’am› görmediklerin-
den Mün’im-i Hakikî’den gaflet ederler. Mün’im’den gaf-
letleri saikas›yla, o nimetleri esbaba veya tesadüfe isnat
ederek, Allah’tan o nimetlerin geldi¤ini tekzip ediyorlar.

Binaenaleyh, her bir nimetin bidayetinde, mü’min
olan kimse besmeleyi okusun. Ve o nimetin Allah’tan ol-
du¤unu kastetmekle, kendisi ancak Allah’›n ismiyle, Al-
lah’›n hesab›na ald›¤›n› bilerek, Allah’a minnet ve flük-
ranla mukabelede bulunsun.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan kalben ve fikren hakaik-› ‹lâhiyeye bak›p düflün-
dü¤ü zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnas›nda, gerek
fleytan taraf›ndan, gerek nefsi taraf›ndan pek fena, pis
ve çirkin vesveseler, hat›ralar, sinekler gibi, kalbe, akla
hücum ederler. Bu gibi hevaî, vehmî ve çirkin fleylerin
def’iyle u¤raflan adam, o vesveselere ma¤lûp olur. An-
cak onlar› ma¤lûp edip kaç›rmak çaresi, müdafaay› terk
edip onlarla u¤raflmamakt›r. Evet, ar›larla u¤rafl›ld›kça, 
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kardeflim, bil ki!.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
ins: insan, befler, âdemo¤lu.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
kalben: kalp ile, kalpten.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
müdafaa: savunma, koruma.
mü’min: iman eden, inanan.
Mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
Mün’im-i Hakikî: nimetin, sebep-
lerin arkas›ndaki gerçek sahibi,
yedirip içiren ve r›z›kland›ran›n tâ
kendisi olan Allah.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
saika: sevk eden, sürükleyen, se-
bep olan.
fledit: fliddetli.
flükran: iyili¤e karfl› gösterilen iyi
tav›r, gönül borcu, minnettarl›k.
tadat: sayma.
tekzip: yalanlama, yalan oldu¤u-
nu söyleme.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
tevlit: do¤urma, sebep olma.
tu¤yan: azma, azg›nl›k, hiddet-
lenme.
vaziyet: durum.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda var
olmad›¤› hâlde varm›fl gibi görü-
len her hangi bir fleye ait.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zikredilmek: an›lmak, söylen-
mek.

ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
ayet-i celîle: azîm ve yüce
manalar› ihtiva eden ayet.
azîm: büyük.
besmele: Bismillâhirrahma-
nirrahîm (Rahman ve Rahîm
olan Allah’›n ad›yla.) cümlesi-
nin ad›.
bidayet: bafllang›ç.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,

bunun üzerine.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
def: mâni olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
esbap: sebepler, vas›talar.
fikren: fikir ile, düflünerek,
zihnen.

gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’a ait
olan gerçekler.
hevaî: nefsine düflkün, ciddî
fleylere karfl› ilgisiz.
hücum: sald›rma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz

1. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? (Rahman Suresi: 21.)



onlar hücumlar›n› artt›r›rlar. Onlara kar›fl›lmad›¤› takdir-
de, insan› terk eder, giderler. Hem de o gibi vesveselerin
ne hakaik-› ‹lâhiyeye ve ne de senin kalbine bir mazarra-
t› yoktur. Evet, pis bir menzilin deliklerinden seman›n
günefl ve y›ld›zlar›na, Cennetin gül ve çiçeklerine bak›l›r-
sa, o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bak›lana bu-
laflmaz ve fena bir tesir etmez. (HAfi‹YE)

‹ ’lem eyyühe’s-Said!
Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Nedir bu haflmet,

nedir bu isti¤na, nedir bu azamet? Elindeki ihtiyar, bir k›l
kadard›r; ve iktidar›n bir zerre kadard›r. Ve hayat›n sön-
dü, ancak bir flule kald›. Ömrün geçti, fluurun söndü, bir
lem’a kald›. fiöhretin gitti, ancak bir an kald›. Zaman›n
geçti, kabirden baflka mekân›n var m›? Bîçare aczine ve
fakr›na bir had var m›? Emellerin nihayetsizdir, ecelin ya-
k›nd›r. Evet böyle acz ve fakr›nla, iktidar ve ihtiyardan
hâlî bir insan›n ne olacak hâli? Hazain-i rahmet sahibi
Hâl›k-› Rahmanirrahîm’e, böyle bir acz ile itimat etmek
lâz›md›r. Odur herkese nokta-i istinat, Odur her zay›fa
cihet-i istimdat.

@ @ @
HAfi‹YE: O çirkin sözler senin kalbinin sözleri de¤il. Çünkü, senin kal-
bin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yak›n olan lümme-i fley-
tanîden geliyor. Meselâ, sen namazda Kâbe karfl›s›nda huzur-i ‹lâhiyede
âyât-› tefekkürde oldu¤un bir hâlde, flu tedai-yi efkâr, seni tutup en uzak
malâyaniyat-› rezileye sevk eder. Meselâ, âyinen içindeki y›lan›n timsali
›s›rmaz, ateflin misali yakmaz ve necasetin görünmesi âyineyi telvis et-
mez.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
âyât-› tefekkür:.
âyine: ayna.
azamet: büyüklük.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet-i istimdat:.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
emel: fliddet arzu, ümit.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
had: s›n›r.
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’a ait olan
gerçekler.
Hâl›k-› Rahmanirrahim: sonsuz
merhamet ve flefkat sahibi olan
yarat›c›; Allah.
hafliye: dipnot.
haflmet: ihtiflam, heybet, büyük-
lük.
hazain-i rahmet: rahmet hazine-
leri, Allah’›n flefkat ve merhamet
hazineleri.
huzur-i ‹lahiye: Allah’›n huzuru.
hücum: sald›rma.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
i’lem eyyühe’s-Said: ey Said, bil
ki!
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek duy-
mazl›k.
itimat: dayanma, güvenme.
lem’a: par›lt›.
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lümme-i fleytanî: fleytan›n
vesvesesi, fleytan›n verdi¤i
kuruntu.
malâyaniyat-› rezile: kötü
fleyler, çirkin fleyler, fena
huylardan kaynaklanan fay-
das›z ifller.
mazarrat: zararlar, ziyanlar,
zarar vermeler.
menzil: ev, oda, yer.
meselâ: örne¤in.
misal: örnek.
müteessif: teessüf eden,
eseflenen, kederlenen, mah-

zun, kederli.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
necaset: pislik, murdarl›k.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
sema: gökyüzü, gök.
sevk: yöneltme, gönderme.
flöhret: herkesçe bilinme, ta-
n›nma durumu, ün.
flule: alev, atefl.
fluur: bilinç.

takdirde: durumda, duru-
munda.
tedai-yi efkâr: bir fikrin bafl-
ka bir fikri ça¤r›flt›rmas›, fikir
ça¤r›fl›m›.
telvis: bulaflt›rma, kirletme,
pisletme.
tesir: etki.
timsal: örnek, numune.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.



KALBE FAR‹SÎ OLARAK TAHATTUR EDEN B‹R

Münacat
À/SpQÉnØrdG p¿Én«nÑrdÉpH Gnònµ'g pÖr∏n≤rdG ≈pa ränôs£nînJ oäÉnLÉnæoŸrG p√pò'g

rΩnójpO ≈pªnf r¿ÉnerQnO GnQ rOƒoN pOrQnO rΩnOrônµ«pe nôn¶nf rân¡pL ¢rû°nûnH rÜnQÉnj
rQnOnh @ râ°rùnæne pQnón> pQGnõne rRhoQ ipO :¬pc rΩnójpO ≈pe @ âr°SGnQ rQnO
rôo> pºr°ùpL päƒoHÉnJ :rRhoôÁpGnh @ âr°ùnæne pôrÑnb GnOrôna :¬pc rΩnójpO r˙ņ
@ âr°SnG √nOÉnàr°ùjpG røne pA√nRÉnænL oôrªoY pôn°S rônH @ âr°ùnænepÜGnôp£r°VpG
r¿ƒo¸ @ âr°ùnæne pΩÉn¶pY pônà°rùpcÉnNnh røne pân≤r∏pN p∑ÉnNpÜ'G :rΩnónb rQnO
@ âr°ùn˝«pg rQnO ˛«pg rOÉn«ræoH ≈p̀ H pAÉn«rfoO røjpG rºnæ«pH rΩnônµpæ«pe r¢ùn>rQnO
rónHnG p√GnQnh @ âr°SnG √nOÉn°ûoc rôpÑnb pQnO rºnæoµ«pe rôn¶nf p√nRGnórfnG r¢û«`p>rQnOnh
râr°ù«pf ipõ«p¸ ipQÉn«pàrNpG pArõoL rõoL Gnône @ âr°SnQGnójpónH rRGnQpO pQhoónH
@ âr°SnQÉn«nY rºnc rºngnh o√ÉnJƒoc rºng rõpLÉnY rºng rAõoLhoG ¬pc @ âr°SnOrQnO
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HAfi‹YE: Bu Farisî münacat, k›sal›¤›na ra¤men çok uzun hakikatleri ih-
tiva etmektedir. Ankara’da otuz befl sene evvel tabedildi¤i vakit, Afgan se-
firi Sultan Ahmed çok be¤enmifl ve Afgan flah›na bir adet bu münacattan
hediye göndermifltir. Türkçe tercümesi ‹htiyarlar Risalesi’nde ve “On Ye-
dinci Söz”de oldu¤undan, tercüme edilmedi.

evvel: önce.
Farisî: ‹ran dili, Farsça, Acem-
ce.
hakikat: gerçek, esas.
hafliye: dipnot.
ihtiva: içine alma, kapsama.
münacat: Allah’a dua ve yal-
varma maksad›yla yaz›lan fli-
ir.
sefir: elçi.
flah: padiflah, sultan, hüküm-
dar.
tab: kitap basma.
tahattur: hat›ra gelmek, ha-

t›rlamak.



p¿Gnór«ne @ âr°SGnPƒoØof pQGnóne rπnÑr≤nà°rùoerQnO ¬nf r∫ƒo∏oM p∫Énéne≈pVÉne rQnO r¬nf
Én¡nØr©°nVnh Éngnôr≤na ¬nªng røjpG ÉnH @âr°ùndÉs«°nS p¿'G r∂njnh r∫ÉnMp¿ÉnenR røjpG hoG
pπnenGnh rónHnG pπr«ne Éne pänôr£parQnO @ âr°SnG ¬nàr°Toƒpf √nQÉnµp°TBG ƒoJ pänQróob pºn∏nb
,pórænfÉne rêÉn«pàrMpG pA√nôpFBGnO @ âr°ùng ,âr°ùng ¬p̧ rông ¬pµ`r∏nH ,rónerôn°S
rõ«pf rêÉn«pàrMpG rón°SnQ rΩGnóoc r∫Én«nN @ âr°SnQGnO ≈pcrQoõoH rôn¶nf uóne pA√nôpFBGnO
pA√nôpFBGnO @ âr°ùng rêÉn«pàrMpG rQnO âr°ù«pf ¬p̧ rông @ râr°SnOrQnO rón°SnQ
oôr≤na ¢rùn> @ âr°ùngÉnJƒoc r√ÉnJƒoc pâr°SnO pA√nôpFBGnO ,ƒő rªng rQGnópàrbpG
pArõoLƒo¸ rºngÉne pA¬njÉnerôn°Snh @ âr°ùnfÉn¡pL pQnón≤nH Éne päÉnLÉnMnh
rΩGnóoc päÉnLÉnM päÉnæpFBÉnc røjpGnh rΩGnóoc pArõoL røjpG @ âr°SnG isõnénànjn’
pA√nQÉņ rønàr°Tnòoc ≈pe rRÉnf rõ«pf ArõoL røjpG rRnG ƒoJ p√GnQ rQnO ¢rùn> @ âr°SnG
ƒoJ pânjÉn¡pf ≈`pH pânªrMnQ rOnƒn°T røne pÒpµnà°rSnO ƒoJ pânjÉnæpY ÉnJ @ âr°SG nøne
âr°SG nâraÉnj rânªrMQ pânjÉn¡pf ≈`pH pôrënH ¬pc r¢ùnc r¿BG @ âr°SG nøne p√Énæn>
@ âr°ùnHGnôn°S √nôr£nb r∂nj ¬pc …pQÉn«pàrNpG pArõoL røjpG rônH rónæoc ¬nf ¬n«rµnJ @
rºng rOÉn«ræoH ≈`pH pôrªoY røjph @ âr°ùnHÉnN ƒo̧ rºng »pfÉnc pórfnR røjpG r√GnƒrjnG
rΩn’'G Én≤nH »pH r∫ÉneBG @ âr°SnG ÉnænØnH Én«rfoO r∫GnhnõnH r¿Én°ùrfpG @ âr°SnOÉnH ƒo̧
røocGnóna GnQ rOƒoN ≈pfÉna pOƒoLoh rΩÉnLrônaÉnf ¢pùrØnf r…nG Én«pH @ âr°SnG Én≤nÑnH
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hoG nh hoG p∂r∏oenh @ âr°ùng ¬n©jpOnh »pà°rùng røjpG ¬pc GnQ rOƒoN p≥pdÉnN
@ âr°SG näÉnÑrKpG ≈rØnf p≈rØnf ;¬pc …uôp°S r¿BG rRnG rónHÉnjÉn≤nH ÉnJ røocÉnæna √nOGnO

»pH p…Én¡nH ƒoJ rRnG rOnônN »pe GnQ rOƒoN p∂r∏oe rOƒoN rΩnôncrôo> p…GnóoN
@ âr°SnQGnO r√ÉnµpfƒoJ p…GnônH √nOGnO r¿Gnônc

óxò
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1339 TAR‹H‹NDE MECL‹S-‹ MEBUSANA H‹TABEN YAZDI⁄IM
B‹R HUTBEN‹N SURET‹D‹R (*)

w
1 ÉkJƒobrƒne ÉkHÉnà`pc nÚ/`æperDƒoŸrG n¤nY rânfÉnc nIƒ'∏°südG s¿pG

Ey mücahidîn-i ‹slâm, ey ehl-i hallüakd!

Bu fakirin bir meselede on sözünü, birkaç nasihatini
dinlemenizi rica ediyorum.

Evvelâ: fiu muzafferiyetteki harikulâde nimet-i ‹lâhiye
bir flükran ister ki, devam etsin, ziyade olsun. Yoksa, ni-
met flükrü görmezse gider. Madem ki Kur’ân’›, Allah’›n
tevfikiyle düflman›n hücumundan kurtard›n›z, Kur’ân’›n
en sarih ve en kat’î emri olan salât gibi feraizi imtisal et-
meniz lâz›md›r; tâ onun feyzi, böyle harika suretinde üs-
tünüzde tevali ve devam etsin.

Saniyen: Âlem-i ‹slâm› mesrur ettiniz, muhabbet ve
teveccühünü kazand›n›z. Lâkin, o teveccüh ve muhabbe-
tin idamesi, fleair-i ‹slâmiyeyi iltizamla olur. Zira Müslü-
manlar, ‹slâmiyet hesab›na sizi severler.

Salisen: Bu âlemde, evliyaullah hükmünde olan gazi
ve flühedalara kumandanl›k ettiniz. Kur’ân’›n evamir-i
kat’iyesine imtisal etmekle, öteki âlemde de o nuranî 

(*) Bu k›s›m müellifin kendi Türkçesidir.

âlem: dünya.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
ehl-i hallüakd: zor meseleleri ve
iflleri halledip sonuca ba¤layanlar.
evamir-i kat’iye: kesin emirler.
evliyaullah: Allah’›n velî kullar›,
Allah dostlar›, Allah’›n salih kulla-
r›.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
feraiz: farzlar.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
harika: ola¤anüstü.
harikulâde: ola¤anüstü.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
hutbe: konuflma, söylev.
hücum: sald›rma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
idame: devam ettirme, sürdür-
me.
iltizam: birinin taraf›n› tutma, ta-
rafgirlik.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kumandan: komutan.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
Meclis-i Mebusan: Büyük Millet
Meclisi; milletvekillerinin olufltur-
du¤u topluluk.
mesele: önemli konu.
mesrur: sevinçli, memnun, flen,
sürurlu.
muhabbet: sevgi, sevme.
muzafferiyet: muzafferlik, üs-
tünlük, düflmana üstün gelme,
galibiyet.

mücahidin-i ‹slâm: ‹slâm
mücahitleri, ‹slâmiyet için ci-
had edenler.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
nimet-i ‹lâhîye: Allah’›n ni-
meti, lütfu, ihsan›.

nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
salât: namaz.
Salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sarih: aç›k, âflikar.
suret: biçim, flekil, tarz.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.

flüheda: flehitler.
flükran: teflekkür etme, iyilik
bilme.
tevali: uzay›p gitme, devam
etme.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
tevfik: Allah’›n yard›m›, bafla-
r›l› k›lmas›.
ziyade: Artma, ço¤alma.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
fiüphesiz namaz, mü’minlerin üzerine belli vakitler için farz olarak yaz›lm›flt›r. (Nisâ Suresi:
103.)
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güruha refik olmaya çal›flmak, sizin gibi himmetlilerin
fle’nidir. Yoksa, burada kumandan iken, orada bir nefer-
den istimdad-› nur etmeye muztar kalacaks›n›z. Bu dün-
ya-i deniye flan ve flerefiyle öyle bir meta de¤il ki, sizin
gibi insanlar› iflba etsin, tatmin etsin ve maksud-i bizzat
olsun.

Rabian: Bu millet-i ‹slâm›n cemaatleri, çendan bir ce-
maat namazs›z kalsa, fas›k da olsa, yine bafllar›ndakini
mütedeyyin görmek ister. Hatta umum fiarkta umum
memurlara dair en evvel sorduklar› sual bu imifl. “Acaba
namaz k›l›yor mu?” derler. Namaz k›larsa, mutlak emni-
yet ederler, k›lmazsa, ne kadar muktedir olsa, nazarlar›n-
da müttehemdir.

Bir zaman, Beytüflflebap aflairinde isyan vard›. Ben
gittim, sordum:

“Sebep nedir?”
Dediler ki:
“Kaymakam›m›z namaz k›lm›yordu, rak› içiyordu. Öy-

le dinsizlere nas›l itaat edece¤iz?”
Bu sözü söyleyenler de namazs›z, hem de eflk›ya idi-

ler.

Hamisen: Enbiyan›n ekseri fiarkta ve hükeman›n a¤-
lebi Garpta gelmesi kader-i ezelînin bir remzidir ki, fiar-
k› aya¤a kald›racak din ve kalptir, ak›l ve felsefe de¤il.
fiark› intibaha getirdiniz, f›trat›na muvaf›k bir cereyan
veriniz; yoksa, sa’yiniz ya hebaen gider veya muvakkat,
sathî kal›r.
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itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
kader-i ezelî: olmufl ve olacakla-
r›n yer ald›¤› ‹lâhî ilim; her fleyin
kaydedildi¤i ezelî program.
kumandan: komutan.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
meta: mal, servet; geçici dünya
zevki.
millet-i ‹slâm: ‹slâm milleti, Müs-
lümanlar.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
mutlak: kesin.
muvaf›k: uygun, münasip.
muvakkat: geçici.
muztar: çaresiz kalm›fl, yapmak
zorunda kalm›fl.
mütedeyyin: dinin emirlerini ek-
siksiz yerine getiren, dindar, dine
ba¤l›.
müttehem: itham olunan, suçla-
nan.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nefer: asker, er.
rabian: dördüncü olarak.
refik: arkadafl, yoldafl, yol arka-
dafl›.
remiz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sual: soru.
flan: flöhret, ün.
fiark: do¤u; Do¤u Ülkeleri.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
tatmin: doyma, doygunluk.
umum: bütün.

a¤leb: ço¤unlukla, ekseriyet-
le.
aflair: afliretler, kabileler, oy-
maklar.
cemaat: topluluk.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
çendan: gerçi, her ne kadar.
dair: alâkal›, ilgili.
dünya-i deniye: adî, alçak
dünya.
ekser: pek çok.
emniyet: inanma, güvenme.
enbiya: nebîler, peygamber-

ler.
eflk›ya: yol kesici, isyankâr.
evvel: önce.
fas›k: sapk›n, günah iflleyen,
fesatç›.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
Garp: bat›; Avrupa, Bat› ülke-
leri.
güruh: cemaat, topluluk, k›-
s›m.

hamisen: beflinci olarak, be-
flincisi, beflinci derece.
hebaen: boflu bofluna.
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme, emek sarf
etme.
hükema: filozoflar.
intibah: uyan›kl›k.
istimdad-› nur: nur isteme,
ayd›nl›k dileme.
isyan: her hangi bir amaçla
devlete ait kuvvetlere veya
hükümete karfl› gelme.
iflba: doyurma.



Sadisen: Hasm›m›z ve ‹slâmiyet düflman› olan Frenk-
ler, dindeki lâkaytl›¤›n›zdan pek fazla istifade ettiler ve
ediyorlar. Hatta diyebilirim ki, hasm›n›z kadar ‹slâma za-
rar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insanlard›r.
Maslahat-› ‹slâmiye ve selâmet-i millet nam›na, bu ihma-
li a’male tebdil etmeniz gerektir. Görülmüyor mu ki, ‹tti-
hatç›lar o kadar harika azm ü sebat ve fedakârl›klar›yla,
hatta ‹slâm›n flu intibah›na da bir sebep olduklar› hâlde,
bir derece dinde lâubalîlik tavr›n› gösterdikleri için, dâhil-
deki milletten nefret ve tezyif gördüler. Hariçteki ‹slâm-
lar, dindeki ihmallerini görmedikleri için, hürmeti verdiler.

Sabian: Âlem-i küfür, bütün vesaitiyle, medeniyetiyle,
felsefesiyle, fünunuyla, misyonerleriyle âlem-i ‹slâma
hücum eden ve maddeten uzun zamandan beri galebe
etti¤i hâlde, âlem-i ‹slâma dinen galebe edemedi. Ve dâ-
hilî bütün f›rak-› dâlle-i ‹slâmiye de birer kemmiye-i kali-
le-i muz›rra suretinde mahkûm kald›¤› ve ‹slâmiyet meta-
netini ve salâbetini sünnet ve cemaatle muhafaza eyledi-
¤i bir zamanda, lâubaliyâne, Avrupa medeniyet-i habise
k›sm›ndan süzülen bir cereyan-› bid’atkârâne, sinesinde
yer tutamaz. Demek, âlem-i ‹slâm içinde mühim ve ink›-
lâpvari bir ifl görmek, ‹slâmiyetin desatirine ink›yat ile
olabilir, baflka olamaz, hem olmam›fl; olmufl ise de çabuk
ölüp, sönmüfl.

Saminen: Zaaf-› dine sebep olan Avrupa medeniyet-i
sefihânesi y›rt›lmaya yüz tuttu¤u bir zamanda ve mede-
niyet-i Kur’ân’›n zuhura yak›n geldi¤i bir anda, lâkaydâ-
ne ve ihmalkârâne müspet bir ifl görülmez. Menfice, 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i küfür: küfür dünyas›.
a’mal: ameller, ifller.
azm ü sebat: sa¤lam ve kesin ka-
rar.
cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u.
cereyan-› bid’atkârâne: dinin as-
l›nda olmayan, sonradan konulan
âdetleri dine sokuflturmaya çal›-
flarak, dine zarar verme hareketi.
dâhil: iç, içerisi.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
desatir: düsturlar, kaideler.
dinen: din bak›m›ndan, diyanet
noktas›ndan, dince.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
f›rak-› dâlle-i ‹slâmiye: Müslü-
manlar aras›ndan ç›kan sapk›n
f›rkalar gruplar.
Frenk: Avrupal›, Frans›z.
fünun: fenler.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hariç: d›fl memleket, yaflan›lan
ülkenin d›fl›ndaki ülke.
harika: ola¤anüstü.
has›m: muhalif, karfl› taraf, düfl-
man.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
ihmalkârâne: ihmal ederek, dik-
katsizce, önemsemeyerek.
ink›lâpvari: ink›lâba benzer de¤i-
flim, ink›lâp gibi.
ink›yat: boyun e¤me, ba¤lanma,
teslim olma.
intibah: uyan›kl›k.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kemmiye-i kalile-i muz›rra: za-
rarl› az›nl›k grup.
lâkaydâne: lâkayt bir flekilde, ka-
y›ts›zca, ilgisizlikle.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
lâubaliyâne: lâubalî bir flekilde;
alâkas›z, sayg›s›z ve dikkatsiz bir
flekilde.
mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü; mecbur, çaresiz.
maslahat-› ‹slâmiye: ‹slâm›n ya-
rar›na olan, Müslümanlar›n gü-
venli¤i ve kurtulufluna ait.
medeniyet-i habise: pis, çirkin,
kötü medeniyet.
medeniyet-i Kur’ân: Kur’ân me-
deniyeti.
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medeniyet-i sefihâne: sefih
hâldeki medeniyet, sefahate
düflkün medeniyet.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k, sa¤laml›k.
misyoner: kendini bir fikrin
yay›lmas›na adam›fl.
muhafaza: koruma.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müspet: olumlu, yap›lmas›
memnuniyet veren.

nam: ad.
sabian: yedinci, yedinci ola-
rak.
sadisen: alt›nc› olarak.
salâbet: Metanet, manevî
kuvvet, dayanma, sebat.
saminen: sekizinci olarak, se-
kizinci derecede.
selâmet-i millet: milletin se-
lâmeti, milletin kurtuluflu,
esenli¤i.
sine: yürek, kalp, gönül.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
sünnet: Hz. Muhammed’in

(a.s.m.) Kur’ân d›fl›nda, Müslü-
manlara örnek olan mübarek
söz, fiil ve emirleri, kabulleri
veya takrirleri.

tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.

tezyif: zay›fa ç›karma, çürüt-
me.

vesait: vas›talar.

zaaf-› din: dini inanç ve yafla-
y›fl noksanl›¤›, zay›fl›¤›.

zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



tahripkârâne ifl ise; bu kadar rahnelere maruz kalan ‹s-
lâm, zaten muhtaç de¤ildir.

Tasian: Sizin bu ‹stiklâl Harbindeki muzafferiyetinizi
ve âlî hizmetinizi takdir eden ve sizi canüdilden seven,
cumhur-i mü’minîndir ve bilhassa tabaka-i avamd›r ki,
sa¤lam Müslümanlard›r; sizi ciddî sever ve sizi tutar ve si-
ze minnettard›r ve fedakârl›¤›n›z› takdir ederler. Ve inti-
baha gelmifl en cesim ve müthifl bir kuvveti size takdim
ederler. Siz dahi, evamir-i Kur’âniyeyi imtisal ile onlara
ittisal ve istinat etmeniz maslahat-› ‹slâm nam›na zarurî-
dir. Yoksa ‹slâmiyetten tecerrüt eden bedbaht, milliyet-
siz, Avrupa meftunu Frenk mukallitleri avam-› Müslimî-
ne tercih etmek, maslahat-› ‹slâma münafi oldu¤undan,
âlem-i ‹slâm nazar›n› baflka tarafa çevirecek ve baflkas›n-
dan istimdat edecek.

Afliren: Bir yolda dokuz ihtimal-i helâket, tek bir ihti-
mal-i necat varsa, hayat›ndan vazgeçmifl mecnun bir ce-
sur lâz›m ki, o yola sülûk etsin. fiimdi, yirmi dört saatten
bir saati iflgal eden farz namaz gibi zaruriyat-› diniyede
yüzde doksan dokuz ihtimal-i necat var. Yaln›z gaflet ve
tembellik haysiyetiyle, bir ihtimal zarar-› dünyevî olabilir.
Hâlbuki, feraizin terkinde doksan dokuz ihtimal-i zarar
var. Yaln›z gaflet ve dalâlete istinat, tek bir ihtimal-i ne-
cat olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve
feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nas›l
müsaade eder?
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me.
ihtimal: olabilirlik.
ihtimal-i helâket: yok olma ihti-
mali, y›k›lma, zarar görme ihtima-
li.
ihtimal-i necat: kurtulufl ihtimali,
kurtulma ihtimali.
ihtimal-i zarar: zarar ihtimali.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
intibah: uyan›kl›k.
‹stiklâl Harbi: Kurtulufl Savafl›.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
istinat: dayanma, güvenme; delil
olarak kabul etme.
iflgal: meflgul etme; tutma.
ittisal: bitiflme, birleflme.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
maslahat-› ‹slâmiye: ‹slâm›n ya-
rar›na olan, Müslümanlar›n gü-
venli¤i ve kurtulufluna ait.
mecnun: ç›lg›n, deli.
meftun: tutkun, müptelâ, afl›r›
ba¤lanm›fl.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
mukallit: taklitçi, taklit eden,
baflkas›na özenerek onun gibi ol-
maya çal›flan.
muzafferiyet: muzafferlik, üs-
tünlük, düflmana üstün gelme,
galibiyet.
münafi: z›t, ayk›r›.
müsaade: izin.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nam: ad.
nazar: bak›fl, dikkat.
rahne: zarar, ziyan; gedik, yara.
sülûk: bir yola girme, bir yol tut-
ma.
tabaka-i avam: avam tabakas›,
halktan ilmi irfan› k›t olanlar›n ta-
bakas›, halk.
tahripkârâne: y›k›c› flekilde.
takdim: arz etme, sunma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tasian: dokuzuncu olarak, doku-
zuncu derece, dokuzuncusu.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
zarar-› dünyevî: dünyaya ait
maddî zarar.
zarurî: zorunlu.
zaruriyat-› diniye: dince yap›l-
mas› mecburî olan ifller.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
afliren: onuncu olarak, onun-
cu derecede.
avam-› Müslimîn: Müslü-
manlar›n avam tabakas›,
Müslümanlar›n avam olanlar›.
bahane: yalandan özür, as›l
sebebi gizlemek için ileri sü-
rülen uydurma sebep.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, za-
vall›.
bilhassa: özellikle.

canüdil: içten gelerek, gönül-
den.
cesim: iri, büyük, kocaman.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cumhur-i mü’minîn:
mü’minlerin umumu, Allah’a
iman edenler.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.
evamir-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
emirleri.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

da eden.
feraiz: farzlar.
Frenk: Avrupal›, Frans›z.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hamiyet: insanda bulunan
din, millet, bayrak, vatan gibi
mukaddes de¤erler ile kendi
aile ve yak›nlar›n› koruma
duygusu ve gayreti.
haysiyet: itibar, k›ymet, de-
¤er.
ihmal: bofllama, önemseme-



Bahusus, bu güruh-i mücahidin ve bu yüksek meclisin
ef’ali taklit edilir. Kusurlar›n› millet ya taklit veya tenkit
edecek; ikisi de zarard›r. Demek, onlarda hukukullah,
hukuk-i ibad› da tazammun ediyor. S›rr-› tevatür ve icma›
tazammun eden hadsiz ihbarat› ve delâili dinlemeyen ve
safsata-i nefis ve vesvese-i fleytandan gelen bir vehmi ka-
bul eden adamlarla hakikî ve ciddî ifl görülmez.

fiu ink›lâb-› azîmin temel tafllar› sa¤lam gerek. fiu
Meclis-i Âlînin flahsiyet-i maneviyesi, sahip oldu¤u kuv-
vet cihetiyle, mana-i saltanat› deruhte etmifltir. E¤er, fle-
air-i ‹slâmiyeyi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle mana-i
hilâfeti dahi vekâleten deruhte etmezse, hayat için dört
fleye muhtaç, fakat an’ane-i müstemirre ile günde lâakal
befl defa dine muhtaç olan flu f›trat› bozulmayan ve leh-
viyat-› medeniye ile ihtiyacat-› ruhiyesini unutmayan bu
milletin hacat-› diniyesini Meclis tatmin etmezse, bilmec-
buriye, mana-i hilâfeti tamamen kabul etti¤iniz isme ve
lâfza verecek. O manay› idame etmek için, kuvveti dahi
verecek. Hâlbuki, Meclis elinde bulunmayan ve Meclis
tarik›yla olmayan böyle bir kuvvet, inflikak-› asâya sebebi-

yet verecektir. ‹nflikak-› asâ ise, 
1 Ék©«/ªnL $GpπrÑnëpH Gƒoªp°ü`nà`rYGnh

ayetine z›tt›r. Zaman cemaat zaman›d›r. Cemaatin ruhu
olan flahs-› manevî daha metindir. Ve tenfiz-i ahkâm-›
fler’iye daha ziyade muktedirdir. Halife-i flahsî, ancak
ona istinat ile vezaifi deruhte edebilir. Cemaatin ruhu
olan flahs-› manevî e¤er müstakim olsa, ziyade parlak ve
kâmil olur; e¤er fena olsa, pek çok fena olur. Ferdin 

an’ane-i müstemirre: sürüp gi-
den, devam edegelen, yerleflmifl
gelenekler.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahusus: özellikle, en çok, hele.
bilmecburiye: mecburiyetle, zo-
runlu olarak.
bizzat: kendisi, flahsen.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
cihet: yön.
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
deruhte: üstüne alma, yüklen-
me, kendini vazifeli bilme.
ef’al: fiiller, ifller.
fena: kötü.
fert: birey.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
güruh-i mücahidin: mücahitler,
din için gayret gösterenler toplu-
lu¤u.
hâcât-› diniye: dinî ihtiyaçlar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek.
halife-i flahsî: bireysel olan hali-
fe; bir bireyin halife oluflu.
hukuk-i ibad: kullar›n hukuku,
insan hukuku.
hukukullah: Allah’›n hukuku.
idame: devam ettirme, sürdür-
me.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
ihtiyacat-› ruhiye: ruhun ihtiyaç-
lar›.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
ink›lâb-› azîm: büyük ink›lâp, bü-
yük ve köklü de¤ifliklik.
inflikak-› asâ: ihtilâf, ikilik; birli¤in
bozulmas›; asayiflin bozulmas›.
istinat: dayanma.
kusur: eksiklik, özür, suç, kaba-
hat.
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa.
lehviyat-› medeniye: medeniye-
tin ortaya ç›kard›¤› gayri meflru,
bofl oyun ve e¤lenceler.
mana-i hilâfet: hilâfetin manas›,
halifeli¤in mahiyeti, halifeli¤in
özelli¤i.
mana-i saltanat: saltanat›n ma-
nas›, hükümdarl›¤›n anlam›, sul-
tanl›¤›n mahiyeti.
Meclis-i Âlî: Büyük Millet Meclisi;
Yüce Meclis.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
müstakim: do¤ru.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
safsata-i nefis: nefsin safsatas›,

nefsin yalan ve uydurmalar›.
sebebiyet: sebep olma.
s›rr-› tevatür ve icma: çok
insanlar›n birleflmeleri ve bil-
dirmeleri esas›.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatten meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flahsiyet-i maneviye: mane-
vî flahsiyet, manevî kiflilik.

fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
tarik: yol.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n›
karfl›lama.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tenfiz-i ahkâm-› fler’iye: dinî
hükümlerin yerine getirilme-
si.

tenkit: elefltirme.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vekâleten: vekâlet yoluyla,
birisine vekil olarak, baflkas›
ad›na.
vesvese-i fleytan: fleytan›n
vesvesesi, fleytan›n verdi¤i
vesvese.
vezaif: vazifeler, ifller.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Allah’›n dinine ve Kur’ân’a hep birlikte s›ms›k› sar›l›n. (Âl-i ‹mran Suresi: 103.)
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iyili¤i de, fenal›¤› da mahduttur, cemaatin ise gayr-i mah-
duttur. Harice karfl› kazand›¤›n›z iyili¤i dâhildeki fenal›k-
la bozmay›n›z. Bilirsiniz ki, ebedî düflmanlar›n›z ve z›tla-
r›n›z ve has›mlar›n›z ‹slâm›n fleairini tahrip ediyorlar. Öy-
le ise, zarurî vazifeniz, fleairi ihya ve muhafaza etmektir.
Yoksa, fluursuz olarak fluurlu düflmana yard›md›r. fieair-
de tehavün, zaaf-› milliyeti gösterir. Zaaf ise, düflman›
tevkif etmez, teflci eder.
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cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
has›m: düflman, rakip.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
mahdut: s›n›rl›, belirli.

muhafaza: koruma.
fleair: dinin alâmetleri, iflaret-
leri.
fluur: bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
tehavün: önem vermeme,
ehemmiyet göstermeme,
ald›r›fl etmeme.

teflci: cesaret verme, cesaret-
lendirme.
tevkif: durdurma, durdurul-
ma.
vazife: görev.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zaaf-› milliyet: millî duygu-
nun zay›fl›¤›, güçsüzlü¤ü.
zarurî: zorunlu.

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.
2. O ne güzel dost ve O ne güzel yard›mc›d›r. (Enfal Suresi: 40.)



‹’lem Eyyühe’l-Aziz!
(Ey aziz kardeflim, bil ki!)

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hakaik-› imaniyeyi ispat için irad edilen bürhan ve de-

lilleri tetkik ederken, “fiu kocaman neticeyi bu zay›f, na-
hif delil intaç edemez” diye tenkidatta bulunma. Zira za-
afiyetiyle ittiham etti¤in o delilin sa¤›nda ve solunda bu-
lunan takviye kuvvetleri ve k›t’alar› pek çoktur.

Evet, ‹slâmiyetin s›dk›na delâlet eden flahitlerden, fle-
hitlerden, bürhanlardan, delillerden, emarelerden her bi-
risi, o müdafaa meydan›nda arkadafl›n› himaye etmekle,
s›hhat raporunu imzalayarak sa¤lam oldu¤unu tasdik
eder. O da, onun ilim ve haberine ehl-i vukuf olur. Çün-
kü, hakaik-› imaniyede hedef sübuttur, nefiy de¤ildir. Sa-
bit olan bir fleyi gösterenlerin biri, bin gibidir. Zira, sübut-
ta gösterenlerin gösterme tarzlar› birbirine uygun ve mu-
vaf›k oldu¤undan, her birisi ötekileri tezkiye ve tasdik et-
mifl olur. Nefiy cihetinde nefyedenlerin flahadetlerinde
tevafuk yoktur, nefiylerine mütehalif esbap gösterirler.
Bunun için, flahadetleri birbirinin s›hhatine delil olamaz;
çünkü, tevafuk yok.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bazen bir fleye fliddetli muhabbet o fleyin inkâr›na se-

bep olur. Ve keza, fliddet-i havf ve gayet azamet ve akl›n
ihatas›zl›¤› da inkâra sebep olur.

azamet: büyüklük.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esbap: sebepler, vas›talar.
gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
ihata: kuflatma, içine alma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ilim: bilme, bilgi.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
intaç: neticelendirme, sonuçlan-
d›rma.
irad: getirme, söyleme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›t’a: askerî birlik, müfreze.
muhabbet: sevgi, sevme.
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muvaf›k: uygun, uyar, müna-
sip.
müdafaa: savunma.
mütehalif: birbirine uyma-
yan, de¤iflken.
nahif: zay›f, c›l›z.
nefiy: inkâr etme, olumsuzla-
ma.
nefiy: olumsuzlama.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
s›dk: do¤ruluk.
s›hhat: sahihlik, do¤ruluk,
gerçeklik.

sübut: sabit olma, ispatlan-
ma.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›-
n› feda ederek savaflta vuru-
lup ölen Müslüman.
fliddet-i havf: korkunun flid-
deti, korkunun fazla olmas›;
afl›r› korku.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.

tarz: biçim, flekil.

tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.

tenkidat: tenkitler, elefltiriler.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

tezkiye: birini temize ç›kar-
ma.

zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Hanzalenin çekirde¤inde hanzale a¤ac› mündemiç ve
dâhil oldu¤u gibi, Cehennemin de küfür ve dalâlet tohu-
munda müstetir bulundu¤unu fluhudî bir yakin ile müfla-
hede ettim.

Ve keza, nas›l ki hurman›n çekirde¤i hurma a¤ac›na
hamiledir; aynen öyle de, iman habbesinde de Cennetin
mevcut oldu¤unu hads-i kat’î ile gördüm. Çünkü, o çe-
kirdeklerin a¤açlara tahavvül ve ink›lâplar› garip olmad›-
¤› gibi, küfür ve dalâlet manas› da tazip edici bir Cehen-
nemi, iman ve hidayet de bir Cenneti intaç edece¤inde
istib’at yoktur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindi¤i za-
man, elbette sümbüllenip neflvünema bulamaz, ölür gi-
der. Kezalik, ene ile tabir edilen enaniyet’in kalbi “Allah
Allah” zikrinin flua ve hararetiyle yan›p delinirse, büyü-
yüp gafletle firavunlaflamaz ve Hâl›k-› Semavat ve Arz’a
isyan edemez. O zikr-i ‹lâhî sayesinde ene mahvolur.

‹flte, Nakflibendîler zikir hususunda ittihaz ettikleri
zikr-i hafî sayesinde kalbin fethiyle, ene ve enaniyet mik-
robunu öldürmeye ve fleytan›n emirberi olan nefs-i em-
marenin bafl›n› k›rmaya muvaffak olmufllard›r. Kezalik,
Kadirîler de zikr-i cehrî sayesinde tabiat ta¤utlar›n› tarü-
mar etmifllerdir.
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keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
mahv: yok olma, ortadan kalk-
ma, batma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mündemiç: bir fleyin içinde bulu-
nan, sakl› olan.
müstetir: içinde sakl› bulunan.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
Nakflibendî: fieyh Muhammed
Bahaüddin Nakflibend taraf›ndan
kurulan, gizli zikirle Allah sevgisi-
ni kalbe nakfletmeyi esas alan bir
ehl-i sünnet tarikati, Nakflibendî-
lik.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
neflvünema: yay›l›p geliflme, bü-
yüyüp geliflme; büyüme, boy at-
ma, yetiflme, geliflme.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
fluhudî: görünebilme ile alâkal›,
vücut bulmaya dair.
tabiat: yarat›l›fl ve yaflay›fla dair
konulan kanunlar, esaslar.
tabir: ifade, söz.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl› isya-
na sevk eden , isyankâr; her bat›l
ma’bud, fleytan.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tarümar: karma kar›fl›k, da¤›n›k,
periflan.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
zikr-i cehrî: yüksek sesle yap›lan
zikir.
zikr-i hafî: gizli zikir, içten ve
kalpten yap›lan gizlice zikir, alçak
sesle, müridin ancak kendinin du-
yabilece¤i sesle yap›lan zikir.
zikr-i ‹lâhî: Allah’› zikretmek.

dâhil: girme, içinde olma.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.
emirber: emir eri.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
ene: ben.
fetih: kuflatma, ele geçirme,
zaptetme.
firavun: zâlim, imans›z; kibir-
li, gururlu ve inatç›.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.

garip: tuhaf, flafl›lacak.
habbe: tane, çekirdek.
hads-i kat’î: uzunca araflt›r-
maya gerek olmadan elde
edilen kesin bilgi.
Hâl›k-› Semavat ve Arz: gök-
leri ve yeri yaratan, yoktan
var eden Allah.
hanzale: zakkumî, zakkum
a¤ac›, Ebu Cehil karpuzu, ac›
h›yar.
hararet: s›cakl›k.
hidayet: do¤ru olan, hak
olan.

i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz
kardeflim, bil ki!.
iman: inanç, itikat.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
istib’at: ak›ldan uzak görme,
yaklaflt›ramama.
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-
lik, emre karfl› gelme.
ittihaz: edinme, alma, kabul
etme.
Kadirî: Abdülkadir-i Geylânî
hazretlerinin yolunda olan,
onun tarikatine mensup olan.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Âlemde, her fleyin yüzünde hikmet eserleri göründü-

¤ü gibi, en uzak, en genifl, en ince kesretin tabakalar› üs-
tünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet,
kesret ve tekessürün müntehas› ve neticesi olan insan›n
sahife-i vechinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerin-
de kalem-i kader ile pek çok çizgiler, hatlar, nak›fllar, ni-
flanlar yaz›lm›flt›r. Malûmdur ki, insan›n flu sahifelerinde
yaz›lan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruh-i in-
sanîde bulunan manalara, maneviyatlara delâlet ettikleri
gibi, f›trat›nda kader taraf›ndan yaz›lan mektuplara da
iflaretleri vard›r.

Arkadafl! ‹nsan›n geçen sahifelerine kaderin yazd›¤›
hafliye, tesadüf ve ittifak›n duhulüne bir menfez b›rakma-
m›flt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
fiu dünya hayat›na muhabbetle müptelâ olan baz› in-

sanlar, o hayat›n vücuda gelmesinden maksat ve gaye,
yaln›z o hayata hizmet ve o hayat›n bekas› olup, baflka
bir faydas› olmad›¤›n›, yani Fât›r-› Hakîm’in zevi’l-hayat-
ta ve cevher-i insaniyette vedia olarak koydu¤u bütün ci-
hazat-› acibe ve teçhizat-› harikan›n seriü’z-zeval olan flu
hayat›n h›fz› ile bekas› için verildi¤ini zannediyorlar. Hâl-
buki, kaziye öyle oldu¤u takdirde, kâinattaki gayr-i müte-
nahi nizamlar›n flahadetleriyle, sath-› âlemde görünen
hikmet, inayet, intizam, adem-i abesiyete olan delil ve 

adem-i abesiyet: abes olmay›fl,
lüzumsuz olmay›fl.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
cephe: karfl›dan görünüfl.
cevher-i insaniyet: insanl›k cev-
heri, insanl›k hasletleri, özellikleri.
cihazat-› acibe: flafl›rt›c› cihazlar,
organlar, flafl›lacak aletler, cihaz-
lar.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
duhul: içeri girme, dâhil olufl.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah (c.c.).
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
gaye: maksat, hedef.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hafliye: dipnot.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
ittifak: rast gelifl.
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî ilmi
ile, kâinatta olmufl ve olacak bü-
tün fleylerin varl›k ve yoklu¤unu,
geçmifl ve gelece¤ini bilmesi.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalem-i kader: kader kalemi, Al-
lah’›n olacak hâdiseleri olmadan
önce bilip yazmas›, takdir etmesi.
kaziye: iddiay› ispat etmek mak-
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sad›yla ileri sürülen mesele.
kesret: çokluk.
maksat: kastedilen fley; gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan.
maneviyat: mana âlemine
ait olanlar, hisse ve inanca ait
fleyler.
menfez: delik, aral›k.
muhabbet: sevgi, sevme.
münteha: bir fleyin ulaflabil-
di¤i son yer, nihayet.
müptelâ: tutkun, bir fleye
düflkün ve tutulmufl olan.
nak›fl: iflleme, süsleme.

niflan: iz, belirti, alâmet.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
ruh-i insanî: insan›n ruhu, in-
san›n bizatihi kendisi, benli¤i,
ruhu.
sahife-i vecih:. insan yüzü-
nün, simas›n›n sayfas›.
sath-› âlem: yeryüzü, dünya
yüzü; kâinat›n her taraf›.
seri’ü’z-zeval: çabuk ölen,
çabuk yok olan.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.

tabaka: derece, kat.

teçhizat-› harika: ola¤anüstü
donatmalar.

tekessür: ço¤alma, kesretli
olma.

tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi.

vedia: emanet, saklan›lmak
ve korunmak üzere b›rak›lan
fley.

zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.



bürhanlar›n makuse olarak abesiyete, israfa, intizams›z-
l›¤a, adem-i hikmete delil ve bürhan olmalar› lâz›m gele-
cektir.

Arkadafl! fiu dünyevî hayat›n faydalar› pek çoktur. O
faydalardan, hayat sahibine tasarruf ve hizmeti nispetin-
de bir hisse ayr›ld›ktan sonra, bakî kalan gayeler, seme-
reler Fât›r-› Hakîm’e racidir.

Evet, insan ve insan›n hayat› esma-i ‹lâhiyenin tecelli-
yat›na bir tarlad›r ve Cennette rahmet-i ‹lâhiyenin enva›-
n›n cilvelerine mazhard›r ve hayat-› uhreviyenin harika
ve gayr-i mütenahi semereleri için bir fidanl›k veya bir
çekirdektir. Demek, insan bir sefine kaptan› gibidir. Sefi-
nenin gayr-i mahdut faydalar›ndan, kaptan›n alâka ve
hizmeti nispetinde kendisine verilir, bakî kalan k›sm› sul-
tana racidir. ‹nsan da, sefine-i vücuduyla alâkas› derece-
sinde, o vücudun hayattar semerat›ndan hissesini al›r;
mütebakisi Sultan-› Ezeliye’ye aittir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Dünyan›n lezzetleri, zevkleri ve ziynetleri, Hâl›k’›m›z›,

Malik’imizi ve Mevlâ’m›z› bilmedi¤imiz takdirde, Cennet
olsa bile, Cehennemdir.

Evet, öyle gördüm ve öyle de zevk ettim. Bilhassa, flef-
katin ateflini söndürecek, marifetullahtan baflka bir fley
var m›d›r? Evet, marifetullah olduktan sonra, dünya lez-
zetlerine ifltiha olmad›¤› gibi, Cennete bile ifltiyak geri
kal›r.
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Malik: her fleyin gerçek sahibi
olan Allah.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
Mevlâ: her fleyin gerçek ve mut-
lak efendisi olan Allah.
mütebaki: geri kalan k›s›m.
nispet: oran, ölçü.
raci: geri dönen, geri gelen, dö-
nen.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
sefine: gemi.
sefine-i vücut: insan veya hay-
van gövdesi.
semerat: semereler, meyveler.
semere: meyve, güzel netice.
sultan: padiflah, hükümdar.
Sultan-› Ezeliye: ezelî sultan,
kudret, kuvvet ve hükümranl›¤›
zaman ve mekânla s›n›rl› olma-
yan Cenab-› Hak.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.

abesiyet: faydas›z, bofl, lü-
zumsuz ve gayesiz olufl.
adem-i hikmet: hikmetsizlik,
faydas›z ve gayesiz olufl.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
bâkî: geri kalan.
bilhassa: özellikle.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cilve: tecelli, görüntü.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
dünyevî: dünyaya ait.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-

leri.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah (c.c.).
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden Allah.
harika: ola¤anüstü.
hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.

hayattar: canl›, yaflayan.
hisse: pay, nasip.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
israf: gereksiz yere harcama,
ihtiyaçtan fazlas›n› harcama,
savurganl›k.
ifltiha: fazla istek, arzu.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
makuse: tersine dönmüfl, ba-
flafla¤› olmufl.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Dünyada cereyan eden ve husule gelen her bir fleyin
iki vechi vard›r:

• Biri ahirete bakar ki, nefsü’l-emirde en sabit, en a¤›r
bu vecihtir.

• ‹kincisi dünyaya, nefsine ve hevaya bakar. Bu vecih,
hakaret, hiffet ve zevalden öyle bir mevkidedir ki, kalbin
teessürüne, teellümüne, ›zt›rab›na, düflüncelerine bais
olacak bir k›ymette de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsanlar›n öyle eblehleri vard›r ki, fleffaf bir zerrede
flemsin timsalini veya bir çiçe¤in renginde flemsin tecel-
lisini görse, flemsin o timsal ve tecellisinden hakikî flem-
sin bütün levaz›mat›n› hatta âleme merkez olmas›n› ve
seyyarata olan cezbini talep edip isterler. Maahaza, o
zerrede veya o çiçekte gördü¤ü timsal ve tecellinin bir
ar›zadan dolay› kaybolduklar› zaman, basar ve basireti-
nin körlü¤ü dolay›s›yla, hakikî flemsin inkâr›na zehap
ederler.

Ve keza, o eblehler tecelli ile husule gelen vücud-i z›l-
lîyi vücud-i hakikî ve aslîden fark edemezler, birbiriyle il-
tibas ederler. Bunun için, bir fleyde flemsin timsalini, göl-
gesini gördükleri zaman, flemsin hararetini, ziyas›n› ve
sair hususiyat›n› da istemeye bafllarlar.

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
bais: sebep olan.
basar: görme.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
cereyan: olma, meydana gelme.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, aptal,
bön, al›k, budala.
hakaret: hakirlik, hor görme, in-
citme, küçük düflürme.
hakikî: gerçek.
hararet: s›cakl›k.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
hiffet: temkinsizlik, ciddiyetsizlik,
hoppal›k.
husul: olma, meydana gelme.
hususiyat: ay›r›c› özellikler.
›zt›rap: üzüntü veren bir duru-
mun meydana getirdi¤i kuvvetli
ac›, afl›r› elem, azap, s›k›nt›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iltibas: birbirine benzeyen fleyle-
ri flafl›r›p kar›flt›rma, birisini öteki
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zannetme.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
levaz›mat: lüzumlu madde-
ler, ihtiyaç maddeleri.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
mevki: yer, makam.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nefsü’l-emir: iflin hakikati,

asl›.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
sair: di¤er, baflka, öteki.
seyyarat: gezegenler.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
talep: isteme, dileme.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
teellüm: elemlenme, tasalan-
ma, dertlenme, üzüntü duy-
ma.
teessür: kederlenme, üzül-
me, ac› duyma.

timsal: örnek, numune.

vecih: cihet, yön.

vücud-i hakikî: gerçek vücut.

vücud-i z›llî: gölgemsi varl›k;
yans›ma ile elde edilen varl›k.

zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

zeval: afla¤› düflme, alçalma,
iyi hâlden kötü hale düflme,
düflkünlük.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Ve keza, o eblehler, sinek, böcek ve sair küçük ve ha-
sis fleylere bakarken, onlarda pek yüksek bir eser-i sanat
ve hikmet görmekle derler: “Sâni bunlara pek fazla
ehemmiyet vermifltir. Bir sine¤in ne k›ymeti olabilir ki,
bu kadar masraflara, külfetlere mahal olsun?”

Arkadafl! Bu gibi eblehleri ikna ve iflkâllerini def için
dört fleyin bilinmesi lâz›md›r:

Birincisi: Cenab-› Hakk›n rububiyetinin kemaliyle
alâkadar olan her fley Onu tavsif eder; fakat, o fleyin, ru-
bubiyetine mazhar oldu¤u münasebetiyle, kemalinin de
mahall-i tecellisi olur. Fakat, o kemal ile muttas›f olamaz.

‹kincisi: Her fleyden Cenab-› Hakk›n nuruna bir kap›
aç›l›r. Bu kap›lardan birisinin kapanmas›, gayr-i mütena-
hi sair kap›lar›n da kapanmas›n› istilzam etmez. Fakat,
hepsinin bir miftah ile aç›lmas› mümkündür.

Üçüncüsü: ‹lm-i muhitten in’ikâs eden kader, her fley-
de esma-i nuriyeden bir hisse tersim etmifltir.

Dördüncüsü:
1 o¿ƒoµ`n«na røoc o¬nd n∫ƒo≤nj r¿nG ÉkÄ`r«°nT nOGnQnG BGnPpG o√oôrenG BÉnªsfpG

2 mInópMGnh ¢mùrØ`næ ǹc s’pG rºoµ`oã`r©nH n’nh rºoµ`o≤r∏nN Éne
Bu ayetlerin sarahatine göre, her fleyin vücudu “Kün!”

emriyle ba¤l› oldu¤u gibi, bütün eflyan›n icat ve sonradan
ihyalar› bir nefs-i vahidenin icat ve ihyas› gibidir. Demek,
icat Cenab-› Hakka isnat edilirse, bu kadar rahat ve 
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delillerle kabul ettirme, inand›r-
ma.
ilm-i muhit: her fleyi ihata edici,
kuflat›c› ilim.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istilzam: gerektirme.
iflkâl: müflküllük, güçlük, zorluk.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
kün: Arapça "Ol!" emri.
mahal: yer.
mahall-i tecelli: tecelli, görünme
yeri.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
miftah: açan alet, anahtar.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nefs-i vahide: tek fley, bir nesne.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tersim: resmini çizme, resmini
yapma.

alâkadar: ilgili, iliflki.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
def: mâni olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, ap-
tal, bön, al›k, budala.
ehemmiyet: önem, de¤er,

k›ymet.
eser-i sanat ve hikmet: sa-
natl› bir flekilde yap›lan hik-
metli eser.
eser-i sanat: sanat eseri, sa-
nat de¤eri olan eser.
esma-i nuriye: parlak isimler.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-

nu olmayan, nihayetsiz.
hasis: ufak, de¤ersiz.
hisse: pay, nasip.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî

1. Bir fleyin olmas›n› murat etti¤i zaman, Onun ifli sadece “Ol!” demektir, o da oluverir. (Yâsin
Suresi: 82.)

2. Sizin yarat›lman›z da, diriltilmeniz de, tek bir kiflinin yarat›l›p diriltilmesi gibidir. (Lokman
Suresi: 28.)



kolay olur, amma esbaba veya eflyan›n kendilerine isnat
edildi¤i zaman, bütün ukalân›n ve eblehlerin hükümlerin-
den nefl’et eden muhalât› kabul etmeleri lâz›m gelir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, hakikatleri durub-i emsal ile

beyan ediyor. Çünkü, daire-i ulûhiyete ait hakaik-› mü-
cerrede, daire-i mümkinatta ancak misallerle temessül ve
tavazzuh eder. Mümkin ve miskin olan insan da, daire-i
imkânda, misallere bakarak fevkinde bulunan daire-i vü-
cubun fluunat›n›, ahvalini düflünür.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Her fleyin, içine melekût, d›fl›na da mülk denir. Bu iti-

barla, insan ile kalp birbirine hem zarf, hem mazruf olur.
‹nsan, mülk cihetiyle kalbe zarf olur, melekût cihetiyle de
mazruf olur.

Bu kaide Arfl ile kevn hakk›nda da tatbik edilir. fiöyle
ki:

Arfl; Zahir, Bât›n, Evvel, Ahir isimlerinin halita ve ka-
r›fl›¤›d›r. Bu halitada dâhil olan ism-i Zahir itibar›yla Arfl
mülk, kevn melekût olur; ism-i Bât›n itibar›yla Arfl mele-
kût, kevn mülk olur. Demek, Arfla ism-i Zahir nazar›yla
bak›l›rsa, kendisi zarf, kevn de mazruf olur; ism-i Bât›n
gözüyle bak›l›rsa, kendisi mazruf, kevn zarf olur. Ve ke-

za, ism-i Evvel itibar›yla 
1 pABÉnŸrG n¤nY o¬o°TrônY n¿Éncnh ayetinin ifla-

ret etti¤i kevnin bidayetini içine al›yor; ve ism-i Ahir

Ahir: her fleyden sonra da var
olan, varl›klar›n sonras›na da hâ-
kim olan Allah.
ahval: hâller, durumlar.
amma: ama, lakin, ancak.
Arfl: ‹lâhî isimlerin her fleyi ile
tam olarak tecelli etti¤i en yük-
sek makam.
Bât›n: her fleyin iç yüzünü ve ma-
hiyetini en iyi bilen ve yaratan Al-
lah.
bidayet: bafllang›ç.
dâhil: girme, içinde olma.
daire-i imkân: imkân âlemi, kâi-
nat ve varl›klar âleminin olufltur-
du¤u daire.
daire-i mümkinat: kâinat âlemi,
imkân âlemi, yarat›lanlar›n tama-
m›n›n teflkil etti¤i âlem.
daire-i ulûhiyet: ilâhl›k dairesi,
Allah’›n yarat›fl›, varl›¤› devam et-
tirifli, sevk ve idare edifli ile ilgili
hususlar.
daire-i vücup: de¤iflim ve baflka-
laflman›n olmad›¤›, varl›¤› tercihe
ba¤l› olmayan ve mümkinat âle-
minin ötesindeki âlem, daire.
durub-i emsal: meflhur sözler,
darb›meseller, ata sözleri.
ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, aptal,
bön, al›k, budala.
esbap: sebepler, vas›talar.
Evvel: her fleyden önce var olan
ve yarat›klar›n önceki hâllerine
de hükmeden Allah.
fevkinde: üstünde.
hakaik-› mücerrede: maddî vü-
cut ve bedeni bulunmayan ger-
çekler.
halita: birkaç fleyin kar›flmas›n-
dan meydana gelen, karma.
hüküm: verilen karar.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ism-i Ahir: her fleyden sonra da
var olan, varl›klar›n sonras›na da
hâkim olan anlam›nda Cenab-›
Hakk›n bir ismi.
ism-i Bât›n: her fleyin iç yüzünü
ve mahiyetini en iyi bilen ve ya-
ratan Allah’›n Bât›n ismi.
ism-i Evvel: her fleyden önce var
olan ve yarat›klar›n›n önceki hâl-
lerine de hükmeden anlam›nda
Cenab-› Hakk›n bir ismi.
ism-i Zahir: Esma-i Hüsnadan Ce-
nab-› Hakk›n varl›¤›n›n eserleriyle
ve delilleriyle aflikâr ve görünür
oldu¤unu ifade eden ismi.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
itibarla: bak›mdan, dolay›, yüz-
den.
itibar›yla: yüzünden, dolay›s›yla,
bak›m›ndan.

kaide: kural, esas, düstur.
kevn: ‹lâhî isimlerin tecelli et-
ti¤i madde ve yarat›klar âle-
mi.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan aciz b›ra-
kan Kur’ân.
mazruf: zarfland›r›lm›fl, zarfa
konmufl; kal›pl›, k›l›fl›.
melekût: bir fleyin iç yüzü,
hakikati, asl›.

misal: örnek.
miskin: uyufluk, tembel, ha-
reketsiz, zavall›.
muhalât: muhaller, olmas›
mümkün olmayanlar.
mülk: her fleyin d›fl›, görünü-
flü.
ne’flet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
tatbik: uydurma, uygulama.

tavazzuh: aç›klanma, ayd›n-
lanma, aç›kl›¤a kavuflma, aç›k
hale gelme.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
ukalâ: ak›ll›l›k iddia eden,
ak›ll›l›k taslayan, bilgi iddi-
as›nda olan.
Zahir: bütün varl›klar›n d›fl
yüzünü yaratan ve d›fl›na da
hükmeden Allah.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.

1. Onun Arfl› su üzerindeydi. (Hud Suresi: 7.)
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itibar›yla, 
1 pø'ªrMsôdG ¢oTrônY pásæ`n÷r G o∞r≤n°S hadis-i flerifinin ima

etti¤i kevnin nihayetini içine al›yor. Demek, Arfl öyle bir
halitad›r ki, flu dört isimden ald›¤› hisseler ile kevn ve vü-
cudun sa¤›n›, solunu üstünü ve alt›n› ihata etmifl olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Acz, nidan›n madenidir; ihtiyaç duan›n menba›d›r.

Feyâ Rabbî, yâ Hâl›kî, yâ Malikî! Seni ça¤›rmakta
hüccetim hacetimdir. Sana yapt›¤›m dualarda iddetim fâ-
katimdir, vesilem f›kdan-› hile ve fakr›md›r, hazinem ac-
zimdir, re’sü’l-mal›m emellerimdir, flefîim Habibin Aley-
hissalâtü Vesselâm ve rahmetindir. Affeyle, ma¤firet ey-
le ve merhamet eyle, yâ Allah, yâ Rahman, yâ Rahîm!
Âmin.

ìxÕ
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kardeflim, bil ki!.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
itibar›yla: yüzünden, dolay›s›yla,
bak›m›ndan.
kevn: ‹lâhî isimlerin tecelli etti¤i
madde ve yarat›klar âlemi.
maden: as›l, esas, kaynak.
ma¤firet: Allah’›n, kullar›n›n gü-
nahlar›n› ba¤›fllamas›, örtmesi, af-
fetmesi; ‹lâhî merhamet, gufran.
menba: kaynak.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
nihayet: son.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
re’sü’l-mal: ana para, sermaye.
flefî: suçlular›n ba¤›fllanmas› için
Allah’a yalvaran, flefaatçi.
vesile: arac›, vas›ta.
yâ Hâl›kî: Ey beni ve her fleyi en
güzel flekilde yaratan Allah’›m.
yâ Malikî: Ey bana ve her fleye
sahip ve efendi olan Allah’›m.
yâ Rabbî: ey her fleyi en güzel
flekilde terbiye ve idare eden
Rabbim.
yâ Rahîm: Ey yaratt›klar›na çok-
ça merhamet eden Allah!.
yâ Rahman: ey yaratt›klar›n dün-
yada ve ahirette çokça flefkat ve
merhamet eden.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.

Arfl: ‹lâhî isimlerin her fleyi ile
tam olarak tecelli etti¤i en
yüksek makam.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
emel: fliddet arzu, ümit.
fâkat: yoksulluk, fakirlik,
muhtaçl›k.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.
f›kdan-› hile: hilesizlik.
habip: sevilen, sevgili.
hacet: ihtiyaç.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel

ad›.
halita: birkaç fleyin kar›flma-
s›ndan meydana gelen, kar-
ma.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
hisse: pay, nasip.
hüccet: delil.
iddet: bekleme, müddet.
ihata: kuflatma, içine alma.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz

1. Cennetin tavan› Rahman’›n arfl›d›r. (Buharî, Tevhid: 22; Tirmizî, Cennet: 4.)



Zeylü’l-Hubab
1 W

ò yle bir Allah’a hamd, medih ve senalar ederiz
ki, flu âlem-i kebir Onun icad›d›r ve insan deni-

len flu küçük âlem de Onun ibda›d›r. Biri inflas›, di¤eri bi-
nas›d›r; biri sanat›, di¤eri s›bgas›d›r; biri nakfl›, di¤eri ziy-
netidir; biri rahmeti, di¤eri nimetidir; biri kudreti, di¤eri
hikmetidir; biri azameti, di¤eri rububiyetidir; biri mahlû-
ku, di¤eri masnuudur; biri mülkü, di¤eri memlûküdür; bi-
ri mescidi, di¤eri abdidir.

Evet, bütün bu fleyler eczas›yla beraber Allah’›n mülkü
ve mal› oldu¤u, i’cazvari sikke ve mühürleriyle sabittir.

n∂pJÉnYƒoæ°rüne n™«/ªnLnh n∑oóp¡r°ûof ÉsfpG pABÉnªs°ùdGnh ¢pVrQn’rG nΩƒt«`nb Énj -nG
n∂nd n∂j/ôn°T nB’ n∑nórMnh nârfnG s’pG n¬'dpG nB’ *G nârfnG n∂sfnÉpH n∂p≤r∏nN n™«/ªnLnh
n∂odƒo°SnQnh n∑oórÑnY Gkósªnëoe s¿nG oón¡r°ûnfnh n∂r«ndpG oÜƒoànfnh n∑oôpØr¨nà°rùnfnh
oÖp°SÉnæoj Énªnc p¬r«n∏nY rºu∏n°Snh uπn°U -nG @ nÚ/ªndÉn©r∏pd kánªrMnQ o¬nàr∏n°SrQnG
2 @ nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh n∂pànªrMnôpH o≥«/∏nj Énªncnh o¬nànerôoM
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Her kim kendisini Allah’a mal ederse, bütün eflya

onun lehinde olur; ve kim Allah’a mal olmasa, bütün 

abd: kul.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
âlem-i kebir: büyük âlem, kâinat.
azamet: büyüklük.
bina: var olan unsurlar› kullana-
rak yeni bir fley yapma.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
i’cazvari: mu’cize gibi; insan›n
güç yetiremeyece¤i flekilde, ola-
¤anüstü gibi.
ibda: yoktan eflsiz ve benzersiz
yaratma.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
infla: yoktan var edilen eleman
ve fleyleri bir araya getirerek ye-
ni fleyler yapma, yaratma.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
medih: övmek.
memlûk: kul, köle.

nak›fl: iflleme, süsleme.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her

mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.

sena: methetme, övme.
s›bga: boya.
sikke: alâmet, niflan, turra.
Zeylü’l-Hubab: Hubab Risale-
sinin eki.
ziynet: süs.

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

2. Ey yeri ve gö¤ü ayakta tutan Allah’›m! Bütün masnuat›n› ve mahlûkat›n› flahit göstererek
deriz ki: Sen Allah’s›n, Senden baflka ilâh yoktur; Sen teksin, Senin orta¤›n yoktur; Senden
ma¤firet diler, Sana tövbe ederiz. Hem flahitlik yapar›z ki, Muhammed Senin kulun ve
resulündür. Ona yak›fl›r, Senin rahmetine yarafl›r flekilde kendisine, bütün aile efrad›na ve
Ashab›na salât ve selâm eyle.
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eflya onun aleyhine olur. Allah’a mal olmak ise, bütün
eflyay› terk ve her fleyin Ondan oldu¤unu ve Ona rücu
etti¤ini bilmekle olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakk›n sana in’am etti¤i vücut ile, vücuda lâ-

z›m olan fleyler, temlik suretiyle de¤ildir; yani, senin mül-
kün ve mal›n olup, istedi¤in gibi tasarruf etmek için ve-
rilmemifltir. Ancak o gibi nimetlerde Allah’›n r›zas›na
muvaf›k tasarruf edilebilir.

Evet, bir misafir, ev sahibinin iznine ve r›zas›na muva-
f›k olmayacak derecede yemeklerde ve sair fleylerde is-
raf edemez.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Gözleri küsuf tutmufl baz› adamlar, gözleri önünde vu-

kua gelen gayr-i mahdut hususî haflr ü neflirleri kör göz-
leriyle gördükleri hâlde k›yamet-i kübray› ve haflr-i umu-
miyeyi nas›l isti¤rap ediyorlar? Acaba çiçek aç›p semere
veren a¤açlarda her sene icat edilen meyvelerin haflr ü
neflirlerini gördükten sonra, haflr-i umumîyi istib’at eden
s›k›lmaz m›? E¤er onlar fluhudî bir yakin ile haflr-i umu-
mîyi görmek isterlerse, ak›llar›n› da beraber bulundur-
mak flart›yla, yaz mevsiminde küre-i arz bahçesine gir-
sinler. Acaba a¤aç dallar›ndan sallanan o tatl›, ball›, na-
zif, lâtif kudret mu’cizeleri o mahlûkat-› lâtife, evvelkisi-
nin, yani ölüp giden semerat›n ayn› veya misli de¤il mi-
dir?
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mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muvaf›k: uygun, münasip.
nazif: temiz, pak, tahir.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
rücu: dönme, geri dönme.
sair: di¤er, baflka, öteki.
semerat: semereler, meyveler.
semere: meyve, yemifl.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluhudî: görünebilme ile alâkal›,
vücut bulmaya dair.
tasarruf: idare etme, kullanma.
temlik: mülk olarak verme.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
vücut: beden, varl›k.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.

aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
evvel: önce.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
haflr ü neflir: toplan›p da¤›l-
ma, toplan›p yay›lma.
haflr-i umumî: yarat›lan bü-
tün varl›klar›n k›yamet gü-
nünde tekrar dirilip toplan-
malar›.
haflr-i umumiye: yarat›lan
bütün varl›klar›n k›yamet gü-
nünde tekrar dirilip toplan-

malar›.
hususî: özel.
icat: vücuda getirilme, yok-
tan var edilme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
israf: gereksiz yere harcama,
ihtiyaçtan fazlas›n› harcama,
savurganl›k.
istib’at: ak›ldan uzak görme,
yaklaflt›ramama.
isti¤rap: garip bulmak, flafl›r-

mak ve hayret etmek.
k›yamet-i kübra: en büyük
k›yamet, bütün kâinat›n Allah
taraf›ndan tayin edilen bir va-
kitte y›k›l›p mahvolmas›.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
küre-i arz: yer küre, dünya.
küsuf: günefl tutulmas›.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
mahlûkat-› lâtife: lâtif, güzel
ve hofl biçimde yarat›lan
mahlûklar.
misil: benzer, efl.



E¤er insanlarda oldu¤u gibi o meyvelerde de vahdet-i
ruhiye olmufl olsa idi, geçmifl ve gelen yeni meyveler bir-
birinin ayn› olmaz m›yd›? Fakat, ruhlar› olmad›¤› için,
aralar›nda ayniyete yak›n öyle bir misliyet vard›r ki, ne
ayn›d›r ve ne de gayr keyfiyeti gösterir. Acaba semerat-
taki bu vaziyeti gören, haflri istib’at edebilir mi?

Ve keza, manevî asansörler ile lâz›m olan erzak ve g›-
dalar›n› a¤ac›n yüksek dallar›na ç›kartmakla, tebessümle-
riyle arz-› didar eden dut ve kay›s› gibi meyveleri kuru ve
camit bir a¤açtan ihraç ve icat etmekle o kuru a¤ac› acip
bir vaziyete ve hayattar antika bir flekle koyan kudret-i
ezeliyeye haflr-i umumî a¤›r gelir mi? Hâflâ! Bu lâtif, na-
zik masnuat› o kuru a¤açlardan ihraç eden kudrete hiç-
bir fley a¤›r gelmez. Bu bedihî bir meseledir; fakat gözle-
ri kör olanlar göremiyorlar.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n her bir suresi, bütün
Kur’ân’›n münderecat›n› icmalen ihtiva etti¤i gibi, sair
surelerde zikredilen makas›d ve mühim k›ssalar› da ta-
zammun etmifltir. Bundaki hikmet, Kur’ân’› tamamen
okumaya vakti müsait olmayan veya ancak bir k›sm›n›
veya bir suresini okuyabilen insanlar, Kur’ân’›n hepsini
okumaktan hâs›l olan sevaptan mahrum kalmamas›d›r.

Evet, mükellefîn aras›nda bulunan ümmîler ancak bir
sureyi okuyabilirler. ‹’caz-› Kur’ân onlar› da tam sevap 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
antika: de¤erli ve mükemmel sa-
nat eseri.
arz-› didar: yüz gösterme, yüzü-
nün güzelli¤ini gösterme.
ayniyet: bir fley veya flahs›n ayn›
veya kendisi olmas›, bir olufl, ay-
n›l›k, özdefllik.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
camit: ruhsuz, cans›z.
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
gayri: baflka.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi,
meydana gelme.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
haflr-i umumî: yarat›lan bütün
varl›klar›n k›yamet gününde tek-
rar dirilip toplanmalar›.
hayattar: canl›, yaflayan.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i, yüksek ve eriflilmez ifadesi.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
ihraç: üretme, d›flar› ç›karma.
ihtiva: içine alma, kapsama.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
istib’at: ak›ldan uzak görme, yak-
laflt›ramama.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hal, durum, iç yüz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ssa: anlat›lan olay, hikâye.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl› sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
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yapmaktan âciz b›rakan
Kur’ân.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
makas›d: maksatlar, gayeler.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
mesele: önemli konu.
misliyet: benzeri ve misli ol-
mak, benzerlik.
mühim: önemli, ehemmiyet-

li.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
münderecat: bir fleyin içine
derç edilmifl fleyler, bir kitap
veya derginin ihtiva etti¤i
fleyler, içindekiler.
müsait: uygun, münasip.
nazik: narin, ince.
ruh: hayat ve canl›l›k veren
fley.
sair: di¤er, baflka, öteki.
semerat: semereler, meyve-
ler.

sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Al-
lah taraf›ndan verilen mükâ-
fat.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tebessüm: gülümseme.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
vahdet-i ruhiye: ruh birli¤i.
vaziyet: durum.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



kazanmaktan mahrum etmemek için, bu nükte-i i’cazi-
yeyi takip ederek bir sureyi tam Kur’ân hükmünde k›l-
m›flt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Maddiyattan olmayan, bilhassa mahiyetleri mütebayin

olan bir çoklukta tasarruf eden bir zat›n, o çoklu¤un her
birisiyle bizzat mübafleret ve mualecesi lâz›m de¤ildir.

Evet, asker neferat› aras›nda bir kumandan›n tasarru-
fat›, tanzimat› ancak emir ve iradesiyle husule gelir. E¤er
o kumandanl›k vazifeleri ve iflleri neferata havale edilirse,
her bir neferin bizzat mübafleret ve hizmetiyle veya her
bir neferin bir kumandan kesilmesiyle vücut bulacakt›r.

Binaenaleyh, Cenab-› Hakk›n mahlûkat›ndaki tasarru-
fu, yaln›z bir emir ve irade ile olur; bizzat mübaflereti
yoktur-flemsin kâinat› tenvir etti¤i gibi.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz! (HAfi‹YE)

‹nsan, yaflay›fl vaziyetince, bir da¤dan kopup sel içine
düflen veya yüksek bir apartmandan düflüp yuvarlanan
bir flah›s gibidir.

Evet, hayat apartman› y›k›l›yor. Ömür tayyaresi flim-
flek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplar›n› sür’atle çal›fl-

t›r›yor. Arz sefinesi de sür’atle giderken 
1pÜÉnës°ùdGsône htôoªnJ

ayetini okuyor. Sefine-i arz sür’atle yürürken, dünyan›n 
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mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
mualece: bir ifle çal›fl›p devam et-
me, bir ifle teflebbüs, bir ifle girifl-
me.
mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, tutuflma, bulaflma, temas.
mütebayin: birbirine uymayan,
birbirinden ayr›, z›t.
nefer: asker, er.
neferat: neferler, rütbesiz asker-
ler, erler.
nükte-i i’caziye: flafl›rtan, mu’ci-
zevî manas› olan söz.
sefine: gemi.
sefine-i arz: dünya, yeryüzü ge-
misi.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
flems: günefl.
tanzimat: tanzimler, nizam ver-
meler, düzenlemeler.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler.
tayyare: uçak.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s.

arz: yer, dünya.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bizzat: kendisi, flahsen.
emir: ifl buyurma, buyruk.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
husul: olma, meydana gelme.

hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
i’lem eyyühe’l-azîz: Ey aziz
kardeflim, bil ki!.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kumandan: komutan.

Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.

maddiyat: maddî ve cismanî
fleyler, gözle görülüp elle tu-
tulur cinsten fleyler.

mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.

mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.

1. Bulutlar›n geçifli gibi geçip gitmektedirler. (Neml Suresi: 88.)

HAfi‹YE: Ehemmiyetli.



gayrimeflru lezzetlerine uzat›lan ellere zehirli dikenlerin
bataca¤› düflünülsün. Binaenaleyh, o zehirli dünya okla-
r›na bak›p, el uzatma. Firak›n elemi, telâki lezzetinden
a¤›rd›r.

Ey nefs-i emmarem! Sana tâbi de¤ilim. Sen istedi¤in
fleye ibadet et ve istedi¤in fleyin pefline düfl. Ben ancak
ve ancak beni yarat›p flems ve kamer ve arz› bana mu-
sahhar eden Fât›r-› Hakîm-i Zülcelâl’e abd olurum.

Ve keza, kader muhitinde uçan tayyare-i ömre veya
hayat da¤lar› aras›nda aç›lan uhdud ve tünellerinden
flimflekvari geçen zaman›n flimendiferine bindirerek ebe-
dülâbâd memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tü-
nelinin kap›s›na sevk eden Hâl›k-› Rahmanirrahîm’den
medet istiyorum.

Ve keza, hiçbir fleyi dualar›ma, istigaselerime ve niyaz-
lar›ma hedef ittihaz etmem. Ancak küre-i arz› harekete
getiren, felek çarklar›n› durdurmaya ve flems ve kamerin
yerlefltirilmesiyle zaman›n hareketini teskin ettirmeye ve
vücudun flahikalar›ndan yuvarlan›p gelen flu dünyay› sa-
kin k›lmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabb-i Zülce-
lâl’e dualar›m›, niyazlar›m› arz ve takdim ediyorum. Çün-
kü, her fleyle alâkadar âmâl ve makas›d›m vard›r.

Ve keza, kalbime vaki olan en ince, en gizli hat›ralar›
iflitti¤i ve kalbimin müyûl ve emellerini tatmin etti¤i gibi,
ak›l ve hayalimin de temenni ettikleri saadet-i ebediyeyi
vermeye kadir olan Zat-› Akdes’ten maada kimseye iba-
det etmiyorum.

abd: kul.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âmâl: emeller, arzular, istekler,
ummalar, ümitler.
arz: sunma.
arz: yer, dünya.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedülâbâd: ebedlerin ebedî, tü-
kenmez, ebedî hayat, sonsuzluk.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
emel: fliddet arzu, ümit.
Fât›r-› Hakîm-i Zülcelâl: her fleyi
bir maksada uygun, hikmetle,
benzersiz bir flekilde yaratan son-
suz büyüklük sahibi olan Allah.
firak: ayr›l›k.
gayrimeflru: meflru olmayan, di-
ne ayk›r›, kanunsuz.
Hâl›k-› Rahmanirrahîm: sonsuz
merhamet ve flefkat sahibi olan
yarat›c›; Allah.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
istigase: medet umma, yard›m
isteme.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî ilmi
ile, kâinatta olmufl ve olacak bü-
tün fleylerin varl›k ve yoklu¤unu,
geçmifl ve gelece¤ini bilmesi.
kadir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kamer: ay.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küre-i arz: yer küre, dünya.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
makas›d: maksatlar, gayeler.
medet: inayet, yard›m, imdat.
muhit: yöre, çevre.
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musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren, istenilen hâle ko-
nulmufl.
müyûl: meyiller, yönelmeler.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
niyaz: yalvarma, yakarma.
Rabb-i Zülcelâl: celâl sahibi
olan ve her fleyi terbiye eden
Allah.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.

sakin: hareket etmeyen, ha-
reketsiz olan, durgun.
sevk: yöneltme, gönderme.
flahika: da¤ tepesi, da¤ doru-
¤u; zirve, doruk.
flems: günefl.
flimendifer: tren.
flimflekvari: flimflek gibi.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
takdim: arz etme, sunma.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n›
karfl›lama.
tayyare-i ömür: ömür uça¤›,

tayyaresi.
telâki: kavuflma, buluflma.
temenni: olmas›n› veya ol-
mamas›n› isteme; dilek, istek,
arzu.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
uhdud: vadi, geçit.
vaki: olmufl, meydana gel-
mifl.
Zat-› Akdes: en mukaddes
zat, her türlü kusur ve nok-
sandan uzak ve pak olan zat;
Allah.



Evet, dünyay› ahirete kalbetmekle k›yameti koparan
kudret muktedirdir, âciz de¤ildir. Bir zerre, o kudretin na-
zar›nda gizlenemez. fiems, büyüklü¤üne güvenerek o
kudretin elinden kurtulamaz. Evet, Onun marifetiyle
elemler lezzetlere ink›lâp eder. Evet, Onun marifeti ol-
mazsa, ulûm evhama tahavvül eder, hikmetler illet ve be-
lâlara tebeddül eder, vücut ademe ink›lâp eder; hayat
ölüme, nurlar zulmetlere ve lezaiz günahlara tahavvül
eder. Evet, Onun marifeti olmazsa, insan›n ahbab› ve
mal ve mülkü insana a’dâ ve düflman olurlar; beka belâ
olur, kemal heba olur, ömür heva olur, hayat azap olur,
ak›l ikap olur, âmâl âlâma ink›lâp eder.

Evet, Allah’a abd ve hizmetkâr olana her fley hizmet-
kâr olur. Bu da, her fley Allah’›n mülk ve mal› oldu¤unu
iman ve iz’an ile olur.

Evet, Kudret insan› çok dairelerle alâkadar bir vaziyet-
te yaratm›flt›r. En küçük ve en hakir bir dairede insan›n
eli yetiflebilecek kadar insana bir ihtiyar, bir iktidar ver-
mifltir. Ferflten arfla, ezelden ebede kadar en genifl daire-
lerde insan›n vazifesi yaln›z duad›r.

Evet, 
1 rºocoDhÉnYoO n’rƒnd »uHnQ rºoµpHGoDƒnÑr©nj Éne rπob ayet-i kerîmesi, bu

hakikati tenvir ve ispata kâfidir. Öyle ise, çocu¤un eli ye-
tiflemedi¤i bir fleyi peder ve validesinden istedi¤i gibi,
abd de acz ve fakr›yla Rabbine iltica eder ve Hâl›k’›ndan
ister.
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Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
heba: bofl, beyhude, faydas›z.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
ikap: azap, eziyet, ceza.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
illet: hastal›k; sebep, gaye.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
iz’an: basiret, anlay›fl, teslim olup
itaat etmek.
kâfi: yeter, el verir.
kalbolma: bir halden di¤er bir
hale geçme, dönüflme.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
marifet: bilme, derin bilgi.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
nazar: bak›fl, dikkat.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
peder: baba.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
flems: günefl.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tenvir: bir fley hakk›nda bilgi ver-
me, bir konu hakk›nda baflkalar›-
n› ayd›nlatma.
ulûm: ilimler.
valide: ana, anne.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
vücut: varl›k.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zulmet: karanl›k.

abd: kul.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
a’dâ: düflmanlar.
adem: yokluk.
ahbap: dostlar.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlâm: kederler, elemler, ac›-
lar.

âmâl: emeller, arzular, istek-
ler.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, flid-
detli ac›.
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
belâ: musibet, s›k›nt›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebed: sonu olmayan gelecek

zaman, sonsuzluk, daimîlik.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya.
hakikat: gerçek, esas.
hakir: afla¤›, adi, itibars›z.

1. De ki: E¤er duan›z olmasa Rabbim kat›nda ne ehemmiyetiniz var? (Furkan Suresi: 77.)



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Eflyada görünen nev’î ve ferdî vahdetler Sâni’deki

s›rr-› vahdetten nefl’et etmifltir. Çünkü, kuvvet da¤›lm›-
yor; bir k›sm›na çok, bir k›sm›na az sarf edilmekle, kud-
rette kuvvetin tecezzi ve ink›sam› olmuyor. E¤er vahdet
olmasa idi, kudretin yapt›¤› sarfiyatta tefavüt olsa idi,
masnuatta da tefavüt ve intizams›zl›k olurdu. Demek,
kudretin vahdetle beraber masnuata yapt›¤› tasarrufu
flemsin tenviri gibidir ki; bir flems-i vahit cüz ve küllü bi-
lâtefavüt her fleyi ziyaland›rd›¤› gibi, tecellisiyle de her
fleyin yan›nda mevcuttur. Binaenaleyh, mümkinat daire-
si efrad›ndan tavzif edilen miskin, camit meyyit ve ism-i
Nur’a mazhar flemste s›rr-› vahdet sayesinde bu kadar in-
tizaml› tasarruf olursa, fiems-i Ezelî, Sultan-› Ebedî, Kay-
yum-i Sermedî, Vacibü’l-Vücud, Vahid-i Ehad’in mas-
nuata tasarrufu nas›l olacakt›r?

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Sâniin vahdetine en sad›k flahitlerden,

• Birincisi, cüz’î ve küllî eflyalarda görünen vahdetler-
dir. Çünkü, herhangi bir fley, zerreden âleme kadar vah-
det ile muttas›f ve alâkadard›r. Öyle ise, Sâni’de de vah-
det var. Öyle ise, Sâni ehaddir.

• ‹kincisi, her fleyde kabiliyetinin liyakatine göre bir
kemal-i ittikan vard›r. En adî, küçük, nebatî ve hayvanî
bir fleyde kör gözler bile gördükleri öyle bir antika eser-i
sanat vard›r ki, insanlar› hayrette b›rak›r.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
antika: de¤erli ve mükemmel sa-
nat eseri.
bilâtefavüt: ay›rmaks›z›n, farks›z
olarak.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
camit: ruhsuz, cans›z.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait olma-
yan, özel.
efrat: fertler.
Ehad: zat› tek olan Allah.
eser-i sanat: sanat eseri, sanat
de¤eri olan eser.
ferdî: fertle ilgisi olan.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ink›sam: bölünme, parçalanma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
ism-i Nur: Allah’›n Nur ismi.
kabiliyet: istidat, yetenek.
Kayyum-i Sermedî: daimî, sürek-
li ve ebedî olarak her fleyi ayakta
tutan ve varl›¤›n›n sonu olmayan
Cenab-› Allah.
kemal-i ittikan:.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
liyakat: ehliyet.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
meyyit: ölmüfl, ölü.
miskin: âciz, güçsüz; kendini bile
idare edemeyen.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dâhilindekiler,
olabilir fleyler.
nebatî: bitkisel, bitki ile ilgili, bit-
kiye ait.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nev’î: nevi ile ilgili, nev’e ait, çe-
flitle ilgili.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî olan.
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Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sarf: harcama.
sarfiyat: harcamalar, giderler.
s›rr-› vahdet: Cenab-› Allah’›n
umum eflyada birden tecelli
eden birli¤inin s›rr›.
Sultan-› Ebedî: ebedî sultan;
kudret ve hükümranl›¤›n›n
sonu olmayan sultan.
flems: günefl.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve
her fleyi nurland›ran Cenab-›

Hak.
flems-i vahit: bir günefl, tek
günefl.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecezzi: parçalara ayr›lma,
bölünme, ufalanma, cüzlere
ayr›lma.
tefavüt: uygunsuzluk, iki fle-
yin birbirinden farkl› olmas›.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
Vacibü’l-Vücut: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vahdet: birlik ve teklik.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



• Üçüncüsü, her fleyin icat ve inflas›ndaki sühulettir.
Gözle görünen sanattaki sühulet ispata, delile muhtaç
de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Küre-i arz ma¤azas›ndan me’külât ve meflrubat ve li-

bas ve sair ihtiyaçlar›n›z› temin ediyorsunuz. Paras›z al-
d›¤›n›z bu mallar› ‹lâhî hazineden almay›p, birer birer es-
baba yapt›racak olursan›z, acaba bir nar tanesini ne ka-
dar zamanlarda elde edip, ne kadar pahal› alacaks›n›z?
Çünkü o nar, bütün eflya ile alâkadard›r. Az bir zaman-
da, az bir k›ymetle husule gelmesi imkân haricidir. Ve ay-
n› zamanda ondaki ziynet, intizam, sanat, rayiha, tat ve
koku gibi lâtif fleylerden anlafl›l›yor ki, o nar tanesi öyle
Sâniin masnuudur ki, icad›nda külfet ve mübafleret yok-
tur.

Mesele böyle oldu¤u hâlde, haflerat›n zevk ve hevesle-
rini tatmin için her bir noktas›nda bin türlü i’caz nüktele-
ri bulunan o küre-i arz ma¤azas›ndaki eflyan›n Sânii ya
fluursuz, hissiz, iradesiz, ilimsiz, ihtiyars›z, kemalsizdir ki,
bu kadar bol zîk›ymet antika eflyay› paras›z da¤›t›yor. Bu
bat›l ihtimal, ispata muhtaç olmayan bedihî bir hakikat-
tir. Veya o hazine sahibi, o hazineyi, ahirete gitmek üze-
re gelip muvakkaten kalan insanlara, ‹lâhî ve Rahmanî
bir sofra olarak yaratm›flt›r. O hazine-i gaypta, eflyan›n
icad› “Kün” emriyle ba¤l›d›r. Ve bütün eflyan›n melekûti-
yetleri, santral gibi Hakîm, Kadîr, Mürîd, Alîm bir Vaci-
bü’l-Vücud’un yed-i kudretindedir.
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Hakka dair.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
ilim: bilgi, marifet.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
infla: vücuda getirme, yaratma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
Kadîr: her fleye gücü yeten, son-
suz ve daimî güç sahibi olan Al-
lah.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
k›ymet: de¤er.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
kün: “Ol!” manas›nda Allah’›n var-
l›klar› yarat›rken verdi¤i emir.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
libas: elbise.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
me’külât: yiyecekler.
melekûtiyet: her fleyin do¤rudan
Allah’›n ilim, hikmet ve kudretine
bakan, sebeplerin müdahale ede-
medi¤i asl›, esas›, iç yüzü.
mesele: konu.
meflrubat: içilecek fleyler, içecek-
ler, fluruplar.
muvakkaten: geçici olarak.
mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, temas.
Mürîd: her fleyi dileyip isteyerek
yapmaya gücü yeten sonsuz ira-
de sahibi olan Allah.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
Rahmanî: bütün varl›klar›n r›z›k-
lar›n› münasip bir flekilde karfl›la-
yan Allah’a ait.
rayiha: hofl koku.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sühulet: kolayl›k.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n› karfl›-
lama.
temin: sa¤lama.
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.
yed-i kudret: kudret eli, her fleyi
tutan Allah’›n kudret eli.
zîk›ymet: k›ymet sahibi, k›ymet-
li.
ziynet: süs.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflki.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
sonsuz ilim sahibi olan Allah.
antika: de¤erli ve mükem-
mel sanat eseri.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve
ortada olan.

delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
esbap: sebepler, vas›talar.
hakikat: gerçek, esas.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
haflerat: haflereler, zararl› kü-
çük böcekler; de¤ersiz ve za-
rarl› kimseler.
hazine-i gayp: gayp hazinesi,
var olan fakat görünmeyen

hazine.
heves: bir fleye karfl› duyulan
istek, arzu.
husul: olma, meydana gelme.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyars›z: bir ifli yapabilmek
hususunda iktidar ve gücün
bulunmamas›.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›



Maahaza, o ‹lâhî sofradaki eflya yaln›z insan ve hay-
vanlar›n lezzet ve zevklerini tatmin için de¤ildir. Her bir
ferd-i müstehlekte zevi’l-hayata ait cüz’î faydalardan bafl-
ka esma-i ‹lâhiyenin tecelliyat›na ve faaliyetteki esrar ve
fluunat›na ait gayr-i mütenahi hikmetler, gayeler vard›r.
Öyle ise, bu ziyafet-i amme ve bu feyz-i âmm›n bir kör
kuvvetten nefl’et etmesi ve bu eflyan›n semerat› sel gibi
ak›p ittifak› ve tesadüfün eline havalesi muhaldir. Çünkü,
o eflyan›n intizaml› hakîmâne teflahhusat› ve fluurkârâne
muhkem hususiyat›, kör tesadüf ve ittifak› reddediyor.
Öyle de, o sofra-i rahmetteki ucuzluk ve kolayl›k ve çok-
luk, o eflyan›n bir Cevâd-› Mutlak’tan, bir Hakîm-i Mut-
lak’tan, bir Kadîr-i Mutlak’tan geldi¤ini gösteren flahitler-
dir.

‹ ’lem ey esbaba müptelâ insan!

Bil ki, sebebin halk› ve sebebiyetinin takdiri ve müseb-
bebin vücuduna lâz›m olan fleylerle teçhizi, kudretine nis-
petle zerreler ve flemsler müsavi olan Zat›n “Kün!” em-
riyle müsebbebi halk etmesinden daha kolay, daha ek-
mel, daha âlâ de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Dünyada görülen, bilhassa nebatî ve hayvanî hayatlar-
da müflahede edilen ademler, idamlar tebeddül ve teced-
düd-i emsalden ibarettir. ‹manl› olan kimselere göre, ze-
val ve firak›n ac›s› de¤il, yerlerine gelen emsalleriyle 

adem: yokluk.
âlâ: yüce, yüksek, büyük.
bilhassa: özellikle.
Cevâd-› Mutlak: sonsuz cömert-
lik ve iyilik sahibi Cenab-› Hak.
cüz’î: küçük, az.
ekmel: daha (en, pek) mükem-
mel, en olgun, kusursuz ve eksik-
siz olan.
emsal: benzerler.
esbap: sebepler, vas›talar.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
ferd-i müstehlek: yiyilip içilen
tüketim malzemesi.
feyz-i âmm: umumî feyiz, bolluk
ve bereket.
firak: ayr›l›k.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde.
Hakîm-i Mutlak: Sonsuz hikmet
sahibi ve her fleyi her hangi bir
kayda ve flarta ba¤l› olmaks›z›n
gayeli ve faydal› yaratan Allah.
halk: yaratma, yoktan var etme.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hususiyat: ay›r›c› özellikler.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
idam: yok olma.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
i’lem: Arapçada “bil!” anlam›nda
emir.
iman: inanç, itikat.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
ittifak: birleflme; rast gelifl.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kün: “Ol!” manas›nda Allah’›n var-
l›klar› yarat›rken verdi¤i emir.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
muhal: imkans›z.
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
müsavi: eflit.
müsebbep: sebep olarak ortaya
konulmufl olan, sebep olunarak
meydana getirilen.
müflahede: gözlem.
nebatî: bitkisel, bitki ile ilgili, bit-
kiye ait.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
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ç›kma.
nispet: k›yaslama.
sebebiyet: sebep olma.
semerat: semereler, meyve-
ler.
sofra-i rahmet: Rahmet sof-
ras›.
flems: günefl.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
fluurkârâne: fluurluca, fluurlu
bir flekilde.
takdir: Allah’›n takdiri, Al-
lah’›n ilmiyle belli bir düzen

vermesi.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n›
karfl›lama.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
teceddüd-i emsal: benzerle-
rinin yenilenmesi, tazelenme-
si.
tecelliyat: tecelliler, görüntü-
ler.
teçhiz: cihazlama, donatma,
haz›rlama.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-

mesi.
teflahhusat: teflahhuslar, fla-
h›s hâline girmeler, cisimlen-
meler.
zat: azamet ve ululuk sahibi
olan.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zeval: zail olma, sona erme,
yok olma.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
ziyafet-i amme: umumî ziya-
fet, herkese verilen ziyafet.



visalin lezzeti hâs›l oluyor. Öyle ise, imana gel ki elem-
den emin olas›n. Kadere teslim ol ki, selâmette kalas›n.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Asabiyet-i Cahiliye, birbirine tesanüt edip yard›m

eden, gaflet dalâlet, riya ve zulmetten mürekkep bir ma-
cundur. Bunun için milliyetçiler, milliyeti ma’bud ittihaz
ediyorlar. Hamiyet-i ‹slâmiye ise, nur-i imandan in’ikâs
edip dalgalanan bir ziyad›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Ehl-i ilhad ile ve bilhassa Avrupa mukallitleriyle müna-

zara ile ifltigal edenler büyük bir tehlikeye maruzdurlar.
Çünkü, nefisleri tezkiyesiz ve emniyetsiz olmas› ihtima-
liyle, tedricen has›mlar›na ma¤lûp olur ki; bîtarafâne mu-
hakeme denilen muns›fâne münazarada nefs-i emmare-
ye emniyet edilemez. Çünkü, insafl› bir münaz›r, hayalî
bir münazara sahas›nda, ara s›ra hasm›n›n libas›n› giyer,
ona bir dava vekili olarak onun lehinde müdafaada bulu-
nur. Bu vaziyetin tekrar›yla dima¤›nda bir tenkit lekesi
husule gelece¤inden, zarar verir. Lâkin, niyeti halis olur
ve kuvvetine güvenirse, zarar› yoktur. Böyle vaziyete dü-
flen bir adam›n çare-i necat›, tazarru ve isti¤fard›r. Bu su-
retle o lekeyi izale edebilir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bu küre-i arz misafirhanesi, insanlar›n mülk ve mal›

de¤ildir. Ancak insanlar amele gibi o misafirhanenin 
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isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
ittihaz: edinme, kabul etme.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
küre-i arz: yer küre, dünya.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
libas: elbise.
ma’bud: kendisine ibadet olunan,
tap›n›lan, kulluk edilen.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama.
mukallit: taklitçi, taklit eden,
baflkas›na özenerek onun gibi ol-
maya çal›flan.
muns›fâne: insafl›ca, insafl›l›kla.
müdafaa: savunma.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›lan
tart›flma.
münaz›r: münazarada bulunan,
tart›flan, münakafla eden.
mürekkep: den oluflmufl, …–den
olma.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
niyet: bir ifli yapmay› önceden
düflünme.
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
riya: özü sözü bir olmamak, inan-
d›¤› gibi hareket etmeyifl, iki yüz-
lülük.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
suret: biçim, flekil, tarz.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflu
içinde yalvarma.
tedricen: tedriçle, yavafl yavafl.
tenkit: elefltirme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
tezkiye: nefsi temizleme, kötü-
lüklerden ar›nd›rma.
vaziyet: durum.
vekil: bakan, baflkas›n›n yerine
ve ad›na konuflan.
visal: ulaflma, kavuflma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulmet: karanl›k.

amele: iflçi.
asabiyet-i Cahiliye: Cahiliye
Dönemi anlay›fl› olan asabi-
yet; ‹slâmiyetten önceki Cahi-
liye Dönemi Arap toplumun-
da yayg›n olan, kendi kabile
ve milletine karfl› gösterilen
afl›r› ve körü körüne taraftar-
l›k.
bilhassa: özellikle.
bîtarafâne: tarafs›z flekilde.
çare-i necat: kurtulufl çaresi.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.

dima¤: ak›l, fluur.
ehl-i ilhad: ilhad ehli, do¤ru
meslek ve dinden, hak yolun-
dan ç›k›p bat›l yola sapan
imans›zlar, dinsizler.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
emniyet: inanma, güvenme.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
halis: saf, samimî.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâmi-
yet için ‹slâmî gayeler u¤runa

fedakârl›kta bulunma, çal›fl-
ma.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
has›m: muhalif, karfl› taraf,
düflman.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek
olmayan.
husul: olma, meydana gelme.
ihtimal: olabilirlik.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz
kardeflim, bil ki!.
iman: inanç, itikat.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.



çeflit çeflit ifllerinde ve tezyinat›nda çal›fl›rlar. E¤er küre-i
arz›n haricinden yabanc› birisi gelip, misafirhanenin bir
mu’cize ve harika oldu¤una ve insanlar›n da âciz, fakir,
muhtaç olduklar›na dikkat ederse, bu insanlar bu binaya
sahip ve sâni olacak bir iktidarda de¤ildir, ancak böyle
harika bir masnuun Sânii de mu’ciznüma oldu¤una kat’i-
yetle hükmedecektir. Ve bu insanlar, o Sultan-› Ezelî’nin
makas›d›na çal›flan amelelerdir. Bu ameleler, ald›klar› üc-
retlerinden maada bu binadan bir fleye malik ve sahip ol-
mad›klar›na tekraren hükmedecektir. Ve keza, o çiçekle-
rin zevi’l-hayata karfl› gösterdi¤i teveddütlerine ve tahab-
büplerine ve tebessümlerine dikkat eden anlar ki, bir Ha-
kîm-i Kerîm taraf›ndan misafirlerine hizmetle muvazzaf
birtak›m hedâyâ ve behayâd›r ki, Sâni ile masnu aras›n-
da bir vesile-i tearüf ve tahabbüp olsun.

Eyyühe’n-nefis! Sen her bir eserde Müessir’in azame-
tini görmek istiyorsun. Fakat, haricî olan manalar› zihnî
manalarda ar›yorsun. Esma-i Hüsnan›n her birisinde bü-
tün esman›n fluaat›n› görmek istiyorsun. Her bir lâtifenin
zevkiyle bütün letaifin zevklerini zevk etmek istiyorsun.
Her bir hisse tâbi olan iflleri ve hacetleri ifa ederken, bü-
tün hislerinin ifllerini beraber görmek istiyorsun. Bundan
dolay› evhama maruz kal›yorsun.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir nimetin umumî ve herkese flamil olmas›, k›ymeti-

nin azl›¤›na ve ehemmiyetsizli¤ine delâlet etmez ve o ni-
metin bir kas›t ve iradeden gelmemesine emare olamaz. 

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
amele: iflçi, ›rgat.
azamet: büyüklük.
behayâ: güzellikler, iyilikler, ih-
sanlar, hediyeler.
bina: yap›.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esma: adlar, isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
eyyühe’n-nefis: Ey nefis!.
hacet: ihtiyaç.
Hakîm-i Kerîm: ikram ve ihsan›
bol olan ve her ifli fayda ve gaye-
ye binaen hikmetle yapan Allah.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile ilgili.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
harika: ola¤anüstü.
hedâyâ: hediyeler, arma¤anlar,
ba¤›fllar.
hükmetme: karar vermek, inan-
ca varmak.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lâtife: kalbe ba¤l› hassas bir duy-
gu.
letaif: güzellikler, incelikler.
maada: baflka, gayri, …-den bafl-
ka.
makas›d: maksatlar, gayeler.
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malik: sahip.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mu’ciznüma: mu’cizeli,
mu’cize gösteren.
muvazzaf: vazifelendirilmifl,
kendisine görev verilmifl, va-
zifeli.
müessir: tesir eden, tesirini
gösteren, eser ve iz b›rakan.

nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sâni: sanat eseri meydana
getiren.
Sultan-› Ezelî: ezelî sultan;
kudret, kuvvet ve hükümran-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan Al-
lah.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tahabbüp: Sevgi gösterme,

muhabbet etme.
tebessüm: gülümseme.
tekraren: defalarca, tekrarla-
narak.
teveddüt: sevgi gösterme,
dostluk etme, seviflme.
tezyinat: süsler, süslemeler.
umumî: genel.
vesile-i tearüf ve tahabbüp:
tan›flma ve sevgi vas›tas›, ara-
c›.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
zihnî: zihinle alâkal›, zihne ait.



Meselâ, göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunmas›, se-
nin göze olan fliddet-i ihtiyac›n› tahfif etmedi¤i gibi, gö-
zün k›ymetini tenkis etmeye de sebep olamaz.

Ve keza, hususî ve tek bir nimetin tesadüfü mümkün
olsa bile, umumî bir nimet, behemehâl bir Mün’im’in
eser-i kas›t ve iradesidir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Her bir zîhayat›n hayat›nda gayr-i mütenahi gayeler
vard›r. Bu gayelerden zîhayata ait ancak binde birdir. Ba-
kî kalan gayeler, gayr-i mütenahi olan malikiyeti nispe-
tinde hayat› icat eden Zata aittir. Öyle ise, büyük bir
mahlûkun küçük bir mahlûka tekebbür etmeye hakk›
yoktur.

Ve hakikate nazaran abesiyet de yoktur. Çünkü, bir
hayat›n bütün faydalar› bir zîhayata ait de¤ildir ki, abes
olsun. Evet, sath-› arzda her sene yap›lan ziyafet-i am-
me-i ‹lâhiye, nev-i beflere halife oldu¤u münasebetiyle bir
ikramd›r; yoksa hepsi onun istifadesi için de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan›n zihnine bazen flöyle bir vesvese gelir, der:

“Sen de adî ve böcek gibi bir hayvans›n. Hayvanlar-
dan fazla ne k›ymetin var? Hem de, semavat ve arz›
yed-i kudretine alan Hâl›k-› Zülcelâl’e karfl› ne meziyetin
ve ne gibi bir hizmetin var ki, seninle meflgul olsun?”
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Mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nispet: oran, ölçü.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i zemin.
semavat: semalar, gökler.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n, muh-
taç olman›n fliddeti, ihtiyac›n çok
fazla olmas›.
tahfif: hafifletme, yükünü azalt-
ma.
tekebbür: kibirlenme, büyüklük
satma.
tenkis: noksanlaflt›rma, eksiltme.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
umumî: genel.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
yed-i kudret: kudret eli, her fleyi
tutan Allah’›n kudret eli.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
zîhayat: hayat sahibi.
zihin: anlama, hat›rlama yetene-
¤i.
ziyafet-i amme-i ‹lâhiye: Allah’›n
bütün mahlûkat› için verdi¤i ziya-
fet.

abes: bofl saçma, lüzumsuz
ve gayesiz ifl.
abesiyet: faydas›z, bofl, lü-
zumsuz ve gayesiz olufl.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
arz: yer, dünya.
bâkî: geri kalan.
behemehâl: mutlaka, elbet-
te, ne yap›p edip.
eser-i kas›t ve irade: bir güç,
irade, tercih ve kast›n netice-
si, meyvesi.
gayr-› mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.

hakikat: gerçek, as›l, esas.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz bü-
yüklük sahibi yarat›c›, Allah.
halife: yeryüzünde baz› hu-
suslarda Allah ad›na ve yine
Allah’›n izniyle hareket eden.
hususî: özel.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.

keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
malikiyet: maliklik, malik ve
sahip olma.
meselâ: örne¤in.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-
lenen.
meziyet: bir fleyi baflkalar›n-
dan ay›ran vas›f, üstünlük ve
de¤erlilik vasf›.
münasebet: vesile, alâka,
ba¤.



Bu vesveseye karfl› flöyle bir hakikati düflünmek lâz›m:

1. ‹nsan, gayr-i mütenahi acz ve fakr›yla beraber, Ce-
nab-› Hakka iman›yla kudret ve g›nâ ve izzetine mazhar
olmufltur. ‹flte bu mazhariyetten dolay›, insan hayvani-
yetten terakki edip halife-i zemin olmufltur.

2. Cenab-› Hak ihata-i kudret ve azametiyle insan›n
duas›n› iflitir, hacat›n› görür. Ve semavat ve arz›n tedbiri,
o insan› da düflünmeye mâni de¤ildir.

Sua l : Cenab-› Hakk›n cüz’iyat ve hasis emirler ile ifl-
tigali azametine münafidir?

Elcevap : O ifltigal, azametine münafi de¤ildir. Bila-
kis, adem-i ifltigali azamet-i rububiyetine bir nak›sedir.
Meselâ, flemsin ziyas›ndan baz› fleylerin mahrum ve ha-
riç kalmas›, flemse bir nak›se olur. Maahaza, bütün flef-
faf fleylerde görünen flemsin timsallerinin her birisi,
“fiems benimdir, flems yan›mdad›r, flems bendedir” diye-
bilir. Ve zerreler ile flems aras›nda müzaheme yoktur. Bü-
tün mahlûkat, bilhassa insanlarda, ferdî olsun nev’î ol-
sun, flerif olsun hasis olsun, ilim, irade, kudret itibar›yla
Cenab-› Hakk›n tecellisine mazhard›r. Her bir fley, her
bir insan, “Allah yan›mdad›r” diyebilir. Bilhassa insan›n,
zaaf›, fakr›, aczi nispetinde Cenab-› Hakk›n kurbiyeti ve
her bir fleyin Cenab-› Hakla münasebeti olmakla bera-
ber, o da münasebettard›r. Ve gayr-i mütenahi acz ve
fakr› olan insana, gayr-i mütenahi kudret ve g›nâ ve aza-
meti olan Cenab-› Hak’la münasebeti, ne kadar lâtiftir.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adem-i ifltigal: bir iflle u¤raflma-
ma, meflgul olmama.
arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
azamet-i Rububiyet: Allah’›n ter-
biye edicili¤inin büyüklü¤ü.
bilakis: aksine, tersine.
bilhassa: özellikle.
cüz’iyat: ehemmiyetsiz, de¤ersiz,
ufak tefek fleyler.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elcevap: cevap olarak.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
ferdî: flahsî, bireysel.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
g›nâ: zenginlik, bolluk.
hacat: hâcetler, ihtiyaçlar.
hakikat: gerçek, esas.
halife-i zemin: yerin halifesi;
dünyadaki bütün varl›klar üzerin-
de tasarruf eden:.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kalma.
hasis: adî, alçak, baya¤›.
hayvaniyet: hayvanl›k.
ihata-i kudret: kudretinin kuflat›-
c›l›¤›, geniflli¤i, enginli¤i.
ilim: bilme, bilgi.
iman: inanç, itikat.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
itibar›yla: yüzünden, dolay›s›yla,
bak›m›ndan.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n olma,
yak›nl›k kazanma.
lâtif: güzel, tatl›, hofl.
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maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
mâni: engel.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
mazhariyet: görünme ve te-
zahür yeri olma; nail olma,
flereflenme.
meselâ: örne¤in.

münafi: z›t, ayk›r›.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müzaheme: zahmet, s›k›nt›
verme.
nak›se: eksiklik, noksanl›k,
kusur.
nev’î: nevi ile ilgili, nev’e ait,
çeflitle ilgili.
nispet: oran, ölçü.
semavat: semalar, gökler.
sual: soru.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.

flerif: flerefli, ulu, yüce.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
terakki: yükselme, ilerleme.
timsal: örnek, numune.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Takdis ederiz o Zat› ki, en büyük lütfu en büyük aza-
mete, en yüksek flefkati en yüksek ceberuta idhal etti¤i
gibi, nihayetsiz kurbu nihayetsiz bu’d ile cem edip, zer-
reler ile flemsler aras›nda uhuvveti tesis etmifltir. Birbiri-
ne z›t olan bu fleyleri cem etmekle derece-i azametini bir
derece göstermifltir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹mana ait bilgilerden sonra en lâz›m ve en mühim

a’mal-i salihad›r. Salih amel ise, maddî ve manevî hu-
kuk-i ibada tecavüz etmemekle hukukullah› da bihakk›n
ifa etmekten ibarettir. Ecnebilerden al›nan maddî bilgiler,
sanat ve terakkiyata ait ise lâz›md›r, sefahate dair ise mu-
z›rd›r.

oΩnÓ°sùdGnh oInÓ°südG p¬r«n∏nY mósªnëoe náseoG rºnMrQGnh nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj -nG
p¿ÉnÁ/’rG pQƒoæpH oΩnÓs°ùdGnh oInÓs°üdG p¬r«n∏nY mósªnëoe páseoG nÜƒo∏ob rQuƒnfnh
1 nÚ/e'G pΩnÓr°Sp’rG nán©j/ôn°T rºu¶nYnh p¿'Grôo≤rdG n¿ÉngrôoH rQuƒnfnh p¿'Grôo≤rdGnh

®

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 185

kardeflim, bil ki!.
iman: inanç, itikat.
kurb: yak›n olma hâli, yak›nl›k.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
muz›r: zararl›, zarar veren.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
salih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden, takva sahi-
bi, müttakî.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flems: günefl.
fleriat: din, ‹slâm dini.
takdis: yüceltme, mukaddes say-
ma, kudsî ve mübarek sayma.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
tesis: kurma, meydana getirme.
uhuvvet: kardefllik.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

a’mal-i saliha: salih ameller,
Allah’›n r›zas›na uygun yap›l-
m›fl iyi ve hay›rl› ifller.
amel: fiil, ifl.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.

ceberut: ululuk, kudret, icbar,
zorlama, Allah’›n yüce kudre-
ti.
cem: toplama, biriktirme.
dair: alâkal›, ilgili.
derece-i azamet: büyüklü-
¤ün derecesi.
Ecnebi: yabanc›.
hukuk-i ibad: kullar›n huku-

ku, insan hukuku.
hukukullah: Allah’›n hukuku.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
idhal: dâhil etme, içine alma,
sokma.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz

1. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah’›m! Ümmet-i Muhammed’e (a.s.m.)
merhamet et, ümmet-i Muhammedin (a.s.m.) kalplerini iman ve Kur’ân nuruyla ayd›nlat,
Kur’ân’›n bürhan›n› nurland›r, ‹slâm fleriat›n› yücelt, âmin.



CENNET-‹ KUR’AN‹YEN‹N SEMERATINDAN
B‹R SEMEREN‹N ‹HT‹VA ETT‹⁄‹

Habbe
: rónjƒoc ≈/e ¬sÑ`nM

rºnªnærÑn°T r∂nj ró«/grƒnJ pA√nƒr«ne rRnG rôo> rºnàrNnQpO pñÉn°T røne
1 ró«/érªnJ pDƒodrDƒod rRnG rôo> rºnjrRnG

w
oΩnÓs°ùdGnh oInÓ°südGnh p¿ÉnÁ/’rG p∫Énªncnh pΩnÓr°Sp’rG pøj/O '¤nY ! oórªnërdnG
p¿ÉnÁ/’rG pQGnƒrfnG o™nÑrænenh pΩnÓr°Sp’rG pInôpFBGnO oõ`ncrône nƒog …/òsdGp¿ mósªnëoe '¤nY
2@ p¿Gnônªn≤rdG nΩGnOÉnenh p¿Gnƒn∏nŸrG nΩGnOÉne nÚ/©nªrLnG /¬pÑrë°nUnh /¬pd'G ='¤nYnh
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
fiu gördü¤ün büyük âleme büyük bir kitap nazar›yla

bak›l›rsa, nur-i Muhammedî (a.s.m.) o kitab›n kâtibinin
kaleminin mürekkebidir. E¤er o âlem-i kebir bir flecere
tahayyül edilirse, nur-i Muhammedî hem çekirde¤i, hem
semeresi olur. E¤er dünya mücessem bir zîhayat farz edi-
lirse, o nur, onun ruhu olur. E¤er büyük bir insan tasav-
vur edilirse, o nur onun akl› olur. E¤er pek güzel flaflaal›
bir Cennet bahçesi tahayyül edilirse, nur-i Muhammedî 

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
âlem-i kebir: büyük âlem, kâinat.
Cennet-i Kur’âniye: Kur’ân bah-
çesi.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
habbe: yuvarlak ve ufak tane, çe-
kirdek.
ihtiva: içine alma, kapsama.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
kâtip: yazan, yaz›c›.

mücessem: tecessüm etmifl,
cisimlenmifl.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in nuru, ›fl›¤›.

ruh: hayat ve canl›l›k veren
fley.
semerat: semereler, meyve-
ler.
semere: meyve, yemifl.
flaflaal›: parlak, gösteriflli.

flecere: a¤aç.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma.
tasavvur: bir fleyi zihinde dü-
flünme, tasarlama.
zîhayat: hayat sahibi.

1. Habbe flöyle diyor: Ben tevhid meyveleriyle yüklü bir a¤aç dal›y›m. Ve tevhid incileriyle
dolu bir denizin suyunun damlas›y›m.

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

‹slâm dini ve mükemmel iman› ihsan eden Allah’a hamd olsun. ‹slâm›n dairesinin merke-
zi ve iman nurunun kayna¤› olan Muhammed’e, onun bütün aile efrad› ve Ashab›na gece
ve gündüz ile ay ve günefl devam etti¤i sürece salât ve selâm olsun.
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onun andelibi olur. E¤er pek büyük bir saray farz edilir-
se, nur-i Muhammedî o Sultan-› Ezel’in makarr-› saltanat
ve haflmeti ve tecelliyat-› cemaliyesiyle âsâr-› sanat›n› ha-
vi olan o yüksek saraya naz›r ve münadi ve teflrifatç› olur.
Bütün insanlar› davet ediyor. O sarayda bulunan bütün
antika sanatlar›, harikalar› ve mu’cizeleri tarif ediyor.
Halk› o Saray Sahibine, Sâniine iman etmek üzere cazi-
bedar, hayretefza davet ediyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hilkat fleceresinin semeresi insand›r. Malûmdur ki, se-

mere bütün eczan›n en ekmeli ve kökten en uza¤› oldu-
¤u için bütün eczan›n hasiyetlerini, meziyetlerini havidir.

Ve keza, hilkat-i âlemin ille-i gaiye hükmünde olan çe-
kirde¤i yine insand›r. Sonra, o flecerenin semeresi olan
insandan bir tanesini flecere-i ‹slâmiyete çekirdek ittihaz
etmifltir. Demek o çekirdek, âlem-i ‹slâmiyetin hem ba-
nisidir, hem esas›d›r, hem güneflidir.

Fakat, o çekirde¤in çekirde¤i kalptir. Kalbin, ihtiyacat
saikas›yla, âlemin enva›yla, eczas›yla pek çok alâkalar›
vard›r. Esma-i Hüsnan›n bütün nurlar›na ihtiyaçlar› var-
d›r. Dünyay› dolduracak kadar o kalbin hem emelleri,
hem de düflmanlar› vard›r. Ancak, Ganî-i Mutlak ve Ha-
fiz-i Hakikî ile itminan edebilir.

Ve keza, o kalbin öyle bir kabiliyeti vard›r ki, bir hari-
ta veya bir fihriste gibi bütün âlemi temsil eder. Ve
Vahid-i Ehad’den baflka, merkezinde, bir fleyi kabul 
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hilkat: yarat›l›fl.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›fl›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ille-i gaiye: gerçeklefltirilmesi,
meydana gelmesi için çaba har-
canan fley, amaç, ideal.
iman: inanç, itikat.
itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme.
ittihaz: edinme, alma, kabul et-
me.
kabiliyet: istidat, yetenek.
keza: böylece, ayn› flekilde.
makarr-› saltanat: sultanl›k mer-
kezi, hükümdarl›k karargâh›.
malûm: bilinen, bilinir olan.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
münadi: ilân eden, bildiren, ya-
yan.
naz›r: nazar eden, bakan.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i Muhammedî: Hz. Muham-
med’in nuru, ›fl›¤›.
saika: sevk eden, sürükleyen, se-
bep olan.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semere: meyve, yemifl.
Sultan-› Ezel: kudret kuvvet ve
iktidar› zamanla kay›tl› olmayan,
saltanat›n›n bafllang›c› olmayan
sultan.
flecere: a¤aç.
flecere-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyet
a¤ac›.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tecelliyat-› cemaliye: Cenab-›
Hakk›n flefkat, merhamet, rah-
met ve muhabbet gibi manalar›
ihtiva eden Cemal isminin tecelli-
leri.
temsil: birinin veya bir toplulu-
¤un ad›na davranma; belirgin
özellikleri ile yans›tma, sembolü
olma, simgeleme.
teflrifatç›: tören ve davetlerde
misafirleri kurallara göre karfl›la-
makla ve a¤›rlamakla görevli
kimse.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
âlem-i ‹slâmiyet: ‹slâm âle-
mi, ‹slâm dünyas›.
andelip: bülbül.
antika: de¤erli ve mükem-
mel sanat eseri.
âsâr-› sanat: Sanat eserleri.
bani: bina eden, yapan.
cazibedar: çekici, cazibeli.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
ekmel: daha (en, pek) mü-

kemmel, en olgun, kusursuz
ve eksiksiz olan.
emel: fliddet arzu, ümit.
enva: çeflitler, türler, neviler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
farz: bir netice elde etmek
için gerçek olarak kabul edi-
len bir tahminde bulunma.
fihriste: katalog, liste.
Ganî-i Mutlak: sonsuz ve s›-
n›rs›z zenginlik sahibi ve hiç
bir fleye ihtiyac› olmayan Al-

lah.
Hafîz-i Hakikî: gerçek anlam-
da yaratt›klar›n› koruyan ve
muhafaza eden Allah.
harika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik.
haflmet: ihtiflam, heybet, bü-
yüklük.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hayretefza: hayret artt›ran.



etmiyor; ebedî, sermedî bir bekadan maada, bir fleye ra-
z› olmuyor.

‹nsan›n çekirde¤i olan kalp, ubudiyet ve ihlâs alt›nda
‹slâmiyetle iska edilmekle, imanla intibaha gelirse, nura-
nî, misalî âlem-i emirden gelen emir ile öyle bir flecere-i
nuranî olarak yeflillenir ki, onun cismanî âlemine ruh
olur. E¤er o kalp çekirde¤i böyle bir terbiye görmezse,
kuru bir çekirdek kalarak, nura ink›lâp edinceye kadar
ateflle yanmas› lâz›md›r.

Ve keza, o habbe-i kalp için pek çok hizmetçi vard›r
ki, o hadimler kalbin hayat›yla hayat bulup inbisat eder-
lerse, kocaman kâinat onlara tenezzüh ve seyrangâh
olur. Hatta kalbin hadimlerinden bulunan hayal, meselâ
en zay›f, en k›ymetsizken, hapiste ve zindanda kay›tl›
olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahland›r›r; ve
flarkta namaz k›lan›n bafl›n› Hacerü’l-Esved’in alt›na koy-
durur; ve flahadetlerini, Hacerü’l-Esved’e muhafaza için
tevdi ettirir.

Madem benîâdem kâinat›n semeresidir, nas›l ki bir
harmanda baflaklar dövülür, tasfiye neticesinde semere-
ler istibka ve iddihar edilir; binaenaleyh, haflir meydan›
da bir harmand›r, kâinat›n baflak ve semeresi olan benî-
âdemi intizar etmektedir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
fiu görünen umumî âlemde, her insan›n hususî bir âle-

mi vard›r. Bu hususî âlemler, umumî âlemin ayn›d›r. 

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
âlem-i emir: Cenab-› Hakk›n de-
¤iflmeyen sabit hakikatler fleklin-
de devam eden kanunlar› âlemi.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
benîâdem: âdemo¤lu, insan.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cismanî: bedene ait, vücutla ilgili;
maddî ve cisimli olma.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
emir: ifl buyurma, buyruk.
habbe-i kalp: kalp çekirde¤i, çe-
kirdek gibi olan kalp.
Hacerü’l-Esved: Kâbe’de bulunan
meflhur siyah tafl.
hadim: hademe, hizmetçi.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hususî: özel.
iddihar: biriktirme, toplama, y›¤-
ma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iman: inanç, itikat.
inbisat: yay›lma, geniflleme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intibah: uyan›kl›k.
intizar: bekleme, gözleme.
iska: su verme, sulama, suvarma.
istibka: devam›n› isteme, sürüp
gitmesini, sürekli olmas›n› iste-
me.
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kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
maada: baflka, gayri, -den
baflka.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
meselâ: örne¤in.
misalî: maddî olmayan; bir
fleyin kuramsal olarak simge-
lenifline ait.
muhafaza: koruma.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
ruh: hayat ve canl›l›k veren
fley.
semere: meyve, yemifl.
sermedî: ebedî, daimî, sürek-
li.
seyrangâh: seyir yeri, e¤len-
ce ve gezme yeri.
flahadet: Allah’›n varl›k ve
birli¤ini kabul ve ilân edifl an-

lam›ndaki flahitli¤i ifade eden
namazda okunan dualar.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
flecere-i nuranî: nurlu a¤aç.
tasfiye: saflaflt›rma, saf k›lma,
ar›tma.
tenezzüh: gezinti.
terbiye: e¤itim; iyi ahlak, say-
g› ve edep ö¤renme.
tevdi: emanet etme, teslim
etme.
ubudiyet: kulluk.
umumî: herkese ait, genel.
zindan: hapishane.



Yaln›z, umumî âlemin merkezi flemstir; hususî âlemlerin
merkezi ise flah›st›r. Her hususî âlemin anahtarlar› o âle-
min sahibinde olup, letaifiyle ba¤l›d›r. O flahsî âlemlerin
saffeti, hüsnü ve kubhu, ziyas› ve zulmeti, merkezleri
olan eflhasa tâbidir. Evet, âyinede irtisam eden bir bah-
çe, hareket, tagayyür ve sair ahvalinde âyineye tâbi ol-
du¤u gibi, her flahs›n âlemi de merkezi olan o flahsa tâ-
bidir-gölge ve misal gibi.

Binaenaleyh, cisminin küçüklü¤üne bak›p da günahla-
r›n› küçük zannetme. Çünkü, kalbin kasavetinden bir
zerre, senin flahsî âleminin bütün y›ld›zlar›n› küsufa tut-
turur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Otuz seneden beri iki ta¤ut ile mücadelem vard›r: Biri
insandad›r, di¤eri âlemdedir; biri ene’dir, di¤eri tabiat’t›r.

Birinci ta¤utu gayr-i kastî, gölgevari bir ayna gibi gör-
düm. Fakat, o ta¤utu kasten veya bizzat nazar-› ehemmi-
yete alanlar, nemrut ve firavun olurlar.

‹kinci ta¤ut ise, onu ‹lâhî bir sanat, Rahmanî bir s›b-
gat, yani nak›fll› bir boya fleklinde gördüm. Fakat, gaflet
nazar›yla bak›l›rsa, tabiat zannedilir ve maddiyyunlarca
bir ilâh olur. Maahaza, o tabiat zannedilen fley, ‹lâhî bir
sanatt›r. Cenab-› Hakka hamd ve flükürler olsun ki,
Kur’ân’›n feyziyle, mezkûr mücadelem her iki ta¤utun
ölümüyle ve her iki sanemin k›r›lmas›yla neticelendi.
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maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
misal: örnek, numune.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nazar-› ehemmiyet: pek önemli
görerek, pek mühim oldu¤unu
düflünerek olan bak›fl.
nemrut: yüzü gülmez, kat› yü-
rekli, inatç›, zalim kimse.
Rahmanî: bütün varl›klar›n r›z›k-
lar›n› münasip bir flekilde karfl›la-
yan Allah’a ait.
saffet: safl›k, halislik, temizlik,
pakl›k.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sanem: put, Allah’tan baflka tap›-
n›lan fley.
s›bgat: boyalar.
flahsî: flahsa, kifliye ait, özel.
flems: günefl.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tabiat: var olan her fleyin yarat›-
l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n tümü.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl› isya-
na sevk eden , isyankâr; her bat›l
ma’bud, fleytan.
umumî: herkese ait, genel.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulmet: karanl›k.

ahval: hâller, durumlar.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
Binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bizzat: kendisi, flahsen.
ene: ben, benlik.
eflhas: flah›slar, kimseler.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.
firavun: zalim, imans›z; kibir-
li, gururlu ve inatç›.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin

arzular›na dalmak.
gayr-i kastî: kastî olmayan,
isteyerek bile bile yap›lma-
yan.
gölgevari: gölge gibi.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hususî: özel.
hüsün: güzellik.
ilâh: kendisine ibadet edini-
len ve tap›n›lan fley.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
irtisam: resmolma, resimle-
me.
kasavet: kat›l›k.
kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
kubuh: çirkinlik.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
küsuf: günefl tutulmas›.
letaif: manevî duygular.



Evet, Nokta, Katre, Zerre, fiemme, Habbe, Hubab ri-
salelerimde ispat ve izah edildi¤i gibi, mevhum olan ta-
biat perdesi parçalanarak, alt›nda fleriat-› f›triye-i ‹lâhiye
ve sanat-› fluuriye-i Rahmaniye günefl gibi ortaya ç›km›fl-
t›r. Ve keza, firavunlu¤a delâlet eden ene’den Sâni-i Zül-
celâl’e raci olan “Hüve” tebarüz etti.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Dünyada sana ait çok emirler vard›r. Amma ne mahi-

yetlerinden ve ne ak›betlerinden haberin olmuyor.

• Biri cesettir. Evet, cesedin genç iken lâtif, zarif ve
güzel gül çiçe¤ine benzerse de, ihtiyarl›¤›nda kuru ve
uyuflmufl k›fl çiçe¤ine benzer ve tahavvül eder.

• Biri de hayat ve hayvaniyettir. Bunun da sonu ölüm
ve zevaldir.

• Biri de insaniyettir. Bu ise, zeval ve beka aras›nda
mütereddittir. Daim-i Bâkî’nin zikri ile muhafazas› lâz›m-
d›r.

• Biri de ömür ve yaflay›flt›r. Bunun da hududu tayin
edilmifltir. Ne ileri ve ne de geri bir ad›m at›lamaz. Bu-
nun için, elem çekme, mahzun olma; tahammülünden
âciz, takatinden hariç oldu¤un tûl-i emel yükünü yüklen-
me.

• Biri de vücuttur. Vücut zaten senin mülkün de¤ildir.
Onun maliki ancak Malikü’l-Mülk’tür. Ve senden daha
ziyade senin vücuduna flefkatlidir. Binaenaleyh, 

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ak›bet: nihayet, sonuç.
amma: ama, lâkin, ancak.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
ceset: vücut, beden.
Daim-i Bâkî: .
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
ene: ben, benlik.
firavun: zalim, imans›z; kibirli, gu-
rurlu ve inatç›.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hayvaniyet: hayvanl›k.
hudut: s›n›rlar.
Hüve: Arapçada o. (üçüncü tekil
flah›s zamiri.).
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahzun: hüzünlü, kederli, kayg›-
l›, dertli, üzüntülü.
malik: sahip.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
muhafaza: koruma.
mütereddit: iki fley aras›nda gi-
dip gelen, karars›z.
raci: dönen.
sanat-› fluuriye-i Rahmaniye: .
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
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sahibi olan ve her fleyi sanat-
la yaratan, Allah (cc.).
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
fleriat-› f›triye-i ‹lâhiye: Ce-
nab-› Hakk›n bütün kâinat›
kuflatan yarat›l›fl kanunlar›.
tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n
tümü.
tahammül: zor ve güç du-

rumlara karfl› koyabilme, kat-
lanma.
tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, baflkalaflma.
takat: bir fleyi yapabilme, ba-
flarabilme gücü, güç, kuvvet,
derman.
tayin: belirleme, gösterme,
s›n›r›n› çizme.
tebarüz: belli olma, görünme,
bariz hale gelme.
tûl-i emel: emelin uzunlu¤u,

dünya hayat›n›n k›sa ve geçi-
cili¤ine ra¤men dünya iflleri-
ne karfl› gösterilen afl›r› arzu,
istek.
vücut: beden, varl›k.
zarif: zerafetli, güzel, fl›k.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.
ziyade: çok, fazla.



Malik-i Hakikî’nin daire-i emrinden hariç, o vücuda ka-
r›flt›¤›n zaman zarar vermifl olursun—ümitsizli¤i intaç
eden h›rs gibi.

• Biri de belâ ve musibetlerdir. Bunlar zaildir, devam-
lar› yoktur. Zevalleri düflünülürse, z›tlar› zihne gelir, lez-
zet verir.

• Biri de, sen burada misafirsin ve buradan da di¤er
bir yere gideceksin. Misafir olan kimse, beraberce geti-
remedi¤i bir fleye kalbini ba¤lamaz. Bu menzilden ayr›l-
d›¤›n gibi, bu flehirden de ç›kacaks›n. Ve keza, bu fânî
dünyadan da ç›kacaks›n. Öyle ise, aziz olarak ç›kmaya
çal›fl. Vücudunu Mucid’ine feda et; mukabilinde büyük
bir fiyat alacaks›n. Çünkü, feda etmedi¤in takdirde, ya
badiheva zail olur, gider; veya Onun mal› oldu¤undan,
yine Ona rücu eder. E¤er vücuduna itimat edersen, ade-
me düflersin. Çünkü ancak vücudun terkiyle vücut bulu-
nabilir. Ve keza, vücuduna k›ymet vermek fikrinde isen,
o vücuttan senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Bütün
vücudun cihat-› erbaas›yla ademler içerisinde kal›r; ama,
o noktay› da elinden atarsan, vücudun tam manas›yla
nurlar içinde kal›r.

• Biri de dünyan›n lezzetleridir. Bu ise, k›smete ba¤l›-
d›r; talebinde kalâka düfler; ve sür’at-i zevali itibar›yla,
akl› bafl›nda olan onlar› kalbine al›p k›ymet vermez.

Dünyan›n ak›beti ne olursa olsun, lezaizi terk etmek
evlâd›r. Çünkü, ak›betin ya saadettir —saadet ise, flu fâ-
nî lezaizin terkiyle olur— veya flekavettir. Ölüm ve idam 
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musibet: felâket, belâ.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rücu: dönme, geri dönme.
saadet: mutluluk.
sür’at-i zeval: h›zl› ve çabuk kay-
bolufl, yok olufl.
flekavet: bedbahtl›k, baht› kara-
l›k.
talep: isteme, dileme.
vücut: beden, varl›k.
zail: sone eren, yok olan.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

adem: yokluk, hiçlik.
ak›bet: nihayet, son.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
badiheva: heva ve heves rüz-
gâr›, gelip geçici hevesler.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cihat-› erbaa: dört cihet, dört
taraf: sa¤, sol, ön, arka.
daire-i emir: buyruk dairesi;
ifl ve faaliyet dairesi.
evlâ: daha uygun, daha lây›k,

daha iyi.
fânî: ölümlü, geçici.
feda: u¤runa verme.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
idam: yok olma.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
itimat: dayanma, güvenme.
kalâk: iç s›k›nt›s›, gönül darl›-
¤›, can s›k›nt›s›, s›k›nt›da ol-

ma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›smet: talih, nasip, kader.
k›ymet: de¤er.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
Malik-i Hakikî: her fleyin ha-
kikî sahibi ve maliki olan Al-
lah.
menzil: yer, konak.
Mucid: yaratan, yoktan var
eden Allah.
mukabil: karfl›l›k.



intizar›nda bulunan bir adam, sehpan›n tezyin ve süslen-
dirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi?

Dünyas›n›n ak›betini küfür saikas›yla adem-i mutlak
oldu¤unu tevehhüm eden adam için de terk-i lezaiz evlâ-
d›r. Çünkü, o lezaizin zevaliyle vukua gelen hususî ve
mukayyet ademlerden adem-i mutlak›n elîm elemleri her
dakikada hissediliyor. Bu gibi lezzetler o elemlere galebe
edemez.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Meray› tecavüz eden koyun sürüsünü çevirmek için

çoban›n att›¤› tafllara musap olan bir koyun, lisan-› hâliy-
le, “Biz çoban›n emri alt›nday›z. O bizden daha ziyade
faydam›z› düflünür. Madem onun r›zas› yoktur; dönelim”
diye kendisi döner, sürü de döner.

Ey nefis! Sen o koyundan fazla asi ve dâl de¤ilsin. Ka-
derden sana at›lan bir musibet tafl›na maruz kald›¤›n za-

man 
1 n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpG söyle ve Merci-i Hakikî’ye

dön, imana gel, mükedder olma. O seni senden daha zi-
yade düflünür.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kalbin umur-i dünyeviye ile kasten ifltigal etmek için

yarat›lm›fl olmad›¤› flöylece izah edilebilir:

Görüyoruz ki, kalp, hangi bir fleye el atarsa, bütün
kuvvetiyle, fliddetiyle o fleye ba¤lan›r, büyük bir ihtimam 

adem: yokluk.
adem-i mutlak: mutlak yokluk,
tam yokluk.
ak›bet: nihayet, son.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
dâl: sapk›nlar, do¤ru ve hak yol-
dan uzaklaflanlar.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
evlâ: daha uygun, daha lây›k, da-
ha iyi.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hususî: özel.
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iman: inanç, itikat.
intizar: bekleme, gözleme.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri

alt›nda bulunma.
mera: hayvanlar›n otlad›¤›
yer, k›r, çay›r.
merci-i hakikî: as›l dönüle-
cek ve s›¤›n›lacak yer.
mukayyet: kay›tl›, kaydedil-
mifl.
musap: hastal›k veya s›k›nt›-
ya u¤ram›fl.
musibet: felâket, belâ.
mükedder: kederli, üzüntülü,
tasal›.

nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.
sehpa: idama mahkûm olan-
lar›n idam edildi¤i üç ayakl›
düzen, dara¤ac›.
tecavüz: sald›rma.
terk-i lezaiz: lezzetlerin ve
zevklerin terk edilmesi.

tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
umur-i dünyeviye: dünyevî
ifller, dünyaya ait ifller.
vuku: olma, meydana gelme.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.
ziyade: çok, fazla.

1. Biz Allah’›n kullar›y›z; sonunda yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 156.)
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ile eline al›r, kucaklar. Ve ebedî bir devamla, onunla be-
raber kalmak istiyor. Ve onun hakk›nda tam manas›yla
fenâ olur. Ve en büyük ve en devaml› fleylerin peflinde-
dir, talebindedir. Hâlbuki, umur-i dünyeviyeden herhangi
bir emir olursa, kalbin istek ve âmâline nazaran bir k›l
kadard›r. Demek kalp, ebedülâbâda müteveccih aç›lm›fl
bir penceredir. Bu fânî dünyaya raz› de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân, semadan nazil olmufltur. Ve Onun nüzulüyle

semavî bir mâide ve bir sofra-i ‹lâhiye de nazil olmufltur.
Bu mâide, tabakat-› beflerin ifltiha ve istifadelerine göre
ayr›lm›fl safhalar› havidir. O mâidenin sath›nda, yüzünde
bulunan ilk safha tabaka-i avama aittir.

Meselâ:
1 ÉnªogÉnæ`r≤nànØna Ék≤rJnQ ÉnànfÉnc¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG s¿nG ayet-i

kerîmesi, beflerin birinci tabakas›na flu manay› ifham ve
ifade ediyor:

Semavat, ayaz, bulutsuz, ya¤muru ya¤d›racak bir ka-
biliyette olmad›¤› gibi, arz da kupkuru nebatat› yetifltire-
cek bir flekilde de¤ildir. Sonra ikisinin de yap›fl›kl›klar›n›
izale ve fetk ettik. Birisinden sular inmeye, ötekisinden
nebatat ç›kmaya bafllad›. Mezkûr ayetin ifade etti¤i flu

manaya delâlet eden, 
2 x»nM mArÀnT sπoc pABÉnŸrG nøpe Énæ`r∏n©nLnh ayet-i

kerîmesidir. Çünkü, hayvanî ve nebatî olan hayatlar› ko-
ruyan g›dalar, ancak arz ve seman›n izdivac›ndan tevel-
lüt edebilir.
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kabiliyet: istidat, yetenek.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
mâide: yemek sofras›, üzerinde
nimetler bulunan kurulmufl sofra.
meselâ: örne¤in.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nazil: nüzul eden, inen.
nebatat: bitkiler.
nebatî: bitkisel, bitki ile ilgili, bit-
kiye ait.
nüzul: inme, inifl, gökten dünya-
ya gelifl.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
safha: devre, merhale.
sat›h: bir fleyin d›fl taraf›, d›fl yü-
zü.
sema: gökyüzü, gök.
Semavat: semalar, gökler.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len; Allah taraf›ndan olan, ‹lâhî.
sofra-i ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
sofras›.
tabaka: kat, katman.
tabaka-i avam: avam tabakas›,
halktan ilmi irfan› k›t olanlar›n ta-
bakas›, halk.
tabakat-› befler: insan tabakalar›,
insanlar›n oluflturdu¤u sosyal s›-
n›flar.
talep: istek, dilek.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
umur-i dünyeviye: dünyevî ifller,
dünyaya ait ifller.

a’mal: ameller, ifller.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
befler: insan, insanl›k.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.

ebedülâbâd: ebedlerin ebedî,
tükenmez, ebedî hayat, son-
suzluk.
fânî: ölümlü, geçici.
fenâ: yokluk, yok olma.
fetk etmek: ay›rmak.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hayvanî: hayvanla ilgili, hay-
vana ait.
ifhâm: anlatma, bildirme.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
ifltiha: yeme¤e karfl› duyulan
istek, mide aç›kl›¤›, açl›k, ifl-
tah.
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma.
izdivaç: evlenme, birbirine efl
olma.

1. Gökler ve yer bitiflik iken Biz onlar› birbirinden kopar›p ay›rd›k. (Enbiya Suresi: 30.)
2. Her canl› fleyi de sudan yaratt›k. (Enbiya Suresi: 30.)



Mezkûr ayetin tabaka-i avama ait safhas›n›n arkas›nda
flöyle bir safha da vard›r ki:

Nur-i Muhammediyeden (a.s.m.) yarat›lan madde-i
aciniyeden, seyyarat ile flemsin o nurun macun ve hamu-
rundan infisal ettirilmesine iflarettir.

Bu safhay› delâletiyle teyit eden, 
1 …/Qƒof *G n≥n∏nN Éne o∫shnG

olan hadis-i flerifidir.

‹kinci Misal:
2 mój/ónL m≥r∏nN røpe ¢mùrÑnd ≈/a rºog rπnH p∫shn’rG p≥r∏`nÿr ÉpH Énæ«`/«`n©nanG olan

ayet-i kerîmenin tabaka-i avama ait safhas›nda flu mana
vard›r:

“Onlar, daha acip olan birinci yarat›l›fllar›n› flahadetle
ikrar ettikleri hâlde, daha ehven daha kolay ikinci yara-
t›l›fllar›n› uzak görüyorlar.”

fiu safhan›n arkas›nda haflir ve neflrin pek kolay oldu-
¤unu tenvir eden büyük bir bürhan vard›r.

Ey haflir ve neflri inkâr eden kafas›z! Ömründe kaç de-
fa cismini tebdil ediyorsun? Sabah ve akflam elbiseni de-
¤ifltirdi¤in gibi, her senede bir defa tamam›yla cismini
tebdil ve tecdit ediyorsun, haberin var m›d›r? Belki her
senede, her günde cisminden bir k›s›m fleyler ölür, yeri-
ne emsali gelir; bunu hiç düflünemiyorsun. Çünkü, kafan
bofltur. E¤er düflünebilseydin, her vakit âlemde binlerce
numuneleri vukua gelen haflir ve neflri inkâr etmezdin.
Doktora git, kafan› tedavi ettir.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ehven: daha hafif; kolay.
emsal: örnekler, benzerler.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
ikrar: tasdik ve kabul etme, do¤-
rulama.
infisal: oldu¤u yerden ayr›lma,
yerini b›rak›p gitme.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-

bul ve tasdik etmeme.
madde-i aciniye: hamur gibi
yo¤rulmufl cisim.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
misal: örnek.
neflir: ahirette tekrar diriltilen
insanlar›n tüm amellerinin
aç›klanmas›, duyurulmas›.
numune: örnek.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in nuru, ›fl›¤›.
safha: devre, merhale.
seyyarat: gezegenler.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flems: günefl.
tabaka-i avam: avam taba-
kas›, halktan ilmi irfan› k›t

olanlar›n tabakas›, halk.
tebdil: de¤ifltirme, baflka bir
hale getirme.
tecdit: yenileme, tazeleme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.

1. Allah’›n ilk yaratt›¤› fley, benim nurumdur. (Keflfü’l-Hafâ, 1:265, hadis no: 827.)

2. Onlar›n ilk yarat›l›fl› Bize zor mu geldi ki, tekrar diriltmekten âciz kalal›m. (Kaf Suresi: 15.)
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Nefsin belâhat ve hamakatine bak ki, bir Rabb-i Muh-
tar-› Hakîm taraf›ndan terbiye edildi¤ini ve o Rabb-i Ha-
kîm’in memlûk ve masnuu oldu¤unu bildi¤ine ve bu te-
mellük ve terbiyenin bütün efrat, enva, ecnasta cari ol-
makla meselenin bir kaide-i külliye fleklini ald›¤›na ve bu
feyzin flümullü olmakla bir nevi icma ve fiilî bir tasdike
mazhar oldu¤una nazaran, kanun ve düstur fleklinde
olan hâdiseye ve kesb-i külliyet eden kaideye bakarak
kanaat ve itminan etmesi lâz›m iken, bütün afak› cilve-
lendiren tecelliyat-› esmay›, kendisi de o cilvelerde hisse-
dar oldu¤u hâlde, vas›ta-i tesettür ve alâmet-i ihmal san›-
yor. Güya, o nefsin fevkinde, onun bütün ahvalini kont-
rol eden kimse yoktur. Ve kendisini, yapt›¤› fiillerinde, fi-
il içinde müstetir “Hû” gibi görüyor. Tecelliyat›n geniflli-
¤ini imtinaa, büyüklü¤ünü ademe hamletmekle, fleytan›
bile yapt›¤› mugalâtadan utand›r›yor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Nefis, daima ›zt›raplar, kalâklar içinde evhamdan kur-
tulup tevekküle yanaflm›yor, hükm-i kadere raz› olmuyor.
Hâlbuki, flemsin tulû ve gurubu muayyen ve mukadder
oldu¤u gibi, insan›n da bu dünyada tulû ve gurubu ve sa-
ir mukadderat› kalem-i kader ile cephesinde yaz›l›d›r. ‹s-
terse bafl›n› tafla vursun ki, o yaz›lar› silsin; fakat bafl› k›-
r›l›r, yaz›lara bir fley olmaz, ha!
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dütsüz kabul etme.
kaide: kural, esas, düstur.
kaide-i külliye: genel kural,
umumî kaide, umumî kanun.
kalâk: iç s›k›nt›s›, gönül darl›¤›,
can s›k›nt›s›, s›k›nt›da olma.
kalem-i kader: kader kalemi, Al-
lah’›n olacak hâdiseleri olmadan
önce bilip yazmas›, takdir etmesi.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
kanun: kaide, kural.
kesb-i külliyet: umumîlik, genel-
lik kazanma.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
memlûk: kul, köle.
mesele: önemli konu.
muayyen: tayin edilmifl, belli, be-
lirli.
mugalâta: yan›lt›c› söz söyleme,
yan›lt›c› konuflma.
mukadder: takdir edilmifl.
mukadderat: Allah taraf›ndan
ezelde takdir olunmufl fleyler, ile-
ride meydana gelecek hâller ve
olaylar, al›n yaz›s›.
müstetir: gizlenen, gizli, sakl›, ör-
tülü.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nevi: çeflit, tür.
Rabb-i Hakîm: hikmet sahibi Al-
lah, ifl ve emirleri hikmetli ve
yanl›fls›z olan Cenab-› Hak.
Rabb-i Muhtar-› Hakîm: her fleyi
hikmetle yapan ve onlar› besle-
yen, terbiye eden, sevk ve idare
eden, diledi¤i gibi davranan son-
suz hikmet ve irade sahibi Hakîm
ve Muhtar olan terbiye edici sul-
tan olan Allah.
raz›: r›za gösteren, kabul eden.
sair: di¤er, baflka, öteki.
flems: günefl.
flümul: içine alma, kapsam.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tecelliyat-› esma: isimlerin tecel-
lileri, Cenab-› Hakka ait isimlerin
kâinat ve mahlûkat üzerinde gö-
rülen tecellileri, tezahürleri.
temellük: sahiplenme, kendine
mal etme.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme.
tevekkül: bir ifli gerçekleflmesi
için gereken çal›flmay› ve çabay›
gösterip sebeplere baflvurduktan
sonra ifli Allah’a b›rakma.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
vas›ta-i tesettür: .

adem: yokluk.
afak: bütün dünya, gözle gö-
rülen âlem.
ahval: haller, durumlar.
alâmet-i ihmal: .
belâhat: ahmakl›k, kal›n ka-
fal›l›k, düflüncesizlik.
cari: cereyan eden, akan, iflle-
yen.
cilve: tecelli, görüntü.
düstur: kanun, kural, esas.
ecnas: cinsler, çeflitler.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.

evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fevkinde: üstünde.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.
fiil: ifl, hareket.
fiilî: fiille ilgili, gerçekten yap›-
lan ifl.
gurup: batma, bat›fl.
güya: sanki.
hâdise: olay.
hamakat: ahmakl›k, beyin-
sizlik, budalal›k.
haml: isnat etme, at›f, yükle-

me.
hissedar: hisse sahibi, hissesi
olan.
Hû: Allah, Yarat›c›.
hükm-i kader: kaderin hük-
mü.
›zt›rap: ac›, azap, s›k›nt›.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl
birli¤ine varma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
imtina: imkâns›zl›k, olamay›fl.
itminan: inanma, güvenme,
gönül rahatl›¤› içinde tered-



Ve illâ muhakkak bilsin ki, semavat ve arz›n haricine
kaç›p kurtulamayan insan, Hâl›k-› Küll-i fiey’in rububiye-
tine muhabbetle r›zadâde olmal›d›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir fleyin sânii o fleyin içinde olursa, aralar›nda tam bir

münasebet lâz›md›r ve masnuat›n adedince sânilerin ço-
¤almas› lâz›md›r. Bu ise muhaldir. Öyle ise, sâni masnu
içinde olamaz. Meselâ, matbaa ile teksir edilen bir kitap,
yine bir adam›n kalemiyle yaz›l›yor. O kitab›n nak›fllar›,
harfleri kendisinden sümbüllenmez. Kâtip de o kitabet
sanat› içinde de¤ildir. Ve illâ, intizamdan ç›kar. Öyle ise,
masnuun nak›fllar› kendisinden de¤ildir; ancak kudret
kalemiyle, kaderin takdiri üzerine yaz›l›yor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Akl›n pek garip bir hâli vard›r. Öyle bir yed-i tûlâ sahi-

bidir ki, bazen kâinat› ihata etmekle kuca¤›na al›yor. Ba-
zen daire-i imkândan ç›kar, en yüksek dairelere müdaha-
leye çal›fl›r. Bazen da bir katre suda bo¤ulur, bir zerre
içinde yok olur, bir k›lda kaybolur. Maahaza, hangi fley-
de fenâ ve kaybolursa, bütün varl›¤› o fleye münhas›r ol-
du¤unu bilir. Ve hangi bir noktaya girse, bütün âlemi be-
raberce götürmek iste¤indedir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
E¤er dünyan›n veya vücudun mülkiyeti, zilliyeti sende

ise, taahhüt, tahaffuz, korku külfetleriyle nimetlerden 

âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
daire-i imkân: imkân âlemi, kâi-
nat ve varl›klar âlemine ait âlem.
fenâ: yokluk, son bulma, geçici-
lik.
garip: tuhaf, hayret verici.
Hâl›k-› Külli fiey: kâinatta mev-
cut olan her fleyin yarat›c›s›, Al-
lah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
ihata: kuflatma, içine alma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
illâ: mutlaka, muhakkak, ne olur-
sa olsun.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kâtip: yazan, yaz›c›.
katre: damla.
kitabet: kâtiplik, yazma.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
maahaza: bununla birlikte, böyle
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olmakla beraber.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
meselâ: örne¤in.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhal: imkâns›z.
müdahale: kar›flma.
mülkiyet: mülk sahipli¤i.
münasebet: münasiplik, iki
fley aras›ndaki uygunluk.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›l-
m›fl, bir fleye veya kimseye

mahsus.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
r›zadâde: raz› olmufl, r›za
göstermifl, kabul etmifl.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
sâni: sanat eseri meydana
getiren.
semavat: semalar, gökler.

taahhüt: bir iflin yap›lmas›
için söz verme, üzerine alma,
yüklenme.
tahaffuz: korunma, sak›nma.
takdir: Allah’›n takdiri, Al-
lah’›n ilmiyle belli bir düzen
vermesi.
teksir: ço¤altma.
yed-i tûlâ: tam, çok genifl
ilim ve ihtisas, ustal›k.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zilliyet: sahiplik, himaye edici
olma, koruyuculuk.



lezzet alamazs›n, daima rahats›z olursun. Çünkü, nok-
sanlar› tedarik, mevcutlar› telef olmaktan muhafaza ile,
daima evham, korkular, meflakkatlere mahal olursun.
Hâlbuki, o nimetler, Mün’im-i Kerîm’in, taahhüdü alt›n-
dad›r. Senin iflin, Onun sofra-i ihsan›ndan yiyip içmekle,
flükretmektir. 

fiükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini
artt›r›r. Çünkü, flükür nimette in’am› görmek demektir.
‹n’am› görmek, nimetin zevalinden hâs›l olan elemi de-
feder. Zira, nimet zail oldu¤undan, Mün’im-i Hakikî
onun yerini bofl b›rakmaz, misliyle doldurur; ve teceddü-
dünden lezzet al›rs›n.

Evet, 
1 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªn◊r G p¿nG rºo¡j'ƒrYnO oôpN'Gnh olan ayet-i

kerîme, hamdin ayn-› lezzet oldu¤una delâlet eder. Çün-
kü, hamd in’am fleceresini nimet semeresinde gösterir.
Ve bu vesile ile, zeval-i nimetin tasavvurundan hâs›l olan
elem zail olur. Çünkü, flecerede çok semere vard›r; biri
giderse, ötekisi yerine gelir. Demek, hamd ayn-› lezzet-
tir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Afakî malûmat, yani hariçten, uzaklardan al›nan ma-
lûmat evham ve vesveselerden hâlî olam›yor. Amma,
bizzat vicdanî bir fluura mahal olan enfüsî ve dâhilî ma-
lûmat ise, evham ve ihtimallerden temizdir. Binaenaleyh,
merkezden muhite, dâhilden harice bakmak lâz›md›r.
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bildirme.
hariç: d›flar›.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
ihtimal: olabilirlik.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
mahal: yer.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
misil: benzer, efl.
muhafaza: koruma.
muhit: yöre, çevre.
Mün’im-i Hakikî: nimetin, sebep-
lerin arkas›ndaki gerçek sahibi,
yedirip içiren ve r›z›kland›ran›n tâ
kendisi olan Allah.
Mün’im-i Kerîm: kerem sahibi ni-
met veren, yedirip içiren, nimet-
lerin hakikî sahibi olan Cenab-›
Hak.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
semere: meyve, yemifl.
sofra-i ihsan: ihsan sofras›, Ce-
nab-› Hakk›n nimetleri sundu¤u;
ihsan ve ikramda bulundu¤u sof-
ra.
flecere: a¤aç.
fluur: bilinç.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
taahhüt: bir iflin yap›lmas› için
söz verme.
tasavvur: bir fleyi zihinde düflün-
me, tasarlama.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
telef: yok etme, harap etme, bofl
yere harcama.
vesile: arac›, vas›ta.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile ilgi-
li, vicdana ait.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zail: sone eren, yok olan.
zeval: sona erme, bitme, yok ol-
ma.
zeval-i nimet: nimetin bitmesi,
sona ermesi, yok olmas›.

afakî: kaynaktan uzakta olan,
genifl çevrede bulunan.
amma: ama, lâkin, ancak.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
ayn-› lezzet: lezzetin asl›, lez-
zetin tâ kendisi.
bilakis: aksine, tersine.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.

bizzat: kendisi, flahsen.
dâhil: iç, içerisi.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
def: mâni olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.

enfüsî: öznel, sübjektif; nes-
nelerin gerçe¤ine de¤il, ferdin
düflünce ve duygular›na da-
yanan.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
hâlî: bir fleyden uzak, müs-
tesna.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek

1. Onlar›n dualar› flu sözlerle sona erer: “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve
minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (Yunus Suresi: 10.)



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Küre-i arz› bir köy flekline sokan flu medeniyet-i sefihe

ile gaflet perdesi pek kal›nlaflm›flt›r; tadili büyük bir him-
mete muhtaçt›r. Ve keza, befleriyet ruhundan dünyaya
naz›r pek çok menfezler açm›flt›r. Bunlar›n kapat›lmas›,
ancak Allah’›n lütfuna mazhar olanlara müyesser olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir zerre, kocaman flemsi, tecelli ile, yani in’ikâs itiba-

r›yla istiap eder, içine al›r; fakat küçücük iki zerreyi biz-
zat, yani hacimleri itibar›yla içine alamaz. Binaenaleyh,
ya¤murun, flemsin timsaline ma’kes olan katreleri gibi,
kâinat›n zerrat ve mürekkebat›, ilim ve iradeye müstenit
kudret-i nuraniye-i ezeliyenin, tecelli ve in’ikâs itibar›yla,
lem’alar›na mazhar olabilirler; fakat gözün içindeki bir
hücre zerresi, asap, evride, flerayinde tesirleri görünen
bir kudret fluur ve iradeye menba olamaz. Bu acip sanat,
muntazam nak›fl, ince hikmetin iktizas›na göre, kâinat›n
her bir zerresi, her bir mürekkebat›, ulûhiyete mahsus
muhit ve mutlak s›fatlara menba ve mastar olmas› lâz›m
gelir; veya o s›fatlar ile muttas›f fiems-i Ezelî’nin tecelli-
yat lem’alar›na ma’kes olmalar› lâz›md›r.

Birinci fl›kta kâinat›n zerrat› adedince muhalât vard›r.
Binaenaleyh, her bir zerre, o büyük yükün tahammülün-
den âciz oldu¤unu ikrar ile, “Mucid, Hâl›k, Rab, Malik,
Kayyum, ancak Allah’t›r” diye flahadetini ilân eder. Ve
keza, her bir zerre, her bir mürekkebat, muhtelif lisan ve
delâletleriyle, flu beyti terennüm ediyorlar:

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
asap: sinirler.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
beyit: iki m›sradan oluflan fliir.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
evride: kara kan damarlar›, top-
lardamarlar.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme, emek sarf etme.
ikrar: baflkas›n›n kendi üzerinde-
ki bir hakk›n› bildirme, haber ver-
me.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ilim: bilgi, marifet.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istiap: içine alma, içine s›¤d›rma,
kapsama.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
katre: damla.
Kayyum: varl›¤› ve dirili¤i her an
için olup gökleri ve yerleri her an
için tutan, daimî her fleye her hu-
susta iktidar› olan Allah.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i nuraniye-i ezeliye:.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lem’a: par›lt›.
lisan: dil.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
ma’kes: yans›ma yeri; ayna.
Malik: her fleyin gerçek ve mut-
lak sahibi olan Allah.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
mazhar: nail olma, flereflenme.
medeniyet-i sefihe: sefih mede-
niyet, zevk ve e¤lenceye sevk
eden medeniyet.
menba: kaynak.
menfez: delik, aral›k.
Mucid: yaratan, yoktan var eden.
muhalât: muhaller, olmas› müm-
kün olmayanlar.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
mutlak: herhangi bir kayda ba¤l›
olmayan, kay›ts›z, flarts›z.
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muttas›f: vas›fland›r›lan, s›-
fatlanan.
mürekkebat: mürekkep fley-
ler, bileflikler, kar›fl›mlar.
müstenit: istinat eden, daya-
nan.
müyesser: kolaylaflt›r›lm›fl;
nasip olan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
naz›r: nazar eden, bakan.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
ruh: hayat ve canl›l›k veren

fley.
s›fat: vas›f, nitelik.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flems: günefl.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve
her fleyi nurland›ran Cenab-›
Hak.
flerayin: atar damarlar.
fluur: bilinç.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
tahammül: yüklenme, yüke
katlanma.

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecelliyat: tecelliler, görüntü-
ler.
terennüm: yavafl ve güzel bir
flekilde söyleme.
timsal: örnek, numune.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
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Evet, her bir harf kendi vücuduna bir vecihle delâlet
eder; amma kâtibinin, sâniinin vücuduna çok vecihlerle
delâlet eder. Evet,
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Cam, su hava, âlem-i misal, ruh, ak›l, hayal, zaman
vesaire gibi tecelli-i timsal akislere mahal ve mazhar olan
çok fleyler vard›r. Maddiyat-› kesifenin timsalleri hem
münfas›l, hem ölü hükmündedirler; çünkü, as›llar›na
gayr olduklar› gibi, as›llar›n›n hasiyetlerinden de mah-
rumdurlar. Nuranîlerin timsalleri ise, as›llar›yla muttas›l
ve as›llar›n›n hasiyetlerine malik ve as›llar›na gayr de¤il-
lerdir.

Binaenaleyh, Cenab-› Hak, flemsin hararetini hayat,
ziyas›n› fluur, ziyadaki renkleri duygu gibi yapm›fl olsa idi,
senin elindeki âyinede temessül eden flemsin timsali se-
ninle konuflacakt›. Çünkü, o timsalinde oldukça, harare-
ti, ziyas›, renkleri olurdu; hararetiyle hayat bulurdu, ziya-
s›yla fluurlu olurdu, renkleriyle de duygulu olurdu. Böyle
olduktan sonra, seninle konuflabilirdi. Bu s›rra binaendir
ki, Resul-i Ekrem (a.s.m.) kendisine okunan bütün salâ-
vat-› flerifeye bir anda vâk›f olur.
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mahal: yer.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
malik: sahip.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer.
muttas›l: bitiflik.
münfas›l: birbirinden ayr›lm›fl, bi-
tiflik olmayan, ayr› duran.
Nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
salâvat-› flerife: Hz. Muhammed
(a.s.m.) için yap›lan dualar.
sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
s›r: gizli hakikat.
flems: günefl.
fluur: bilinç.
tecelli-i timsal: suretlerin tecelli-
si, görüntüsü.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
timsal: resim, suret, flekil.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
vecih: cihet, yön.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

akis: yans›ma.
âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, dünyadaki ifllerin görün-
tülendi¤i ve gözlendi¤i, ruhla-
r›n bulundu¤u âlem.
amma: ama, lâkin, ancak.
âyine: ayna.
binaen: -den dolay›, bu se-

bepten.
Binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
gayr: baflka, di¤er.
hararet: s›cakl›k.
hasiyet: bir fleye has özellik,

nitelik.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
kâtip: yazan, yaz›c›.
maddiyat-› kesife: kat› mad-
deler, yo¤un maddeler.

1. Bizim ifadelerimiz pek çeflitlidir. Senin güzelli¤in birdir. • Hepsi de o güzelli¤e iflaret etmek-
tedir.

2. Kâinat kitab›n›n sat›rlar›n› düflünerek mütalâa et. • Zira onlar›n hepsi sana Cenab-› Hakk›n
yüce kat›ndan birer kitapç›kt›r.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

1 $G n¿ÉnërÑ°oS ve 
2 ! oórªnërdnG cümleleri Cenab-› Hakk› Ce-

lâl ve Cemal s›fatlar›yla z›mnen tavsif ediyorlar. Celâl s›-

fat›n› tazammun eden $G n¿ÉnërÑ°oS abdin ve mahlûkun Al-

lah’tan baid olduklar›na naz›rd›r. Cemal s›fat›n› içine

alan, ! oórªnërdnG Cenab-› Hakk›n rahmetiyle abde ve mah-

lûkata karip oldu¤una iflarettir.

Meselâ, biri kurb, di¤eri bu’d olmak üzere, bize naz›r,
flemsin iki ciheti vard›r. Kurb cihetiyle hararet ve ziyay›
veriyor, bu’d cihetiyle insanlar›n mazarratlar›ndan tahir
ve safî kal›yor. Bu itibarla, insan flemse karfl› yaln›z kabil
olabilir, fail ve müessir olamaz.

Kezalik, bilâteflbih, Cenab-› Hak rahmetiyle bize karip
oldu¤u cihetle Ona hamd ediyoruz; biz Ondan uzak ol-
du¤umuz cihetle Onu tesbih ediyoruz. Binaenaleyh, rah-
metiyle kurbüne bakarken hamd et, Ondan baid oldu¤u-
na bakarken tesbih et. Fakat, her iki makam› kar›flt›rma
ve her iki nazar› birlefltirme ki, hak ve istikamet mültebis
olmas›n. Lâkin, iltibas ve mezç olmad›¤› takdirde, her iki
makam› ve her iki nazar› hem tebdil, hem cem edebilir-

sin. Evet, 
3 /√pórªnëpHnh $G n¿ÉnërÑ°oS her iki makam›, cem eden

bir cümledir.

abd: kul.
baid: uzak, ›rak.
bilâteflbih: benzetmeksizin.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
Celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik ve haflmet sahibi
olan Allah.
cem: toplama, bir araya getirme.
Cemal: sonsuz güzellik sahibi
olan Allah.
cihet: yön.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
hak: dava veya iddiada gerçe¤e
uygunluk, do¤ruluk.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hararet: s›cakl›k.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iltibas: kar›flt›rmak.
istikamet: do¤ru yön.
itibarla: bak›mdan, yüzden, dola-
y›.
kabil: kabul eden; baflkas›na ait
fleyi gösterme yetene¤inde olan.
karip: yak›n.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kurb: yak›n olma hâli, yak›nl›k.
lâkin: fakat, ama, ancak.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
makam: yer, mevki.
mazarrat: zararlar, ziyanlar, zarar
vermeler.
meselâ: örne¤in.
mezç: katma, kar›flt›rma.
müessir: tesir eden, tesirini gös-
teren, eser ve iz b›rakan.
mültebis: iltibas etmifl, kar›flm›fl.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
naz›r: nazar eden, bakan.

rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
safî: saf olan, kat›fl›ks›z, duru.
s›fat: vas›f, nitelik.
flems: günefl.
tahir: temiz, pak.
tavsif: vas›fland›rma, bir fle-

yin iç yüzü ve özelliklerini an-
latma.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tebdil: de¤ifltirme, baflka bir
hale getirme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve

noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.
z›mnen: aç›ktan olmayarak,
dolay›s›yla, üstü kapal› ola-
rak, kapal› bir flekilde.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. Allah her türlü kusur ve noksandan uzakt›r.

2. Ezelden ebede her türlü hamd ve flükür Allah’a mahsustur.

3. Ezelden ebede her türlü hamd ve flükür, ancak her türlü kusur ve noksandan uzak olan
Allah’a mahsustur.
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Dört fley için dünyay› kesben de¤il, kalben terk etmek
lâz›md›r:

1. Dünyan›n ömrü k›sa olup sür’atle zeval ve guruba
gider. Zevalin elemiyle visalin lezzeti zeval buluyor.

2. Dünyan›n lezaizi zehirli bala benzer, lezzeti nispe-
tinde elemi de vard›r.

3. Seni intizar etmekte ve senin de sür’atle ona do¤-
ru gitmekte oldu¤un kabir, dünyan›n ziynetli, lezzetli fley-
lerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü, dünya ehlince
güzel addedilen fley, orada çirkindir.

4. Düflmanlar ve haflerat-› muz›rra aras›nda bir saat
durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak
aras›ndaki muvazene, kabir ile dünya aras›ndaki ayn›
muvazenedir. Maahaza, Cenab-› Hak da bir saatlik lezze-
ti terk etmeye davet ediyor ki, senelerce dostlar›nla be-
raber rahat edesin. Öyle ise, kay›tl› ve kelepçeli olarak
sevk edilmezden evvel, Allah’›n davetine icabet et.

Fesübhanallah, Cenab-› Hakk›n insanlara fazl ü kere-
mi o kadar büyüktür ki, insana vedia olarak verdi¤i ma-
l›, büyük bir semeni ile insandan sat›n al›r, ibka ve hima-
ye eder. E¤er insan o mal› temellük edip Allah’a satmaz-
sa, büyük bir belâya düfler. Çünkü, o mal› uhdesine alm›fl
oluyor. Hâlbuki, kudreti taahhüde kâfi gelmiyor. Çünkü,
arkas›na al›rsa beli k›r›l›r, eliyle tutarsa kaçar, tutulmaz. 
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tutar, bedel.
sevk: önüne kat›p sürme, yönelt-
me.
taahhüt: bir iflin yap›lmas› için
söz verme.
temellük: sahiplenme, kendine
mal etme.
uhde: sorumluluk.
vedia: emanet, saklan›lmak ve
korunmak üzere b›rak›lan fley.
visal: ulaflma, kavuflma.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.
ziynet: süs.

add: saymak, öyle kabul et-
mek.
belâ: musibet, s›k›nt›.
ehil: bir yerde oturan.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
evvel: önce.
fazl ü kerem: ihsan ve iyilik,
lütuf ve nimet.
fesübhanallah: Allah (c.c.) ne
güzel yaratm›fl; Allah bütün
noksanl›klardan münezzehtir,
her fley kendine tespih eder

anlam›nda olup hayret ve ta-
accübü ifade için söylenir.
gurup: batma, bat›fl.
haflerat-› muz›rra: zararl› bö-
cekler, haflereler.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
ibka: devaml› k›lma, sürekli
k›lma.
icabet: davete gitme, davete
uyma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.

intizar: bekleme, gözleme.
kâfi: yeter, el verir.
kalben: kalp ile, kalpten.
kesben: çal›flma, çal›fl›p ka-
zanma.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
muvazene: denge, ölçü.
nispetinde: oran›nda, ölçü-
sünde.
semen: baha, k›ymet, de¤er,



En nihayet meccanen fenâ olur gider, yaln›z günahlar›
miras kal›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

“Geceye benzeyen gençli¤im zaman›nda gözlerim
uyumufl idi. Ancak ihtiyarl›k sabah›yla uyand›m” mealin-
de olan

pÖ«°/ûne pírÑ°oüpH s’pG r¬pÑnàrænJ rºndnh @ »/ànÑ«/Ñn°T pπr«n∏pH râneÉnf rónb »/ær«nYnh
fliirin flümulüne dâhilim. Çünkü, gençli¤imde en yüksek
bir intibah flahikas›na ç›kt›¤›m› san›yordum. fiimdi anl›-
yorum ki, o intibah, intibah de¤ilmifl, ancak uykunun en
derin kuyusunda bulunmaktan ibaretmifl. Binaenaleyh,
medenîlerin iftihar ile dem vurduklar› tenevvür-i intibah-
lar›, benim gençlik zaman›mdaki intibah kabîlesinden ol-
sa gerektir.

Onlar›n misali rüyas›nda güya uyan›p, rüyas›n› halka
hikâye eden nâim meselidir. Hâlbuki rüyas›nda, onun o
intibah›, uykunun hafif perdesinden derin ve kal›n bir
perdeye intikal etti¤ine iflarettir. Böyle bir nâim ölü gibi-
dir; yar› buçuk uykuda bulunan insanlar› nas›l ikaz edebi-
lir?

Ey uykuda iken kendilerini ay›k zannedenler! Umur-i
diniyede, müsamaha veya teflebbühle medenîlere yanafl-
may›n. Çünkü, aram›zdaki dere pek derindir; doldurup
hatt-› muvasalay› temin edemezsiniz, ya siz de onlara il-
tihak edersiniz veya dalâlete düfler bo¤ulursunuz.

binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dâhil: girme, içinde olma.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dem vurmak: bir fleyden gelifli
güzel bahsetmek, iddia etmek.
fenâ: yok olma, ölümlülük, geçi-
cilik.
güya: sanki.
hatt-› muvasala: kavuflturucu
yol, ulaflt›ran yol.
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ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
iftihar: gurur, övünme.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
intibah: uyan›kl›k.
intikal: bir yerden baflka bir
yere geçme, yer de¤ifltirme.
kabil: tür, gibi.

meal: mana, anlam, mefhum.
meccanen: bedava flekilde,
paras›z, ücretsiz olarak.
medenî: uygar.
mesel: örnek.
misal: örnek.
müsamaha: göz yumma, hofl
görme, görmezlikten gelme,
tolerans.
nâim: uyuyan, uykuda bulu-
nan.
nihayet: en sonunda.

flahika: da¤ tepesi, da¤ doru-
¤u; zirve, doruk.
flümul: içine alma, kapsam.
temin: sa¤lama.
tenevvür-i intibah: uyan›fl
ayd›nl›¤›.
teflebbüh: zorla benzemeye
çal›flma, benzetmeye özen-
me.
umur-i diniye: dinî emirler,
dine ait ifller.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Masiyetin mahiyetinde, bilhassa devam ederse, küfür

tohumu vard›r. Çünkü, o masiyete devam eden ülfet
peyda eder. Sonra, ona afl›k ve müptelâ olur, terkine im-
kân bulamayacak dereceye gelir. Sonra, o masiyetinin
ikaba mucip olmad›¤›n› temenniye bafllar. Bu hâl böyle-
ce devam ettikçe, küfür tohumu yeflillenmeye bafllar, en
nihayet gerek ikab› ve gerek dârülikab› inkâra sebep
olur.

Ve keza, masiyete terettüp eden hacaletten dolay›, o
masiyetin masiyet olmad›¤›n› iddia etmekle, o masiyete
muttali olan melekleri bile inkâr eder, hatta fliddet-i ha-
caletten yevm-i hesab›n gelmeyece¤ini temenni eder.
fiayet yevm-i hesab› nefyeden, edna bir vehmi bulursa,
o vehmi kocaman bir bürhan addeder. En nihayet, neda-
met edip terk etmeyenlerin kalbi küsufa tutulur, mahvo-
lur gider—eliyazübillâh!

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n i’caz ve belâgatine dair Le-

maat nam›ndaki eserimde izah edilen baz› lem’alar› din-
leyeceksin.

1. Kur’ân’›n okunuflunda yüksek bir selâset vard›r ki,
lisanlara a¤›r gelmez.

2. Büyük bir selâmet vard›r ki, lâfzen ve manen hata-
dan salimdir.
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zerlerini yapmaktan âciz b›rakan
Kur’ân.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
küsuf: günefl tutulmas›.
lâfzen: sözlü olarak.
lem’a: par›lt›.
lisan: dil.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahvolma: yok olma, ortadan
kalkma, batma.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
masiyet: günah, kötü fley.
mucip: icap eden, gerektiren.
muttali: bir iflten haberi olan, bil-
gili, haberdar.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
nam: ad.
nedamet: piflmanl›k.
nefiy: inkâr etme, olumsuzlama.
nihayet: son.
peyda: meydana gelme, aç›¤a
ç›kma.
salim: eksiksiz, sakat› ve noksan›
olmayan, kusursuz, noksans›z.
selâmet: cümlenin düzgün ve
do¤ru olmas›.
selâset: sözün ak›c› olma hâli, ifa-
dedeki ahenk, aç›kl›k, kolayl›k ve
ak›c›l›k.
fliddet-i hacalet: utanc›n fliddeti,
fazlal›¤›; çok fazla utanç.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, arzu.
terettüp: sonuç olarak ç›kma.
ülfet: al›flkanl›k hâline getirme,
huy edinme.
vehim: zan, flüphe.
yevm-i hesap: hesap günü, ahi-
rette günahlar›n ve sevaplar›n
tart›laca¤›, hesap edilece¤i gün.

add: saymak, öyle kabul et-
mek.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
bilhassa: özellikle.
dair: alâkal›, ilgili.
dârülikap: Cehennem, çok
azap çekilen yer.
edna: en aça¤›, en basit, en
küçük.

eliyazübillâh: Allah esirgesin,
Allah korusun.
hacalet: utanma, utanç.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
iddia: bir fikri ›srarla savun-
ma.
ikap: ahiret azab›, günahkâr-
lar›n öldükten sonra u¤raya-
ca¤› azap.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-



3. Ayetler aras›nda büyük bir tesanüt vard›r ki, kârgir
binalar gibi, ayetleri birbirine dayanarak bünye-i Kur’âni-
yeyi sars›lmaktan vikaye ediyor.

4. Büyük bir tenasüp, tecavüp, teavün vard›r ki; ayet-
leri birbirine ecnebi olmad›¤› gibi, birbirinin vuzuhuna
yard›m, istizah›na cevap veriyor.

5. Parça parça, ayr› ayr› zamanlarda nazil oldu¤u hâl-
de, fliddet-i tenasüpten, sanki bir defada nazil olmufltur.

6. Esbab-› nüzul ayr› ayr› ve mütebayin oldu¤u hâlde,
fliddet-i tesanütten, sanki sebep birdir.

7. Mükerrer mütefavit suallere cevap oldu¤u hâlde,
fliddet-i imtizaç ve ittihattan sanki sual birdir.

8. Müteaddit, mütegayir hâdisata beyan oldu¤u hâlde,
kemal-i intizamdan sanki hâdise birdir ve bir hâdiseye
cevapt›r.

9. Tenezzülât-› ‹lâhiye ile tabir edilen, muhataplar›n
fehimlerine yak›n ve münasip üslûplar üzerine nazil ol-
mufltur.

10. Bütün zaman ve mekânlarda gelip geçen insanla-
ra tevcih-i kelâm etti¤i hâlde, sühulet-i beyandan dolay›,
sanki muhatap birdir.

11. ‹rflad›n gayelerine isal için, tekrarlar› tahkik ve
takriri ifade eder. Maahaza, tekrarlar› halel vermez, iade-
si zevki izale etmez; tekerrür ettikçe misk gibi kokar.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bünye-i Kur’âniye: Kur’ân-› Ke-
rîm’in bünyesi, yap›s›.
ecnebi: yabanc›.
esbab-› nüzul: Kur’ân-› Kerîm
ayetlerinin gelmesine (Cebrail
Aleyhisselâm vas›tas› ile indiril-
mesine) sebep olan hâdiseler.
fehim: anlay›fl.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hâdise: olay.
halel: düzensizlik, noksanl›k.
iade: bir önceki m›sra›n veya
beytin son kelimesini, ikinci m›s-
ra›n veya beytin bafl›nda tekrar-
lama sanat›.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
istizah: izahat isteme, bir iflin
aç›k olarak bildirilmesini isteme,
aç›klama isteme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kârgir: tafl veya tu¤la inflaat, tafl
veya tu¤ladan yap›lm›fl bina.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
misk: bir ceylân cinsinin erke¤i-
nin göbe¤inden elde edilen güzel
koku.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tekrar
olunmufl.
münasip: uygun.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
mütebayin: birbirine uymayan,
birbirinden ayr›, z›t.
mütefavit: birbirinden farkl›, çe-
flitli olan.
mütegayir: baflka, de¤iflik.
nazil: nüzul eden, inen.
sual: soru.
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sühulet-i beyan: anlatmada-
ki, bildirmedeki kolayl›k.
fliddet-i imtizaç ve ittihat:
birliktelik ve uyumlulu¤un
fliddeti; kuvvetli birliktelik ve
uyum.
fliddet-i imtizaç: uyumlulu-
¤un fliddeti; kuvvetli uyumlu-
luk.
fliddet-i tenasüp: uygunlu-
¤un fliddeti; kuvvetli uygun-
luk.
fliddet-i tesanüt: dayan›flma-
n›n fliddeti; kuvvetli dayan›fl-

ma.
tabir: ifade.
tahkik: do¤rulu¤unu ispat et-
me, do¤rulama.
takrir: sa¤lamlaflt›rma.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.
tecavüp: cevaplaflma, karfl›-
l›kl› cevap verme.
tekerrür: tekrarlanma.
tenasüp: uyma, uygunluk; lâ-
f›z ve mana itibar›yla birbirine
uygun olma.
tenezzülât-› ‹lâhiye: Cenab-›

Hakk›n kullar›n›n anlay›fl sevi-
yelerine göre konuflmas› ve
derin hakikatleri, anlayabile-
cekleri ifadelerle beyan et-
mesi.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tevcih-i kelâm: sözü yönelt-
me.
üslûp: ifade yolu, kendine
has ifade veya yaz› tarz›.
vikaye: koruma, sahip ç›kma.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.



12. Kur’ân, kalplere kuvvet ve g›dad›r, ruhlara flifad›r.
G›dan›n tekrar› kuvveti artt›r›r. Tekrar etmekle daha
me’lûf ve me’nus oldu¤undan, lezzeti artar.

13. ‹nsan maddî hayat›nda, her anda havaya, her va-
kit suya, her zaman ve her gün g›daya, her hafta ziyaya
muhtaçt›r. Bunlar›n tekerrürü, haddizat›nda tekerrür ol-
may›p, ihtiyaçlar›n tekerrürü içindir. Kezalik, insan, ha-
yat-› ruhiyesi cihetiyle Kur’ân’da zikredilen bütün nevile-

re muhtaçt›r. Baz› nevilere her anda muhtaçt›r—
1 *G nƒog

gibi. Çünkü, ruh bununla nefes al›yor. Baz› nevilere her
vakit, baz›lar›na her zaman muhtaçt›r. ‹flte hayat-› kalbi-
yenin ihtiyaçlar›na binaen, Kur’ân, tekrarlar yap›yor.

Meselâ, 
2 $G pº°rùpH hava-i nesimî gibi kalbi ve ruhu tatmin

etti¤inden, kesret-i ihtiyaca binaen, Kur’ân’da çok tekrar
edilmifltir.

14. K›ssa-i Mûsa gibi baz› hâdisat-› cüz’iyenin tekrar›,
o hâdisenin büyük bir düsturu tazammun etti¤ine iflaret-
tir.

Hülâsa, Kur’ân hem zikirdir, hem fikirdir, hem hik-
mettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem fleriatt›r, hem
sad›rlara flifa, mü’minlere hüda ve rahmettir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

F›trat-› insaniyenin garip bir hâli, gaflet zaman›nda le-
taif ile havass›n hükümlerini iltibas ile birbirine benzetir,
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yet.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ilim: bilgi, marifet.
iltibas: birbirine benzeyen fleyle-
ri flafl›r›p kar›flt›rma.
kesret-i ihtiyaç: ihtiyac›n çoklu-
¤u.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ssa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n k›ssa-
s›, Hz. Mûsa’n›n bafl›ndan geçen
mühim hâdiselerin anlat›ld›¤› k›s-
sa.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
letaif: manevî duygular.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
me’nus: al›fl›lm›fl, al›fl›k, ünsiyet
edilmifl.
meselâ: örne¤in.
mü’min: iman eden, inanan.
nevi: çeflit, tür.
rahmet: ba¤›fl, ba¤›fllanma, affo-
lufl, merhamet.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
sad›r: yürek, kalp.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
flifa: bedenî ve ruhî bir hastal›¤›n
son bulmas›, sa¤l›¤›na kavuflma.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n› karfl›-
lama.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tekerrür: tekrarlanma.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihet: yön.
düstur: kaide, esas, prensip.
f›trat-› insaniye: insan›n f›t-
rat›, insan›n tabiat›, huyu, ya-
rat›l›fl›.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.

garip: tuhaf, flafl›lacak.
haddizat›nda: esasen, asl›n-
da.
hâdisat-› cüz’iye: küçük ve
basit hâdiseler, olaylar.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hava-i nesimî: temiz hava,
sabahki hava.
havas: hasseler, duyular.

hayat-› kalbiye: inanc›n ya-
flamas›, ayakta kalabilmesi;
kalbi ilgilendiren hususlar›n
varl›¤›n› devam ettirebilmesi.
hayat-› ruhiye: ruha ait olan
hayat, ruhî hayat.
hikmet: .
hüda : do¤ruluk, hidayet,
do¤ru yol.
hüküm: karar, emir, hâkimi-

1. O Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla.



tefrik edemez. Meselâ, el ile gözü birbirine benzetip hiz-
metlerini ve vazifelerini tefrik edemeyen bir mecnun,
yüksekte gözüyle gördü¤ü bir fleyi almak için elini uzat›-
yor. El, gözün komflusu oldu¤u münasebetle, onun yap-
t›¤› ifli el de yapabilir zanneder.

Kezalik, insan-› gafil, kendi flahs›na ait edna, cüz’î bir
tanzimden âciz oldu¤u hâlde, gururuyla, hayaliyle Ce-
nab-› Hakk›n ef’aline tahakküm ile el uzat›yor.

Yine, insan›n f›trat›nda acip bir hâl: ‹nsan›n efrad› ara-
s›nda, cismen ve sureten ayr›l›k varsa da, pek azd›r; am-
ma manen ve ruhen, aralar›nda zerre ile flems aras›nda-
ki ayr›l›k kadar bir ayr›l›k vard›r. Fakat, sair hayvanat öy-
le de¤ildir. Meselâ, bal›k ile kufl, k›ymet-i ruhiyece birbi-
rine pek yak›nd›rlar; en küçü¤ü, en büyü¤ü gibidir. Çün-
kü, insan›n kuvve-i ruhiyesi tahdit edilmemifltir. Enaniyet
ile o kadar afla¤› düflerler ki, zerreye müsavi olur; ubudi-
yet ile de o kadar yükse¤e ç›k›yor ki, iki cihan›n günefli
olur-Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm gibi.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Eflyada esas, bekad›r, adem de¤ildir. Hatta, ademe git-
tiklerini zannetti¤imiz kelimat, elfaz, tasavvurat gibi seri-
üzzeval olan baz› fleyler de ademe gitmiyorlar. Ancak,
suretlerini ve vaziyetlerini de¤iflerek, zevalden masun ka-
l›p, baz› yerlerde tahassunla, adem-i mutlaka gitmezler.
Fen dedikleri hikmet-i cedide, bu s›rra vâk›f olmufl ise de,
vuzuhuyla vâk›f olamam›flt›r. Ve ayn› zamanda, “Âlemde 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âciz: zay›f, eli yetmez, gücü yet-
mez.
adem: yokluk.
adem-i mutlak: mutlak yokluk,
tam yokluk.
âlem: dünya, cihan.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
amma: ama, lakin, ancak.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
cismen: cisim itibar›yla, cisim ola-
rak, vücutça, bedence.
cüz’î: küçük, az.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-
çük.
ef’al: fiiller, ifller.
efrat: fertler, bireyler.
elfaz: lâf›zlar, kelimeler.
enaniyet: kendini be¤enme,
benlik, gurur.
fen: bilgi, bilim.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
hayvanat: canl›lar.
hikmet-i cedide: yeni bilim, pozi-
tif ilim.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
insan-› gafil: unutan, dikkatsiz in-
san.
kelimat: kelimeler, sözler.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ymet-i ruhiye: manevî k›ymet,
de¤er; maddî olmayan yönü iti-
bar›yla.
kuvve-i ruhiye: maddî olmayan
duygular, hisler; manevî yetenek-
ler.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
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masun: korunmufl, koruma
alt›nda olan.
mecnun: ç›lg›n, deli.
meselâ: örne¤in.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
müsavi: eflit, denk.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh
yönünden, ruh olarak.
sair: di¤er, baflka, öteki.
seriüzzeval: çabucak ölen,
hemencecik kaybolup giden.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan

en ince yan›.
suret: biçim, görünüfl.
sureten: suret olarak, görü-
nüfl itibar›yla.
flems: günefl.
tahakküm: zorbal›k etme,
zorla hükmetme, hükmü alt›-
na alma.
tahassun: s›¤›nma.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tasavvurat: tasavvurlar, dü-

flünceler.
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.
ubudiyet: kulluk.
vâk›f: bir fleyi elde eden, kav-
rayan, anlayan.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.



adem-i mutlak yoktur; ancak terekküp ve inhilâl vard›r”
diye ifrat ve hata etmifltir. Çünkü, âlemde Cenab-› Hak-
k›n sun’uyla terkip vard›r, Allah’›n izniyle tahlil vard›r, Al-
lah’›n emriyle icat ve idam vard›r.
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kabir, âlem-i ahirete aç›lm›fl bir kap›d›r; arka ciheti

rahmettir, ön ciheti ise azapt›r. Bütün dost ve sevgililer,
o kap›n›n arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara ilti-
hak zaman›n gelmedi mi? Ve onlara gidip onlar› ziyaret
etmeye ifltiyak›n yok mudur? Evet, vakit yaklaflt›. Dünya
kazurat›ndan temizlenmek üzere bir gusül lâz›md›r. Yok-
sa, onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir.

E¤er ‹mam-› Rabbanî Ahmed-i Farukî bugün Hindis-
tan’da hayattad›r diye ziyaretine bir davet vuku bulsa,
bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak, ziyaretine gi-
dece¤im. Binaenaleyh, ‹ncil’de “Ahmed,” Tevrat’ta “Ah-
yed,” Kur’ân’da “Muhammed” ismiyle müsemma ‹ki Ci-
han›n Günefli, kabrin arka taraf›nda milyonlarca Farukî
Ahmedler, ile muhat olarak sakindir. Onlar›n ziyaretleri-
ne gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hata-
d›r.

fiu esasata dikkat lâz›md›r:

1. Allah’a abd olana her fley musahhard›r, olmayana
her fley düflmand›r.
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görme.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kazurat: pislikler, murdarl›klar.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
muhat: bir fleyin içinde bulunan.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
sakin: bir yerde oturan.
sun': sanatl› yap›fl, yapma.
tahlil: çeflitli yönlerden ve mad-
delerden oluflan bir fleyi çözüm-
leme.
terekküp: kar›fl›p birleflme, bir-
den fazla fleyin birleflmesinden
oluflma.
terkip: bir kaç fleyi birlefltirerek
yeni bir fley meydana getirme.
Tevrat: Hz. Mûsa’ya (a.s.) indiril-
mifl olan ‹lâhî kitap.
vuku: olma, meydana gelme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

abd: kul.
adem-i mutlak: mutlak yok-
luk, tam yokluk.
Ahyed: Hz. Peygamberin
(a.s.m.) Tevrat’taki ismi.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
azap: günahlara karfl› çekile-
cek ceza, eziyet, iflkence.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.

cihet: yön.
esasat: esaslar, kökler, te-
meller.
gusül: boy abdesti, dinin ge-
rekli gördü¤ü hâllerde maddî,
manevî temizlik için flartlar›
dâhilinde y›kanmak.
icat: vücuda getirilme, yok-
tan var edilme.
idam: yok etme.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,

haddini aflma.
ikrah: i¤renme, tiksinme, nef-
ret.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
‹ncil: Hz. ‹sa’ya (a.s.) gönderil-
mifl olan ‹lâhî kitap.
inhilâl: da¤›lma, çözülme,
parçalanma, bozulma.
istikzar: çirkin, pis ve kötü

1. Allah diledi¤ini yapar. (‹brahim Suresi: 27.)

2. Allah diledi¤i gibi hükmeder. (Mâide Suresi: 1.)



2. Her fley kader ile takdir edilmifltir. K›smetine raz›
ol ki, rahat edesin.

3. Mülk Allah’›nd›r, sende emaneten duruyor. O ema-
neti ibka edip, senin için muhafaza edecek; sende kal›r-
sa, meccanen zail olur, gider.

4. Devam olmayan bir fleyde lezzet yoktur. Sen zail-
sin, dünya da zaildir, halk›n dünyas› da zaildir, kâina-
t›n flu flekl-i hâz›r› da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve
saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar.

5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmad›¤› takdir-
de, fânî dünyada b›rakt›¤›n eserlere de k›ymet verme.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
3 oônÑ`rcnG *nG 2@ ! oórªnërdnG 1@ $G n¿ÉnërÑo°S

Bu üç mukaddes cümlenin faydalar›n› ve mahall-i isti-
mallerini dinle:

1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kâinata, âleme
bakarken, idrakinden âciz bilhassa flu bofllukta yap›lan
‹lâhî manevralar› görmekle, hayretler içinde kal›r. ‹flte bu

gibi hayret ve dehfletengiz vaziyetleri, ancak $G n¿ÉnërÑo°S
cümlesinden nebean eden mâ-i zülâli içmekle o hayret
atefli söner.

2. Ayn› o insan, gördü¤ü leziz nimetlerden duydu¤u
zevkleri izhar etmekle, hamd ünvan› alt›nda in’am› 

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlem: dünya, cihan.
bilhassa: özellikle.
dehfletengiz: çok dehflet verici,
ürkütücü, korkunç.
emaneten: emanet yoluyla,
emanet olarak.
fânî: ölümlü, geçici.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
ibka: devaml› k›lma, sürekli k›l-
ma.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
k›smet: pay, hisse.
k›ymet: de¤er.
leziz: lezzetli, tatl›.
mahall-i istimal: kullan›m yeri.

mâ-i zülâl: hafif, so¤uk ve
tatl› su.
manevra: tatbikat, hareket
kabiliyeti.
meccanen: bedava flekilde,
paras›z, ücretsiz olarak.
muhafaza: koruma.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
mülk: sahip olunan, üzerinde

tasarruf hakk› bulunan her
fley.
nebean: yerden ç›kma, kay-
nama, f›flk›rma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
flekl-i hâz›r: flimdiki, flu anki
yap›, biçim.
takdir: Allah’›n takdiri, Al-

lah’›n ilmiyle belli bir düzen
vermesi.
takiben: takip ederek, takip
suretiyle.
ünvan: s›fat, nitelik.
vaziyet: durum.
zail: sone eren, yok olan.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.

1. Allah her türlü kusur ve noksandan uzakt›r.
2. Ezelden ebede her türlü hamd ve flükür Allah’a mahsustur.
3. Allah en büyüktür, en yücedir.
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nimette ve mün’imi in’amda görmekle, idame-i nimet ve

tezyid-i lezzet talebinde bulunarak, 
1 ! oórªnërdnG cümlesiyle

nimetler definesini bulan adam gibi nefes al›yor.

3. Ayn› o insan, mahlûkat-› acibe ve harekât-› garibe-
den akl›n›n tartamad›¤› ve zihninin içine alamad›¤› fley-

leri gördü¤ü zaman, 
2 oônÑ`rcnG *nG demekle rahat bulur. Ya-

ni, Hâl›k’› daha azîm ve daha büyüktür; onlar›n halk ve
tedbirleri kendisine a¤›r de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan, seyyiat›yla Allah’a zarar vermifl olmuyor, ancak
nefsine zarar eder. Meselâ, hariçte vakide ve hakikatte
Allah’›n fleriki yoktur ki, onun hizbine girmekle, Cenab-›
Hakk›n mülküne ve âsâr›na müdahale edebilsin. Ancak,
fleriki zihninde düflünür, bofl kafas›nda yerlefltirir. Çünkü,
hariçte flerikin yeri yoktur. O hâlde, o kafas›z, kendi eliy-
le kendi evini y›k›yor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir.

Allah, kâmil-i mutlak oldu¤undan, lizatihî mahbuptur.

Allah, mucit, vacibü’l-vücut oldu¤undan, kurbiyetinde
vücut nurlar›, bu’diyetinde adem zulmetleri vard›r.
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meselâ: örne¤in.
mucit: yaratan, yoktan var eden.
müdahale: kar›flma.
mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
flerik: ortak.
talep: istek, dilek.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tevekkül: bir ifli gerçekleflmesi
için gereken çal›flmay› ve çabay›
gösterip sebeplere baflvurduktan
sonra ifli Allah’a b›rakma.
tezyid-i lezzet: lezzeti art›rma,
ço¤altma.
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.
vaki: vuku bulan, olan, meydana
gelen.
vücut: var olma, varl›k.
zulmet: karanl›k.

adem: yokluk.
âsâr: eserler.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bu’diyet: uzakl›k.
define: k›ymet ve de¤eri
yüksek olan fley, hazine.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.

harekât-› garibe:.
hariç: d›flar›.
hizip: bir yere ba¤l› olan top-
luluk.
idame-i nimet: nimeti de-
vam ettirme, sürdürme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
kâfi: yeter, el verir.

kâmil-i mutlak: tam, noksan-
s›z, eksiksiz, tam mükemmel.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n ol-
ma, yak›nl›k kazanma.
lizatihî: kendili¤inden.
mahbup: sevgili, sevilen, mu-
habbet edilen.
mahlûkat-› acibe: flafl›lan,
hayret uyand›ran, benzeri gö-
rülmemifl mahlûklar, yarat›l-
m›fllar.

1. Ezelden ebede her türlü hamd ve flükür Allah’a mahsustur.
2. Allah en büyüktür, en yücedir.



Allah, melce ve mencedir. Kâinattan küsmüfl, dünya
ziynetinden i¤renmifl, vücudundan b›km›fl ruhlara melce
ve mence Odur.

Allah Bâkî’dir; âlemin bekas› ancak Onun bekas›yla-
d›r.

Allah, Malik’tir; sendeki mülkünü senin için saklamak
üzere al›yor.

Allah, Ganî-i Mu¤nî’dir; her fleyin anahtar› Ondad›r.

Bir insan Allah’a halis bir abd olursa, Allah’›n mülkü
olan kâinat onun mülkü gibi olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Akl› bafl›nda olan insan, ne dünya umurundan kazan-
d›¤›na mesrur ve ne de kaybetti¤i fleye mahzun olmaz.
Zira, dünya durmuyor, gidiyor. ‹nsan da beraber gidiyor.
Sen de yolcusun.

Bak, ihtiyarl›k flafa¤› kulaklar›n›n üstünde tulû etmifltir.
Bafl›n›n yar›s›ndan fazlas› beyaz kefene sar›lm›fl. Vücu-
dunda tavattun etmeye niyet eden hastal›klar, ölümün
keflif kollar›d›r.

Maahaza, ebedî ömrün önündedir. O ömr-i bâkîde gö-
rece¤in rahat ve lezzet, ancak bu fânî ömürde sa’y ve ça-
l›flmalar›na ba¤l›d›r. Senin o ömr-i bâkîden hiç haberin
yok. Ölüm sekerat› uyand›rmadan evvel, uyan!abd: kul.

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
Bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
Ganî-i Mu¤nî: yaratt›klar›n›n eli-
ne emaneten verdiklerini kendi-
lerine nam›na muhafaza için on-
lardan vazgeçmelerini isteyen
Mu¤nî ve hiç kimse ya da hiçbir
fleye muhtaç olmayacak derece-
de her fleyin sahibi olan Allah.
halis: samimî, her amelini yaln›z
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Allah r›zas› için iflleyen.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kefen: gömülmeden önce
ölünün sar›ld›¤› beyaz bez,
kefen.
keflif: bir fleyin olaca¤›n› ön-
ceden anlama, sezme, tah-
min.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.

mahzun: hüzünlü, kederli,
kayg›l›, dertli, üzüntülü.
Malik: her fleyin as›l ve ger-
çek sahibi olan Allah.
melce: s›¤›n›lacak yer, iltica
edilecek yer, bar›nak.
mence: kurtulacak yer, kur-
tulma yeri.
mesrur: sevinçli, memnun,
flen, sürurlu.
ömr-i bâkî: daimî, kal›c› ha-
yat.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî

varl›k.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sekerat: ölmek üzere olan bir
canl›n›n kendinden geçmesi.
flafak: günefl do¤madan az
önce beliren ayd›nl›k.
tavattun: yerleflme, vatan
tutma, yurt edinme.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
umur: ifller.
ünvan: ad, isim, nam.
vücut: beden, varl›k.
ziynet: süs.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Cenab-› Hakka malûm ve maruf ünvan›yla bakacak
olursan, meçhul ve menkûr olur. Çünkü bu malûmiyet,
örfî bir ülfet, taklidî bir semâ’d›r; hakikati ilâm edecek bir
ifade de de¤ildir. Maahaza, o ünvan ile fehme gelen ma-
na, s›fât-› mutlakay› beraberce al›p, zihne ilka edemez.
Ancak Zat-› Akdes’i mülâhaza için, bir nevi ünvand›r.

Amma Cenab-› Hakka mevcud-i meçhul ünvan›yla ba-
k›l›rsa, marufiyet, flualar› bir derece tebarüz eder. Ve kâi-
natta tecelli eden s›fât-› mutlaka-i muhita ile, bu mevsu-
fun o ünvandan tulû etmesi a¤›r gelmez.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Esma-i Hüsnan›n her birisi ötekileri icmalen tazam-
mun eder—ziyan›n elvan-› seb’ay› tazammun etti¤i gibi.
Ve keza, her birisi ötekilere delil oldu¤u gibi, onlar›n her
birisine de netice olur. Demek, Esma-i Hüsna, mir’at ve
âyine gibi, birbirini gösteriyor. Binaenaleyh, neticeleri
beraber mezkûr k›yaslar gibi veya delilleri beraber neti-
celer gibi, okumas› mümkündür.

„xò
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mir’at: ayna.
mülâhaza: düflünme, tefekkür,
düflünce.
nevi: çeflit, tür.
örfî: örf ve âdetle ilgili.
sema: iflitme, duyma.
s›fât-› mutlaka: noksans›z ve
sonsuz mükemmel vas›flar.
s›fat-› mutlaka-i muhita: nok-
sans›z, sonsuz mükemmel ve her
fleyi kuflatan s›fatlar, vas›flar.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
ülfet: al›flkanl›k hâline getirme,
huy edinme.
ünvan: ad, isim, nam.
Zat-› Akdes: en mukaddes zat,
her türlü kusur ve noksandan
uzak ve pak olan zat; Allah.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

amma: ama, lâkin, ancak.
âyine: ayna.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
elvan-› seb’a: yedi renk.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
fehim: anlay›fl.
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›.
icmalen: k›saltarak, k›saca,

özetle.
ilâm: bildirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
ilka: telkin etme, ilham etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.

malûm: bilinen, bilinir olan.
malûmiyet: bilinen ve belli
olan fleyin hâl ve s›fat›.
maruf: bilinen.
marufiyet: bilinirlik.
meçhul: bilinmeyen, bilin-
mez.
menkûr: inkâr edilmifl.
mevcud-i meçhul: bilinmez
varl›k.
mevsuf: vas›flanm›fl, nitelen-
mifl.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
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Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük dairesi.
cihet: yön.
ehemmiyet: önem.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
Habib-i Ekrem: en cömert sevgi-
li, Allah’›n sevgilisi olan Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
ihlâs: Kur’ân-› Kerîm’in 112. sure-
si.
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
girme.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
Kelâm-› Kadim: Kur’ân-› Kerîm.
lisan: dil.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
malik: sahip.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.

1. Allah’›m! Sen benim Rabbim, Hâl›k’›m ve Ma’bud’um olduktan sonra, iki dünyan›n hayat›-
n› da kaybetsem ve kâinat bütünüyle bana düflmanl›k da etse, ehemmiyet vermemeli-
yim. Çünkü, ben Senin mahlûkun ve masnuunum. Sonsuz günahkârl›¤›m ve insana de¤er
kazand›ran sair güzel hasletlerden nihayetsiz uzakl›¤›mla beraber, Senin ile bir alâka ve in-
tisap cihetim var. ‹flte Senin böyle durumdaki bir mahlûkunun lisan›yla niyaz ediyorum ey
Hâl›k’›m, ey Rabbim, ey Raz›k’›m, ey Malik’im, ey Musavvir’im!

Yâ ‹lâhî! Esma-i Hüsnan, ‹sm-i Azam’›n, Kur’ân-› Hakîm’in, Habib-i Ekrem’in, Kelâm-› Ka-
dim’in, Arfl-› Azam›n ve bir milyon ‹hlâs Suresi hürmetine bana merhamet et yâ Allah, yâ
Rahman, yâ Hannan yâ Mennan, yâ Deyyan!

Günahlar›m› ba¤›flla yâ Gaffar, yâ Settar, yâ Tevvâb, yâ Vehhâb!

Beni affet yâ Vedûd, yâ Raûf, yâ Afüv, yâ Gafur!

Bana lütufta bulun yâ Lâtif, yâ Habîr, yâ Semî, yâ Basîr!
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@ oº«/MnQ Énj oË/ônc Énj oº«p∏nY Énj oº«/∏nM Énj » uænY rRnhÉnénJnh

@ …/OÉng Énj oónªn°U Énj uÜnQ Énj nº«/≤nà°rùoŸrG n•Gnô°uüdG ÉnfpórgpG

@ nƒog Énj o∫rónY Énj »/bÉnH Énj n∂p∏°r†nØpH s»n∏nY róoL

oΩƒt«nb Énj t≈nM Énj t≥nM Énj oQƒof Énj p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rGpQƒoæpH …/ôrÑnbnh»/Ñr∏nbp≈rMnG
oôpgÉnX Énj oôpN'G BÉ`nj o∫shnG BÉ`nj pΩGnôrcp’rGnh p∫nÓn÷rG GnP Énj p∂r∏oŸrG n∂pdÉne Énj

@ oôpaÉnZ Énj n…n’rƒne Énj oQpOÉnb Énj t…pƒnb Énj oøpWÉnH Énj

mósªnëoªpHnh p¿'Grôo≤rdG≈pa pºn¶rYn’rG n∂pªr°SpÉpH n∂o∏nÄr°SnG nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj
pºndÉn©rdG pÜÉnà`pc »/a oºn¶rYn’rG n∑tôp°S nƒog …/òsdnG oΩnÓs°ùdGnh oInÓs°üdG p¬r«n∏nY
pºn¶rYn’rG pºr°Sp’rG nQGnƒrfnG ká°n†«/Øoe kIGnƒoc»'æ°rùo◊rG pABÉnªr°Sn’rG p√pò'g røpe nínàrØnJ r¿nG
p∞r≤n°ùnc oánØ«/ës°üdG p√pò'g nÒ°/ünàna …/ôrÑnb ≈/a ≈/MoQ '‹pGnh »/ÑpdÉnb≈/a »/Ñr∏nb '‹pG
pán≤«/≤n◊rG p¢ùrªn°T nás©p°TnG o¢†«pØoJ mäGnƒoµ ǹc oABÉnªr°Sn’rG p√pò'gnh …/ôrÑnb

@ »/MhoQ '‹pG

'‹pG pABÉ`nªr°Sn’rG p√pò'¡pH …/OÉnæoj w…pónHnG l¿Én°ùpd /‹ n¿ƒoµ`nj r¿nG »sæ`nªnJnG , =»/¡'dpG
n»pfÉ°nùpd rønY ÉkÑpFÉnf …/ór©nH nán«pbÉnÑ`rdG n¢Tƒo≤tædG p√pò'g rπnÑrbnÉna pánYÉ°sùdG pΩÉn«pb

1@ pπpFGsõdG
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Adl: her fleyi adaletli bir flekilde
idare eden Allah.
Ahir: herfleyden sonra da var
olan, varl›klar›n sonras›na da hâ-
kim olan Allah.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
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 .
Bât›n: bütün varl›klar›n içini yara-
tan ve dahiline hükmeden Allah.
Bedî: geçmifl bir örne¤i olmadan
eflsiz bir flekilde yaratan, yoktan
var eden Allah.
Erhamürrâhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi olan
Allah.
Evvel: her fleyden önce var olan
ve yarat›klar›n önceki hâllerine
de hükmeden Allah.
fazl: iyilik, fazilet, erdem, lütuf .
Gafir: ma¤firet eden, kusurlar› ör-
ten, affeden, ba¤›fllayan Allah.
Hak: her fleyi hakk›yla yaratan,
varl›¤› hak olan ve her hakk›n sa-
hibi olan Allah.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hayy: gerçek hayat sahibi olan,
Allah.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
huzme: bir ›fl›k kayna¤›ndan ç›-
kan sütun hâlindeki ›fl›k, ›fl›k de-
meti .
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iman: inanma, itikat.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
Kadîr: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kudret ve kuvvet sahibi ve
her fleye kudreti yeten.(Allah).
Kavi: sonsuz kuvvet ve kudret
sahibi olan Allah.
Kayyum: varl›¤› ve dirili¤i her an
için olup gökleri ve yerleri her an
için tutan, daimî her fleye her hu-
susta iktidar› olan Allah.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
Mevlâ: Allah .
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k; her fle-
yin içini ve d›fl›n› ayd›nlatan Allah.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan manevî varl›k.
s›r: gizli hakikat.
Zahir: bütün varl›klar›n d›fl yüzü-
nü yaratan ve d›fl›na da hükme-
den” mânâs›nda Allah’›n ismi.
Zülcelâl-i Velikram: sonsuz celal,
izzet, ikram ve ihsan sahibi olan
Allah.

1. Günahlar›m› affet yâ Halîm, yâ Alîm, yâ Kerîm, yâ Rahîm!

Bizi dosdo¤ru yola hidayet et yâ Rab, yâ Samed, yâ Hâdî!

Bana fazl ve ihsanda bulun yâ Bedî, yâ Bâkî, yâ Adl, yâ Hû!

Kalbini ve kabrimi iman ve Kur’ân nuruyla canland›r yâ Nur, yâ Hak, yâ Hayy, yâ Kayyum,
yâ Malike’l-Mülk, yâ Zelcelâl-i ve’l-‹kram, yâ Evvel, yâ Ahir, yâ Zahir, yâ Bât›n, yâ Kavî, yâ
Kadir, yâ Mevlâm, yâ Gafir!

Yâ Erhamerrâhimîn! Kur’ân’daki ‹sm-i Azam ve flu âlem kitab›ndaki en büyük s›r olan Hz.
Muhammed (a.s.m.) hürmetine, bu güzel isimlerini bedenimdeki kalbime ve kabrimdeki
ruhuma ‹sm-i Azam’›n nurlar›n› ak›tan pencereler eylemeni niyaz ediyorum. Bu sayfa, kab-
rimin tavan›, bu isimler de hakikat güneflinin huzmelerini ruhuma ak›tan pencereler olsun.

Allah’›m! K›yamete kadar bu isimlerle dua eden ebedî bir dilimin olmas›n› temenni ediyo-
rum. Öyle ise, flu kal›c› yaz›lar›, benden sonra geçici dilim yerine kabul eyle.



p™«/ªnL røpe Én¡pH Énæ«/éræoJ kInÓn°U mósªnëoe Énfpóu«n°S '¤nY rºu∏n°Snh uπn°U -nG
Én¡pH Énfoôu¡n£oJnh päÉnLÉn◊rG n™«/ªnL Én¡pH Énænd À/†r≤nJnh päÉna'’rGnh p∫Gnƒrgn’rG
päBÉnÄ«/£nÿr Gnh pÜƒoftòdG n™«pªnL Én¡pH Énænd nôpØr¨nJnh päÉnÄu«s°ùdG p™«/ªnL røpe
≈/a ≈/JnÉn‡ nór©nHnh ≈/JÉn«nM pIsóoe ≈/a /‹ rπn©rLpG päGnƒnYsódG nÖ«/éoe Énj *nG BÉ`nj
nÚ/Hhoô°r†ne mΩnÓn°Snh mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG n∂pd'P p±Én©r°VnG n±Én©r°VnG m¿'Guπoc
/¬pd'G ='¤nYnh mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY n∂pd'P p∫ÉnãrenG p∫ÉnãrenGnh n∂pd'P pπrãpe ≈/a
oój/õnJ n∂pd'P uπoc røpe mInÓn°U sπoc rπn©rLGnh /¬pYÉnÑrJnGnh /√pQÉ°nürfnGnh /¬pHÉnër°UnGnh
mInÓn°U uπoµpH »/ærªnMrQGnh p‹rôpØrZGnh …/ôrªoY pIsóoe ≈/a pán«°pUÉn©rdG nÀpSÉnØrfnG '¤nY

1@ nÚ/e'G nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj n∂pànªrMnôpH Én¡ræpe

„xò

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
arzu: istek.
Ashap: Sahabeler, Hz. Peygambe-
ri (a.s.m.) görmüfl ve onunla ko-
nuflmufl olan Müslüman kimseler.
belâ: musibet, s›k›nt›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
Erhamürrâhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi olan
Allah.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
yen, günah ifllemifl.
hürmet: haysiyet, fleref.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lâhî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bî.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
salât: Hz. Peygambere dua; Hz.
Muhammed’e Ashab›na, ailesine
Allah’›n rahmet ve ma¤firetini,
meleklerin isti¤far›n› ve mü’min-
lerin dualar›n› dileme.
salâvat: Hz Muhammed’e rahmet
ve esenlik dileme, salât ve selâm
etme; “Allahümme salli ala seyyi-
dinâ Muhammedin ve alâ Âli sey-
yidinâ Muhammed” deme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâmet ve
esenlik dileme.
tâbi: Ashab› görmüfl ve onlardan
hadis dinlemifl Müslüman kimse .
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, 

1. Allah’›m! Peygamber Efendimize (a.s.m.) rahmet eyle. Öyle rahmet ki, onun hürmetine bi-
zi bütün korku ve belâlardan kurtar. Bütün ihtiyaçlar›m›z› o rahmetin hürmetine yerine ge-
tir. Bütün günahlar›m›z› o rahmetin hürmetine temizle, o rahmetin ile bütün hata ve gü-
nahlar›m›z› ba¤›flla.

Ey Allah’›m, ey dualara cevap veren Mucîbe’d-Daavat! Hayat›m boyunca ve ben öldükten
sonra, her an bu salâvat›n kat kat fazlas›n› ver. Bir milyon salât ve selâm, bir o kadar da
çarp›m›ndan ç›kan netice ve bunun da kat kat fazlas› Efendimiz Muhammed’e, onun Âl,
Ashap, yard›mc› ve tâbilerine olsun. Bu salâvatlar›n her birini benim ömür müddetimdeki
günahkâr nefeslerim say›s›nca ço¤alt. Bu salâvatlar›n her birisi hürmetine beni affeyle, ba-
na merhamet et. Bunu rahmetinle yap, yâ Erhamerrâhimîn. Âmin.
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Zeylü’l-Habbe
Arkadafl!

fi u müflevvefl eserlerim ile büyük bir fleyin etraf›n›

kaz›yorum, amma bilmiyorum keflfedebildim mi?
Veyahut sonra inkiflaf edecektir. Veyahut bilahare zuhur
edecek. Keflfine yol aç›p gösteriyorum.

1 $ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnM n’
3 oÒ°/üsædG nºr©pfnh '‹rƒnŸrG nºr©pf 2@ oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *G ÉnæoÑr°ùnM

ƒ
pQÉn£ren’rG päGnôn£nb pOnón©pH pΩnÓr°Sp’rGnh p¿ÉnÁ/’rG pánªr©pf '¤nY ! oórªnërdnG
pQÉn«rWn’rG päÉnªn̈ nfnh pQÉngrRn’rG p¢Tƒo≤ofnh pQÉnér°Tn’rG päGnônªnKnh pQÉnëpÑdrG pêGnƒrenGnh
uπoc pOnón©pH pQGnƒrWn’rG ≈pa /¬pªn©pf røpe uπoc '¤nY o¬nd oôrµt°ûdGnh pQGnƒrfn’rG päÉn©nªndnh
mósªnëoe pQÉn«`rNn’rGnh pQGnôrHn’rG póu«°nS '¤nY oΩnÓ°sùdGnh oInÓs°üdGnh pQGnhrOn’rG ≈pa /¬pªn©pf
pQGnƒrfn’rG …phnP pánjGnóp¡rdG pΩƒoéof p¬pHÉnër°UnGnh pQÉn¡rWn’rG p¬pd'G ='¤nYnh pQÉnàrîoŸrG

4 oQÉn¡sædGnh oπr«sdG nΩGnOÉne
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Misafir olan bir kimse, seferinde çok yerlere, menzil-

lere u¤rar. U¤rad›¤› her yerin âdetleri ve flartlar› ayr› ay-
r› olur.
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âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
Âl-i ‹mran: Kur’ân-› Kerîm’in 3.
suresi. Medine’de nazil olmufltur.
200 ayettir.
amma: ama, lâkin, ancak.
Ashap: Sahabeler, Hz. Peygambe-
ri (a.s.m.) görmüfl ve onunla ko-
nuflmufl olan Müslüman kimseler.
bilahare: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
Enfal: Kur’ân-› Kerîm’in 8. Suresi.
Medine’de nazil olmufltur. 75
ayettir.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iman: inanma, itikat.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
menzil: durak, konak yeri.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k.
na¤me: güzel ses, ahenk, ezgi .
nak›fl: iflleme, süsleme.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
safha: devre, merhale.
salât: Hz. Peygambere dua; Hz.
Muhammed’e Ashab›na, ailesine
Allah’›n rahmet ve ma¤firetini,
meleklerin isti¤far›n› ve mü’min-
lerin dualar›n› dileme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâmet ve
esenlik dileme.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
taat: itaat etme, Allah’›n emirleri-
ni yerine getirip yasaklar›ndan
kaç›nma.
vekil: kullar›n›n ifllerine ve r›zk›na
kefil olan, her fleyi idaresi alt›nda
bulunduran, kendisine dayan›lan,
gözeten, flahit ve koruyucu Allah.
Zeylü’l-Habbe: Habbe risalesinin
eki.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

1. Günahlardan dönmek ve taate kuvvet, ancak Allah’›n yard›m›yla mümkündür.

2. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir (Al-i ‹mran Suresi: 173.)

3. O ne güzel dost, ne güzel yard›mc›d›r. (Enfal Suresi: 40.)

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

Ya¤murlar›n  damlalar›,  denizlerin dalgalar›, a¤açlar›n meyveleri, çiçeklerin nak›fllar›, kufl-
lar›n na¤meleri ve ›fl›klar›n par›lt›lar› adedince iman ve ‹slâm nimetinden dolay› Allah’a
hamd olsun. Hayat safhalar›m›zdaki her bir nimete karfl›l›k bütün zamanlardaki bütün ni-
metleri say›s›nca Ona flükürler olsun. ‹yilerin ve hay›rl›lar›n efendisi, Allah’›n seçkin kulu
Muhammed’e (a.s.m.) temiz Âline ve hidayet y›ld›zlar› olan nurlu Ashab›na gece ve gün-
düzler devam etti¤i sürece salât ve selâm olsun.



Kezalik, Allah’›n yolunda sülûk eden zat çok makam-
lara, mertebelere, hâllere perdelere rastgelir ki, bunlar›n
da her birisi için kendine mahsus flartlar ve vaziyetler
vard›r. Bu flartlar› ve perdeleri, birbirine halt edip kar›flt›-
ran, galat ve yanl›fl hareket eder. Meselâ, bir ah›rda at›n
kiflnemesini ifliten bir adam, yüksek bir sarayda andelibin
terennümünü, güzel sedas›n› iflitir; e¤er o terennüm ile
at›n kiflnemesini fark etmeyip, andelipten kiflnemeyi ta-
lep ederse, kendi nefsiyle mugalâta etmifl olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Dünya hayat›n› güzellefltiren esbaptan biri, dünya âyi-

nesinde temessül ile parlayan hidayet nurlar› ve büyük
insanlar›n sevgili ve sevimli timsalleridir.

Evet, müstakbel mazinin âyinesidir; mazi berzaha, ya-
ni öteki âleme intikal ve ink›lâp etti¤inde, suretini ve flek-
lini ve dünyas›n› istikbal âyinesinde tarihe, insanlar›n zi-
hinlerine vedia ediyor. Onlara olan manevî ve hayalî mu-
habbetleriyle, dünya muhabbeti tatl› olur.

Meselâ, arkadafllar›n›n ve akrabas›n›n timsallerini ve
foto¤raflar›n› havi büyük bir âyineyi yolunda bulan bir
adam, flark cihetine giden adamlar›n memleketlerine gi-
dip, onlara iltihak etmek için çal›flmay›p da, o âyinenin
içindeki timsaller ile u¤rafl›r, muhabbet eder. ‹flte bu
adam, gafletten ay›ld›¤› zaman, “Eyvah, ne ediyorum?
Bunlar flerab de¤il, serapt›r. Bunlarla u¤raflmak azb de-
¤il, azapt›r” der, arkadafllar›na yetiflmek üzere flark sefe-
rine tedarikâtta bulunmaya bafllar.

andelip: bülbül.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
azb: tatl›, hofl, lâtif.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cihet: yön.
esbap: sebepler, vas›talar.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
galat: yan›lma, yanl›fla düflme.
hâl: durum, vaziyet.
halt: kar›flt›rma.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek olma-
yan.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme.
istikbal: gelecek zaman.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
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ce.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan, özel.
makam: yer, durak.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazi: geçmifl zaman.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
mugalâta: delilsiz veya uy-
durma delillere dayand›r›lan
münakafla.
muhabbet: sevgi, sevme.
müstakbel: gelecek zaman.

nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
seda: ses.
serap: s›cak günlerde çorak
yerlerde gündüz ortas›nda su
gibi görünen bu¤u sis, ›lg›m,
salg›m.
suret: biçim, görünüfl.
sülûk: bir yola girme, bir yol
tutup o yolda terakki merte-
belerine devam etme.
flark: güneflin do¤du¤u yön,
do¤u
flerab: içecek, meflrubat.

talep: isteme, dileme.
tedarikât: haz›rl›klar, gerekli
ve ihtiyaç olan fleyleri temin.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
terennüm: yavafl ve güzel bir
sesle söyleme veya ötme.
timsal: örnek, nümune.
timsal: resim, suret, flekil.
vaziyet: durum.
vedia: emanet, saklan›lmak
ve korunmak üzere b›rak›lan
fley.
zat: kifli, flah›s.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n hak ve hakikat oldu¤una en

sad›k deliller, (1) tevhidin bütün iktizalar›n› ve lâz›mlar›n›
mertebeleriyle muhafaza etmesidir, (2) Esma-i Hüsnan›n
tenasüp ve iktizas› üzerine hakaik-› âliye-i ‹lâhiyedeki
muvazeneyi müraat etmesidir, (3) rububiyet ve ulûhiyete
ait fluunat› kemal-i muvazene ile cem etmesidir.

Kur’ân’›n bu hasiyeti beflerin eserlerinde bulunmad›¤›
gibi, melekût cihetine geçen evliya ve sair büyüklerin ne-
taic-i fikirlerinde de bulunamam›flt›r. Ve eflyan›n bât›n›n-
da dalm›fl olan ‹flrakiyyun ve âlem-i gayba nüfuz eden
Ruhaniyyun dahi, Kur’ân’›n bu hasiyetini bulamam›fllar-
d›. Zira, onlar›n nazarlar› mukayyet oldu¤undan, haki-
kat-i mutlakay› ihata edemez. Bunlar, ancak hakikatin
bir taraf›n› bulur ve ifrat, tefrit ile tasarrufa bafllarlar. Bu-
nun için tenasübü bozup, muvazeneyi ihlâl ediyorlar.

Meselâ, enva-i cevahiri havi ziynetli ve k›ymetli bir de-
fineyi keflfetmek için, birkaç adam denizin dibine dalar-
lar. Denizin dibinde araflt›rma yaparken, birisinin eline
uzunca bir parça elmas geçer. Definenin müfltemilât›n›
tamamen bu gibi elmaslardan ibaret oldu¤unu hükme-
der. Sonra, arkadafllar›ndan baflka çeflit cevherin bahsini
iflitti¤inde, onlar›n bulduklar› cevahirin kendi buldu¤u el-
mas›n nak›fllar› olduklar›n› tahayyül eder. Di¤eri kürevî
bir yakutu bulur, öteki arkadafl› da baflka bir çeflidini bu-
luyor. Ve hakeza, her birisi definenin esas müfltemilât›
kendi buldu¤u çeflitten ibaret oldu¤unu ve arkadafllar›n›n 

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 217

ihlâl: bozma, zarar verme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
‹flrakiyyun: gerçeklere ait bilgi-
nin ancak riyazet yoluyla nefsanî
duygulardan ar›nan kalbe do¤a-
ca¤›n›, sezgi ve ilham yoluyla ma-
rifetin elde edilece¤ini kabul
eden felsefî ak›m›n taraftarlar›.
kemal-i muvazene: dengenin ve
ölçünün kusursuzlu¤u, mükem-
mel derecede ölçülü ve dengeli
olma.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’ân.
kürevî: yuvarlak, küresel.
melekût: melekler ve ruhlar; se-
mavî fleyler.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
muhafaza: koruma.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
muvazene: denge, ölçü.
müraat: gözetme, riayet etme.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
netaic-i fikir: fikrin neticeleri.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
Ruhaniyyun: âlem-i gayba nüfuz
eden ve çok nuraniyet kazanm›fl
zatlar.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî olan.
sair: di¤er, baflka, öteki.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tefrit: ortalaman›n alt›nda kalma,
tersine afl›r›l›k, ifrat›n z›dd›.
tenasüp: uyma, uygunluk; lâf›z
ve mana itibar›yla birbirine uy-
gun olma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
ziynet: süs.

âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
bât›n: iç, iç yüz, iç k›s›m.
befler: insan, insanl›k.
cem: toplama, biriktirme.
cevahir: de¤erli, k›ymetli tafl-
lar.
cihet: yön.
define: k›ymet ve de¤eri
yüksek olan fley, hazine.
delil: bir davay› ispata yara-

yan fley, bürhan.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
enva-i cevahir: cevherlerin
çeflitleri.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakaik-› âliye-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n koydu¤u yüce hakikat-
ler, Allah’›n yüce hakikatleri.
hakeza: bunun gibi, bu flekil-

de, böyle.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-i mutlaka: mutlak,
sonsuz ve s›n›rs›z olan ger-
çek.
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.
ihata: kuflatma, içine alma.



bulduklar› çeflitler de definenin zevait ve teferruat›ndan
oldu¤unu itikat eder. Mesele bu flekle girmekle, muvaze-
ne kay›p ve tenasüp zail olur. Sonra meselenin hakikati-
ni keflif ve izah için tevilât ve tekellüfata bafllarlar. Hatta
definenin inkâr›na bile zehap eden olur.

Evet, sünnet-i seniye ile muvazene yap›lmazdan evvel,
hemen meflhudat›na itimat eden ‹flrakiyyun ile mutasav-
v›fenin eserlerini teemmül eden zatlar, flu söyledi¤ime
hak verir, bilâtereddüt kabul ederler.

Arkadafl! Kur’ân da o defineyi keflfetmek için o deni-
ze dalm›flt›r. Fakat, Kur’ân’›n gözü aç›k oldu¤undan, de-
fineyi tamam›yla ihata ile görmüfltür. Ve hakikate uygun
bir tarzda tenasüp ve muvazeneye riayet ederek, kemal-i
intizam ve ›tt›rat ile hakikati izhar etmifltir.

Arkadafl! Nev-i beflerde envaen dalâlete düflen f›rkala-
r›n sebeb-i dalâletleri, imamlar›n›n kusurudur. Evet,
imamlar› bât›ndan bahsetmifllerse de, meflhudatlar›na
itimat ve iktifa ederek, esna-i tarikten dönmüfllerdir. Ve
1 oABÉn«°rTnG n∂rænY rânHÉnZnh ÉkÄr«°nT nâr¶nØnM kavline mâsadak olmufl-

lard›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Cenab-› Hak seni ademden vücuda ve vücudun pek
çok eflkâl ve vaziyetlerinden en yükse¤i müslim s›fat›yla
insan suretine getirmifltir. Mebde-i hareketin ile son ald›-
¤›n suret aras›nda müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve 

adem: yokluk.
bahis: konu.
bât›n: iç mana, aç›k ve görünür
manan›n içindeki as›l mana, yal-
n›z kabiliyeti olanlar›n anlayabil-
di¤i hakikat.
bilâtereddüt: tereddütsüz.
cevahir: cevherler, elmaslar, k›y-
metli tafllar.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
envaen: cins, olarak tür olarak.
esna-i tarik: daha parlak yol, en
parlak yol.
eflkâl: biçimler, suretler, flekiller,
tarzlar.
f›rka: topluluk, grup, cemaat.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hükmetme: karar vermek, inan-
ca varmak.
›tt›rat: düzgün tarzda olma.
ihata: kuflatma, içine alma.
iktifa: yeterli bulma, kâfi görme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
‹flrakiyyun: gerçeklere ait bilgi-
nin ancak riyazet yoluyla nefsanî
duygulardan ar›nan kalbe do¤a-
ca¤›n›, sezgi ve ilham yoluyla ma-
rifetin elde edilece¤ini kabul
eden felsefî ak›m›n taraftarlar›.
itikat: bir inanca, bir fikre ba¤lan-
ma, inanma.
itimat: dayanma, güvenme.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kavil: söz.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
kefletmek: gizli bir fleyi bulma,
meydana ç›karmak.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
kürevî: yuvarlak, küre fleklinde.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
mebde-i hareket: hareketin bafl-
lang›c›.
menzil: durak, konak yeri.
mesele: önemli konu.
meflhudat: gözle görülen fleyler,
müflahede edilenler.
mutasavv›fe: mutasavv›flar,
tasavvuf ehli olanlar, sofîler.
muvazene: denge, ölçü.
muvazene: mukayese, karfl›lafl-
t›rma; ölçü, denge.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.

müteaddit: çeflitli, bir çok.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
riayet: uyma, gözetme.
sebeb-i dalâlet: dalâlete düfl-
me sebepleri, Hak ve hakikat-
ten sapma sebepleri.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-

vipleri.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma.
tarz: biçim, flekil.
teemmül: inceden inceye, et-
rafl›ca düflünme.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar,
bölümler.
tekellüfat: tekellüfler, güç-
lüklere, zorluklara katlanma-
lar.
tenasüp: uyma, uygunluk,

birbirini tutma.
tevilât: teviller, yorumlama-
lar.
vaziyet: durum.
yakut: parlak k›rm›z›, fleffaf
k›ymetli tafl.
zail: sone eren, yok olan.
zat: kifli, flah›s.
zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.
zevait: fazlal›klar, fazla fley-
ler.

1. Bir tek fley elde ettin, ama çok fleyleri kaybettin.
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etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kay-
dedilmifltir. Bu itibarla, senin geçirmifl oldu¤un zaman
fleridine elmas gibi nimetler dizilmifl, tam bir gerdanl›k
veya nimetlerin enva›na bir fihriste fleklini veriyor. Bina-
enaleyh, geçirmifl oldu¤un vücudun her menzilinde ve
vaziyetinde, etvar›nda, ahvalinde, “Nas›l bu nimete vâs›l
oldun? Ne ile müstahak oldun? Ve flükründe bulundun
mu?” diye suale çekileceksin. Çünkü, vukua gelen hâller
suale tâbidir. Amma, imkânda kal›p vukua gelmeyen
fleyler suale tâbi de¤ildir. Geçirmifl oldu¤un ahval vuku-
att›r, gelecek ahvalin ademdir. Vücut mes’uldür, adem
ise mes’ul de¤ildir. Öyle ise, mazide flükrünü eda etme-
di¤in nimetlerin flükrünü kaza etmek lâz›md›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan› havaland›r›p bafl afla¤› felâkete atan flöyle bir

hâl var:

‹stihkak nazara al›nmayarak, Hakk›n takdiri hakk›nda
tefrit veya ifrat yap›l›r. Ve kuvvetine, k›ymetine bak›lma-
yarak, küçük veya büyük bir yük alt›na al›n›r gibi, gayr-i
insanî hâller, insan› insaniyetten düflürür, ya zulme veya
kizbe sevk eder.

Meselâ, bir f›rka askerin mümessili bir nefer, bütün as-
kerlik umurunu bilmek veya bir katre sudaki timsalinden,
flemsin azametini göstermek talebinde bulunmak, en
yüksek bir insafs›zl›kt›r. Çünkü, vas›f ile ittisaf aras›nda
fark vard›r. Meselâ, katredeki timsal, flemsin evsaf›n›
gösterir, amma o evsaf ile muttas›f olamaz.
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kizb: yalan söyleme, yalan, uy-
durma.
mazi: geçmifl zaman.
menzil: durak, konak yeri.
meselâ: örne¤in.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan, nitelenen.
mümessil: temsil eden, temsilci.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefer: asker, er.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
sevk: yöneltme, gönderme.
sual: sorma, soruflturma.
flems: günefl.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
takdir: Allah’›n takdiri, Allah’›n il-
miyle belli bir düzen vermesi.
talep: istek, dilek.
tefrit: ortalaman›n alt›nda kalma,
tersine afl›r›l›k, ifrat›n z›dd›.
timsal: resim, suret, flekil.
umur: ifller.
vas›f: s›fat.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vaziyet: durum.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
vukuat: vuku bulan fleyler, hâdi-
seler, olaylar.
vücut: beden, varl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adem: yokluk, olmama.
ahval: hâller, durumlar.
amma: ama, lâkin, ancak.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
eda: yerine getirme.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
enva: çeflitler, türler, neviler.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özel-

likler.
felâket: musibet, büyük dert,
belâ.
f›rka: tümen.
fihriste: katalog, liste.
gayr-i insanî: insanl›k d›fl›.
hâl: durum, vaziyet.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
imkân: var olmas› ya da yok
olmas› noktas›nda zorunlu ol-
mama.

insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
istihkak: hak etme, hak ka-
zanma, hakk› olma.
itibarla: bak›mdan, yüzden,
dolay›.
ittisaf: s›fat sahibi olma, s›fat-
lanma.
katre: damla.
kaza: vakit ç›kt›ktan sonra
namaz›n k›l›nmas› veya za-
man›nda yap›lmayan ibadet-
lerin yerine getirilmesi.
k›ymet: de¤er.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Vücut nev’inde tezahum yoktur. Yani pek çok âlemler,
hâller, vücut sahnesinde içtima eder, birleflirler.

Meselâ: Gece zaman›, duvarlar› camdan olan ve elek-
trik yanan bir odaya girdi¤in vakit, âlem-i misale bir pen-
cere hükmünde olan camlarda pek çok menzilleri, oda-
lar› göreceksin.

Saniyen: Odada otururken, kemal-i sühuletle o misalî
odalarda her çeflit tebdil, ta¤yir, tasarruf edebilirsin.

Salisen: Odadaki elektrik, elektrik misallerinin en uza-
¤›na, en yak›nd›r; çünkü, o misalî misallerin kayyumu
odur.

Rabian: Bu maddî vücudun bir habbesi, bir parças›, o
misalî vücudun bir âlemini içine alabilir.

Bu dört hüküm, Vacib ile âlem-i mümkinat aras›nda
da caridir. Çünkü mümkinat›n vücudu, Vacib’in nurun-
dan bir gölge oldu¤u cihetle, vehmî bir mertebededir;
Vacib’in emriyle vücud-i hariciyeye girer, sabit ve müsta-
kar kal›r.

Demek, mümkinat›n vücudu, bizzat hakikî bir vücud-i
haricî olmad›¤› gibi, vehmî veya zail bir z›ll de de¤ildir,
ancak Vacibü’l-Vücud’un icad›yla bir vücuttur.

âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
âlem-i mümkinat: varl›klar, yara-
t›klar dünyas›.
bizzat: kendisi, flahsen.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cihet: yön.
habbe: tane.
hakikî: gerçek.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
içtima: toplanma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
Kayyum: her fleyin varl›¤› onunla
ayakta duran ve devam eden.
kemal-i sühulet: kolayl›¤›n son
derecesi, tam bir kolayl›k.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
menzil: ev, oda, yer.
mertebe: derece, basamak.

220 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE

meselâ: örne¤in.
misal: görüntü, yans›ma.
misalî: görüntü, görünüfl ile
ilgili.
mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dâhi-
lindekiler, olabilir fleyler.
müstakar: istikrarl›.
nevi: çeflit, tür.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rabian: dördüncü olarak.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
Salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.

ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tezahum: birbirine s›k›nt›
verme, birbirine zahmet ver-
me.
Vacib: varl›¤› zorunlu olan ve
baflkas›n›n varl›¤›na ba¤l› ol-
mayan.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n

varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda
var olmad›¤› hâlde varm›fl gi-
bi görülen her hangi bir fleye
ait.
vücud-i haricî: haricî vücut,
varl›¤› ortaya ç›kan, d›flar›da
varl›¤› bilinen, nesnel.
vücut: beden, varl›k.
vücut: var olma, varl›k.
zail: sone eren, yok olan.
z›ll: gölge.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bu güzel âlemin bir Malik’i bulunmamas› muhal oldu-

¤u gibi; kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de mu-
haldir. Çünkü, insan, Malik’in kemalât›na delâlet eden
âlemin hüsnünü görüyor; ve kendisine beflik olarak yara-
t›lan küre-i arzda istedi¤i gibi tasarruf eden bir halifedir.
Hatta, sema-i dünyada dahi akl›yla çal›fl›yor ve küçüklü-
¤üyle, zaafiyetiyle beraber, harika tasarrufat-› acibesiyle,
eflref-i mahlûkat ünvan›n› alm›flt›r. Ve elinde cüz-i ihtiya-
rî bulundu¤undan, bütün esbap içerisinde en genifl bir
salâhiyet sahibidir. Binaenaleyh, Malik-i Hakikî’nin rusül
vas›tas›yla böyle yüksek, fakat gafil abdlerine kendisini
bildirip tarif etmesi zarurîdir ki, o Malik’in evamirine ve
marziyat›na vâk›f olsunlar.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan›n vehim, farz, hayal duygular›na var›ncaya ka-

dar bütün hassalar› bilahare rücu edip, bilittifak hakka il-
tica ettiklerini ve bat›la hiçbir ihtimal ve imkân›n kalma-
d›¤›n› ve kâinat›n ancak ve ancak Kur’ân’›n izah etti¤i
flekilde bulundu¤unu gördüm.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Âlem-i ziya, âlem-i hararet, âlem-i hava, âlem-i kehrü-

ba, âlem-i elektrik, âlem-i cezp, âlem-i esir, âlem-i misal,
âlem-i berzah gibi âlemler aras›nda müzaheme ve yer
darl›¤› yoktur. Bu âlemler, hepsi de ihtilâlsiz, müsademe-
siz küçük bir yerde içtima ederler.
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buyrultular, ifller.
farz: kabul.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
halife: yeryüzünde baz› hususlar-
da Allah ad›na ve yine Allah’›n iz-
niyle hareket eden.
harika: ola¤anüstü.
hassa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik.
hüsün: güzellik.
içtima: toplanma.
ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, inti-
zams›zl›k.
ihtimal: olabilirlik.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
küre-i arz: yer küre, dünya.
Malik: sahip; her fleyin gerçek sa-
hibi olan Allah.
Malik-i Hakikî: her fleyin hakikî
sahibi ve maliki olan Allah.
marziyat: raz› olunacak fleyler,
Allah’›n r›zas›na dair olanlar, Al-
lah’›n r›zas›na mazhar olacak hâl
ve hareketler.
muhal: imkâns›z.
müsademe: çarp›flma, çat›flma,
vuruflma.
müzaheme: izdiham hâli, s›k›fl›k-
l›k, s›k›nt›l› durum.
rusül: resuller, peygamberler.
rücu: dönme, geri dönme.
salâhiyet: yetki, bir ifli yapmaya
veya ifle kar›flmaya hakk› bulun-
ma.
sema-i dünya: dünyan›n semas›,
gökyüzü.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tasarrufat-› acibe: tuhaf, hayret-
te b›rakan tasarruflar, idare et-
meler.
ünvan: ad, isim.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
vehim: kuruntu.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zarurî: zorunlu.

abd: kul.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
âlem-i berzah: ruhlar›n k›ya-
mete kadar kalacaklar› âlem;
kabir âlemi.
âlem-i cezp: çekim âlemi.
âlem-i elektrik: elektrik âle-
mi.
âlem-i esîr: tüm uzay› doldu-
ran fleffaf madde olan esîr
âlemi.
âlem-i hararet: s›cakl›k âle-
mi, ›s›.

âlem-i hava: hava âlemi, at-
mosfer.
âlem-i kehrüba: manyetik
varl›klar âlemi.
âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, dünyadaki ifllerin görün-
tülendi¤i ve gözlendi¤i, ruhla-
r›n bulundu¤u âlem.
âlem-i ziya: ›fl›k âlemi.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
bilahare: sonra, sonradan,
sonralar›.

bilittifak: ittifakla, beraberce,
el birli¤iyle.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
esbap: sebepler, vas›talar.
eflref-i mahlûkat: mahlûka-
t›n en eflrefi, yarat›lm›fllar›n
en flereflisi; insan.
evamir: emirler, buyruklar,



Kezalik, pek genifl gaybî âlemlerin de bu küçük arzda
içtimalar› mümkündür. Evet, hava, su, insan›n yürüyüflü-
ne; cam, ziyan›n geçmesine; flua›n röntgen vas›tas›yla
kesif cisimlere bile nüfuzuna; ve ak›l nuruna, melek ru-
huna, demirin içine hararetin akmas›na, elektri¤in cere-
yan›na bir mâni yoktur.

Kezalik bu kesif âlemde ruhanîleri deverandan, cinnî-
leri cevelândan, fleytanlar› cereyandan, melekleri seye-
randan menedecek bir mâni yoktur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Göz, lâmba, flems gibi nur ve nuranî fleylerde cüz’î-

küllî, cüz-küll, bir-bin müsavidir.

Evet, flemse bak! Onun timsalleriyle seyyarat, denizler
ve havuzlar, katre, kabarc›klar gibi bütün fleffaf fleyler,
kemal-i sühuletle temessül ediyorlar.

Kezalik, fiems-i Ezelî flu kâinat kitab›nda bütün babla-
r›, fas›llar›, sat›rlar›, cümleleri, harfleri def’aten bilâkülfet
yaz›yor. Ve ba’sü ba’delmevtte dahi, ayn› bu sühulet var-
d›r. “Hilkatiniz ve ba’siniz, bir nefsin hilkat ve ba’si gibi-
dir” 1 diye Kur’ân-› Kerîm emrediyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Her fleyi tahrik eden zerrat-› müteharrikenin muayyen

hadlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve dur-
malar›na dikkat eden adam anlar ki, her fleyin hudu-
dunda, daima harekette bulunan zerrat› durdurup geri 

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
arz: yer, dünya.
ba’sü ba’delmevt: ölümden son-
ra tekrar dirilme.
bab: bir kitap gibi düflünülen kâ-
inat›n her bir k›sm›, bölümü.
ba’s: diriltme, ihya, öldükten son-
ra k›yamet günü dirilifl.
bilâkülfet: zahmetsiz, s›k›nt›s›z,
zorlanmadan.
cereyan: akma, bir tarafa do¤ru
ak›fl.
cevelân: yerinde durmay›p gez-
me, hareketlilik.
cinnî: cin taifesinden olan.
cüz’î: küçük, az.
def’aten: birdenbire, bir defada,
âni olarak.
deveran: dönme, dönüp dolafl-
ma.
fas›l: k›s›m, bölüm.
gaybî: gaypla ilgili, görünmeyen-
lere ait.
had: s›n›r.
hararet: s›cakl›k.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hudut: s›n›rlar.
içtima: toplanma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
katre: damla.
kemal-i sühulet: kolayl›¤›n son
derecesi, tam bir kolayl›k.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
mâni: engel.
menetme: yasak etme, engelle-
me, mâni olma.
muayyen: belirli.

müsavi: eflit.
nefis: hayat, ruh, can.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
ruh: hayat ve canl›l›k veren
fley.
ruhanî: gözle görülmeyen,
cismi olmayan, elle tutulama-
yan varl›klar.
seyeran: gezme, gezinme,

gezinti.
seyyarat: gezegenler.
sühulet: kolayl›k.
fleffaf: saydam.
flems: günefl.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve
her fleyi nurland›ran Cenab-›
Hak.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tahrik: hareket ettirme, hare-

kete geçirme.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
tevakkuf: duraklama, durma.
timsal: resim, suret, flekil.
vas›ta: arac›l›k.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerrat-› müteharrike: hare-
ket eden, hareket hâlinde
olan zerreler, atomlar.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. Lokman Suresi: 28.
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çeviren bir hudut bekçisi vard›r; o zerrat› taflmaktan me-
nediyor. O bekçi ise, muhit bir ilmin tecellisidir ki, o te-
celli kadere, kader de miktara, miktar da kal›ba tahavvül
eder. Demek, her fley, içerisindeki zerrata bir kal›pt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân’›n ayetleri birbirini tefsir etti¤i gibi, bu kitab-›

âlemin de bir k›sm› di¤er bir k›sm›n› izah ediyor. Mese-
lâ, maddiyat âlemi, Cenab-› Hakk›n envar-› nimetini cez-
betmek için, hakikî bir ihtiyaç ile flemse muhtaç oldu¤u
gibi; âlem-i maneviyat dahi, rahmet-i ‹lâhiyenin ziyalar›-
n› almak için, flems-i nübüvvete muhtaçt›r. Binaenaleyh,
Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) nübüvveti, flemsin kat’iyet ve
vuzuhu derecesinde kat’î ve vaz›ht›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Zîhayat›n vücuduna terettüp eden semereler, yaln›z

kendisine, menfaatine, bekas›na, kemaline mahsus de-
¤ildir. Ancak o semerelerden bir hisse kendisine aittir;
bakî kalan k›sm-› azam› Hâl›k’a racidir. Zîhayata ait,
uzun bir zaman sonra husule gelir. Hâl›k’a raci k›s›m ise,
bir anda husule gelir. Meselâ, o zîhayat, Esma-i Hüsna-
n›n tecelliyat›na mazhariyetle, Hâl›k’› evsaf-› kemaliye ile
tavsif ve lisan-› hâliyle hamd etmifl oluyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan›n bir ferdi, ihata-i fikriyesiyle, akl›yla, kalbinin

vüs’atiyle bir nevi külliyet kesbeder.
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kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kesb: kazanma.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
kitab-› âlem: âlem kitab›, bir ki-
tap hüviyetinde olan âlem, kâi-
nat.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme.
menetme: yasak etme, engelle-
me, mâni olma.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
nevi: çeflit, tür.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
raci: dönen.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
semere: meyve, güzel netice.
flems: günefl.
flems-i nübüvvet: peygamberlik
günefli.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
terettüp: ait olma, icap etme, ge-
rekme.
vaz›h: aç›k, ayan, aflikâr, besbelli,
kapal› olmayan.
vuzuh: vaz›h olma hâli, aç›kl›k.
vüs’at: genifllik.
zerrat: zerreler, atomlar.
zîhayat: hayat sahibi.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
âlem-i maneviyat: maddî ol-
mayan varl›klar âlemi; inanç
ve duygular âlemi.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bâkî: geri kalan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cezbetmek: kendine do¤ru
çekmek.

envar-› nimet: ihsan ve ba¤›fl
nurlar›.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
evsaf-› kemaliye: olgunluk
vas›flar›.
hakikî: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden Allah.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hisse: pay, nasip.

hudut: s›n›rlar.
husul: olma, meydana gelme.
ihata-i fikriye: fikrin geniflli¤i,
kuflat›c›l›¤›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
ilim: bilgi, marifet.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir
ve tayin etmesi.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.



Ve keza, insan›n bir ferdi, hilâfet hususunda âlemin
eczas›yla fluurca alâkadar oldu¤undan, nebatî olsun hay-
vanî olsun, pek çok nevilerde tasarruf sahibi bulundu-
¤undan, nevi gibidir. Ve bu itibarla, insan›n bir ferdi, ne-
viler s›ras›na geçer. Binaenaleyh, gerek hayvanat›n, ge-
rek semerat›n nevilerinde vukua gelen mükerrer k›ya-
metler, hevam ve hafleratta vücuda gelen senevî haflir ve
neflirler, insan›n da her bir ferdinde caridir.

Hülâsa: Kur’ân’›n ayetleriyle ebna-i befler için büyük
k›yametin gelece¤ine kat’î delâletler oldu¤u gibi, kitab-›
âlemin âyât-› tekviniyesiyle de k›yamet-i kübraya pek
kat’î delâletler ve iflaretler vard›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Kerîm okunurken, istima›nda bulundu¤un za-

man, muhtelif flekillerde dinleyebilirsin.
1. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm nübüvvet

kürsüsüne ç›k›p nev-i beflere hitaben Kur’ân’›n ayetlerini
tebli¤ ederken, k›raatini kalben ve hayalen dinlemek
için, kula¤›n› o zamana gönder; o fem-i mübare¤inden
ç›kar gibi dinlemifl olursun.

2. Veya Cebrail (a.s.) Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.)
tebli¤ ederken, her iki hazretin aras›nda yap›lan tebli¤-
tebellü¤ vaziyetini dinler gibi ol.

3. Veya Kab-› Kavseyn makam›nda, yetmifl bin perde
arkas›nda Mütekellim-i Ezelî’nin Resul-i Ekrem Aleyhis-
salâtü Vesselâma olan tekellümünü dinler gibi hayalî bir
vaziyete gir.

alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
âyât-› tekviniye: kâinatta yarat›-
lan varl›klar›n Cenab-› Hakk›n var-
l›k ve birli¤ine olan iflaretleri, delil
olufllar›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ebna-i befler: insano¤ullar›.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
fem-i mübarek: mübarek a¤›z.
haflerat: haflereler, zararl› küçük
böcekler; de¤ersiz ve zararl› kim-
seler.
haflir: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hayalî: hayale ait, hayalle ilgili,
hayale mensup.
hayvanat: hayvanlar.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
hevam: böcekler.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na ve
yine Onun izniyle yarat›lm›fllar
üzerinde çeflitli tasarruflarda bu-
lunma.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
istima: dinleme.
itibarla: bak›mdan, yüzden, dola-
y›.
Kab-› Kavseyn: iki yay mesafesi;
Hz. Muhammed’in Miraca ç›k›fl›yla
vard›¤› son nokta; bütün yarat›-
lanlar› arkas›na al›p Yaratanla
müflerref ve muhatap oldu¤u
makam.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›raat: Kur’ân-› Kerîm’in usûl ve
kaidelerine göre okunmas›.
k›yamet: son derece büyük y›-
k›m, katlan›lmas› güç belâ, büyük
s›k›nt›, belâ.
k›yamet-i kübra: en büyük k›ya-
met, bütün kâinat›n Allah taraf›n-
dan tayin edilen bir vakitte y›k›l›p
mahvolmas›.
kitab-› âlem: âlem kitab›, bir ki-
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tap hüviyetinde olan âlem,
kâinat.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
kürsü: taht, makam.
makam: büyük yer, mevkî.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tek-
rar olunmufl.
Mütekellim-i Ezelî: ezelden
beri konuflma s›fat›na sahip
olan Allah.

nebatî: bitkisel, bitki ile ilgili,
bitkiye ait.
neflir: tekrar diriltilme.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nevi: çeflit, tür.
nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
semerat: semereler, meyve-
ler.
senevî: senelik, y›ll›k.

fluur: bilinç.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.
tebellü¤: anlay›p alma.
tebli¤: dinî bir emrin yarat›l-
m›fllara duyurulmas›; pey-
gamberlerin Allah’›n emrini
kullara bildirmeleri ve hakka
davet etmeleri.
tekellüm: söyleme, konufl-
ma.
vaziyet: durum.
vuku: olma, meydana gelme.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Senin fluur ve ilminin sana taallûku, ahval ve levaz›-

mat-› ihtiyacat›n nispetindedir. Çünkü, sebep ile müseb-
bep, kuvvet ile amel aras›nda münasebet lâz›md›r; fazla,
noksan olmamal›d›r.

Senin sana olan fluur ve ilminin nispeti, Hâl›k’›n sana
olan nazar ve ilmine nispetle bir k›l gibidir. Binaenaleyh,
pek cüz’î olan ilim ve fluurunla fiems-i Ezelî’nin ilim ve
nazar›na mukabele etmekle, gündüz ortas›nda, güneflin
alt›nda, güneflin ziyas›yla mübarezeye ç›kan atefl böce¤i
gibi olma.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakk›n ef’ali birbirine münasip, âsâr› birbiri-

ne müflabih, esmas› birbirine âyine ve ma’kes, s›fât› bir-
birine mütedâhil, fluunat› memzuç ise de, her birisi için
hususî bir tav›r, bir hâl vard›r ki, maksud-i bizzat o husu-
sî tav›rd›r; sair tav›rlar ise, tebeîdirler. Binaenaleyh, me-
selâ, Hâl›k’›n âsâr›ndan cemadata bakt›¤›n zaman, aza-
met ve kudreti kast›na hedef yap; baflka isimlerin tecelli-
yat›n› tebean düflün. Hayvanata bakarken, merhamet
kast›yla bak; sair tecelliyata tebeî bir nazarla bak.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Kerîm bütün insanlara rahmettir. Çünkü her

bir insan›n, flu hakikî âlemden kendisine mahsus hayalî
bir âlemi oldu¤u gibi, herkes kendi meflrebine göre
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münasip: uygun.
müsebbep: sebep olarak ortaya
konulmufl olan, sebep olunarak
meydana getirilen.
müflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik bulunan fley-
lerden her biri.
mütedâhil: tedahül eden, birbiri
içine geçen.
nazar: bak›fl.
nispet: oran, ölçü.
rahmet: ihsan edilen, bahfledilen
nimet.
sair: di¤er, baflka, öteki.
s›fat: vas›f, nitelik.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; varl›¤›-
n›n bafllang›c› olmayan ve her fle-
yi nurland›ran Cenab-› Hak.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
fluur: bilinç; bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tebean: ikinci derecede olarak,
dolayl› olarak, endirekt olarak.
tebeî: kastî olmayan, tâbi olarak
baflkas›n›n vücudu ile devam
eden.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

ahval: hâller, durumlar.
âlem: dünya, cihan.
amel: fiil, ifl.
âsâr: eserler.
azamet: büyüklük.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cemadat: cans›z varl›klar.
cüz’î: küçük, az.
ef’al: fiiller, ifller.
esma: adlar, isimler.
hakikî: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-

c›; Allah.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek
olmayan.
hayvanat: hayvanlar.
hususî: özel.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
ilim: bilgi, marifet.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
levaz›mat-› ihtiyacat: ihti-
yaçlar›n gerektirdikleri.
mahsus: bir fleye veya kifliye
has olan.
ma’kes: ayna.

maksud-i bizzat: kendi mak-
sad›, flahsî gaye, flahsî amaç.
memzuç: birbirine mezcol-
mufl, kar›flm›fl.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
meselâ: örne¤in.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mübareze: çat›flma, kavga.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.



Kur’ân’dan fehim ve iktibas etti¤i, haf›zas›nda kendisine
has bir Kur’ân vard›r ki, onun ruhunu terbiye, kalbini te-
davi eder.

Ve keza, Kur’ân-› Kerîm’in bir meziyeti fludur ki: Bü-
tün ulema ve ehl-i meflrep gibi, herkes, hidayeti için, fli-
fas› için müteaddit surelerden ayr› ayr› ayetleri ahzedebi-
lir. Çünkü, bir ayetin sair âyât-› Kur’âniye ile pek ince
münasebetleri, ittisal cihetleri vard›r, aralar›nda vahflet
yoktur. Bu itibarla, müteaddit surelerden al›nan ayetler,
küçük bir Kur’ân hükmünde olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
1 $ÉpH s’pG nIsƒob n’nh n∫rƒnM n’ cümle-i mukaddesesi, insan›n,

zerre vaziyetinden, insan-› mü’min suretine gelinceye
kadar camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet, insaniyet gibi
geçirdi¤i etvar ve ahvaline naz›rd›r. fiu menzillerde insa-
n›n letaifi pek çok elem ve emellere maruzdur. Maaha-
za, havl ve kuvvetin müteallikleri zikredilmeyerek, mut-
lak b›rak›lm›flt›r. Binaenaleyh, bu cümle tesellibahfl olup,
flümulü dâhilinde olan makamlara göre tefsir edilir.

Meselâ:

1. $ÉpH s’pG pOƒoLoƒrdG n¤nY nIsƒob n’nh pΩnón©rdG pønY n∫rƒnM n’
“Ademden ç›k›p vücuda gelmek.”

2. $ÉpH s’pG pABÉn≤nÑrdG n¤nY nIsƒob n’nh p∫GnhsõdG pønY n∫rƒnM n’
“Zevale gitmeyip bekada kalmak.”

adem: yokluk, hiçlik.
ahval: hâller, durumlar.
ahzetme: alma, al›nma.
âyât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
camidiyet: cans›zl›k, ruhsuzluk.
cihet: yön.
cümle-i mukaddese: kudsî, pak
ve yüce cümle.
dâhil: iç, içerisi.
ehl-i meflrep: belirli bir meflreb,
yol ve huy sahipleri.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
emel: fliddet arzu, ümit.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
fehim: anlay›fl.
havl: güç, kuvvet.
hayvaniyet: hayvansall›k.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
iktibas: al›nt›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
insan-› mü’min: inanan, inançl›
insan.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
ittisal: bitiflme, birleflme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
letaif: manevî duygular.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
makam: yer, mevki.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
menzil: yer, konak.
meselâ: örne¤in.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
mutlak: ba¤›ms›z, ask›da olan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.
naz›r: nazar eden, bakan.

nebatiyet: bitkisellik.
ruh: hayat ve canl›l›k veren
fley.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
suret: biçim, görünüfl.
flifa: bedenî ve ruhî bir hasta-
l›¤›n son bulmas›, sa¤l›¤›na

kavuflma.
flümul: içine alma, kapsam.
tefsir: aç›klama, izah.
terbiye: ahlâkland›rma, e¤it-
me.
tesellibahfl: teselli verici, avu-
tucu.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

vahflet: kopukluk, ayr›l›fl, bir-
birinden uzaklaflma.
vaziyet: durum.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.

1. Günahlardan dönmek ve taate kuvvet, ancak Allah’›n yard›m›yla mümkündür.
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3. $ÉpH s’pG p™rØsædG n¤nY nIsƒob n’nh pIsôn°†nŸrG pønY n∫rƒnM n’
“Mazarrat› def, menfaati celp.”

4. $ÉpH s’pG pÖpdÉn£nŸrG n¤nY nIsƒob n’nh pÖpFÉn°ünŸrG pønY n∫rƒnM n’
“Musibetten uzak olup, matlûba nail olmak.”

5. $ÉpH s’pG pInOÉnÑp©rdG n¤nY nIsƒob n’nh À/UÉn©nŸrG pønY n∫rƒnM n’
“Maasiye düflmemek, ibadete devam etmek.”

6. $ÉpH s’pG pánªr©uædG n¤nY nIsƒob n’nh pºn≤uædG pønY n∫rƒnM n’
“Azaba maruz kalmamak, nimete mazhar olmak.”

7. $ÉpH s’pG pQƒtædG n¤nY nIsƒob n’nh pánªr∏t¶dG pønY n∫rƒnM n’
“Zulmete düflmemek, nur ile tenevvür etmek.

Ve hakeza, her bir makamda insan›n letaifine göre
takyit ve tefsir edilebilir.

®
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azap: günahlara karfl› çekile-
cek ceza, eziyet, iflkence.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
def: mâni olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
hakeza: böylece, bunun gibi.
letaif: manevî duygular.
maasi: günahlar.
makam: yer, mevki.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.

matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.
mazarrat: zararlar, ziyanlar,
zarar vermeler.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
menfaat: fayda.
musibet: felâket, belâ.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.

nur: ayd›nlatma, par›lt›; Ce-
nab-› Hakk›n bütün kâinat›
isim ve s›fatlar›yla ayd›nlat-
mas›.

takyit: kay›t ve flarta ba¤la-
ma.

tefsir: aç›klama, izah.

tenevvür: nurlanma, parla-
ma, ayd›nlanma.

zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.



Zeylü’z-Zeyil
1 W

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Baz› insanlar›n a¤z›nda kemiyeten az, keyfiyeten pek
büyük üç kelime dolaflmaktad›r.

•Birincisi: Her fley kendi kendine teflekkül etmifltir.

•‹kincisi: Mucit ve müessir, esbapt›r.

•Üçüncüsü: Tabiat iktiza etti.

Bu üç kelimat›n pek çok muhalâta zarf olduklar› hak-
k›nda yap›lan beyanat› dinle:

‹nsan mevcuttur. Bu mevcut insan, birinci kelimeye
nazaran hem sânidir, hem masnu. ‹kinci kelimeye göre,
esbab›n tesiriyle vücuda gelmifltir. Üçüncü kelimeye na-
zaran, mevhum tabiat›n eseridir. Dördüncü cihet ise, hak
ve hakikatin istilzam etti¤i gibi, Allah’›n masnuudur.

Evvelki kelimenin gayr-i mahsur muhalât›:

1. O kelimenin iktizas›na göre insan› teflkil eden zer-
relerin her birisinde hem insan›n içini, hem kâinat› göre-
cek, bilecek bir göz, bir ilim ve sair s›fât-› lâz›menin bu-
lunmas› lâz›md›r.beyanat: aç›klamalar, izahlar.

cihet: yön.
esbap: sebepler, vas›talar.
evvel: önce.
gayr-i mahsur: say›s›zca, s›n›rs›z.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ilim: bilme, bilgi.
istilzam: gerektirme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kelimat: kelimeler, sözler.
kemiyeten: say› itibar›yla, say›ca.

keyfiyeten: keyfiyet yönün-
den, nitelik ve özellik bak›-
m›ndan.
masnu: sanatl› yap›lm›fl eflya,
varl›k.
mevcut: var, var edilen.
mevhum: hakikatte olma-
yan, vehim ve hayal ürünü
olan.
mucit: icat eden, yoktan var
eden.
muhalât: muhaller, olmas›

mümkün olmayanlar.
müessir: eser sahibi; tesir
eden; iflleyen, hükmünü yü-
rüten.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sâni: sanatl› yapan, sanatkâr.
s›fât-› lâz›me: gerekli, lüzum-
lu s›fatlar, özellikler.
tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n

tümü.
tesir: etki.
teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme.
teflkil: vücut verme, meyda-
na getirme, yapma.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zeylü’z-zeyil: ekin eki, ilâve-
nin ilâvesi.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
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2. ‹nsan›n bedeninde, zerrattan teflekkül eden müte-
halif mürekkebat adedince, matbaalarda hurufat› tertip
etmek için kullan›lan kal›plar gibi, kal›plar lâz›md›r.

3. Kârgir kemerlerin tafllar› gibi, her bir zerrenin, ar-
kadafllar›na hem hâkim, hem mahkûm olmas› lâz›m ge-
lir. Ve keza, her birisi ötekilere hem z›t, hem misil, hem
mutlak, hem mukayyet olmas› lâz›md›r.

‹kinci kelimenin muhalât›:

1. ‹nsan›n mehaz›, yani insan› teflkil eden maddeler,
eczahanelerde bulunan a¤›zlar› mühürlü ayr› ayr› çeflit
çeflit mütebayin ilâçlar gibi maddelerdir. Hiç kimsenin eli
dokunmaks›z›n, ihtiyaç nispetinde, kemal-i intizam ve
muvazene ile, o ilâçlar›n fliflelerden kendi kendine ç›k›p
hayatî bir macun vaziyetine gelmesi mümkün ise, insa-
n›n da sânisiz, esbap ve mevadd-› camideden sudûru
mümkündür, diyebilir.

2. Bir fleyin kemal-i intizam ile gayr-i mahdut, kör, sa-
¤›r, camit, fluursuz esbaptan sudûrunun muhaliyeti nispe-
tinde, sânisiz, insan›n da o maddelerden yap›lmas› mu-
haldir. Maahaza, maddî esbab›n yaln›z zahire taallûku
vard›r; bât›ndaki lâtif, ince, garip nak›fllara, sanatlara nü-
fuzu yoktur.

3. O kelimenin iktizas›na göre, kemal-i ittifak ve inti-
zam ile ihtiyacat nispetinde gayr-i mahsur esbab›n bir cüz-
de, bir hücrede içtimalar› lâz›m gelir. Bu içtima, âlemin
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mahkûm: kendine hükmolunan,
hükümlü.
mehaz: menba, bir fleyin al›nd›¤›,
ç›kar›ld›¤› yer, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaynak.
mevadd-› camide: cans›z mad-
deler.
misil: benzer, efl.
muhal: imkâns›z.
muhalât: muhaller, olmas› müm-
kün olmayanlar.
muhaliyet: imkâns›zl›k, imkâns›z
olufl.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
mutlak: herhangi bir kayda ba¤l›
olmayan, kay›ts›z, flarts›z.
muvazene: denge, ölçü.
mürekkebat: mürekkep fleyler,
bileflikler, kar›fl›mlar.
mütebayin: birbirine uymayan,
birbirinden ayr›, z›t.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nispet: oran, ölçü.
nüfuz: geçerli olma, iflleme.
sâni: yapan, iflleyen, yap›c›.
sudûr: sâd›r olma, meydana ç›k-
ma, olma.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tertip: dizme, s›ralama, düzene
koyma.
teflekkül: flekillenme, meydana
gelme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vaziyet: durum.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
bât›n: görünmeyen taraf, iç
k›s›m.
camit: ruhsuz, cans›z.
cüz: parça.
esbap: sebepler, vas›talar.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
gayr-i mahsur: say›s›zca, s›-
n›rs›z.
hâkim: hükmeden.
hayatî: hayat için mecburî

olan, yaflamak için gerekli
olan.
hurufat: harfler.
içtima: toplanma.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu
olan fleyler.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
kârgir: tafl veya tu¤la inflaat,
tafl veya tu¤ladan yap›lm›fl
bina.
kemal-i intizam: intizam›n
mükemmel oluflu, tam ve ek-
siksiz düzen.

kemal-i ittifak ve intizam:
mükemmel bir birliktelik ve
düzen.
kemer: daire çemberinin par-
ças› biçiminde veya bu flekli
and›ran mimarî flekil.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
macun: hamur k›vam›na geti-
rilmifl ilâç.
maddî: madde ile alâkal›, cis-
manî.



ecza ve erkân›n›n azametiyle beraber senin elinin içine
girip içtima etmeleri demektir.

Çünkü, insan›n ustas› esbap oldu¤u takdirde, âlemin
bütün ecza ve erkân› insanla alâkadar oldu¤una nazaran,
insan›n yap›l›fl›nda amil ve usta olmalar› lâz›m gelir. Bir
usta, yapt›¤› fleyin içerisinde bulunduktan sonra yapar. O
hâlde, insan›n bir hücresinde âlemin eczas› içtima edebi-
lir. Bu öyle bir muhaldir ki, muhallerin en mümteniidir.

Üçüncü kelimenin muhal ve butlan› ise:

Evet, tabiat›n iki ciheti vard›r: Biri zahiridir ki, ehl-i
gaflet ve dalâletçe hakikat zannedilmifltir; di¤eri bât›n›d›r
ki, sanat-› ‹lâhiye ve s›bga-i Rahmaniyedir. Tabiata ilâ-
veten iddia edilen kuvvet ise, Hâl›k-› Hakîm-i Alîm’in cil-
ve-i kudretidir. Ehl-i gafletin sâni olarak telâkki ettikleri
tabiata, cenah olarak yap›flt›rd›klar› kör tesadüf ve ittifak
ise, dalâletten nefl’et eden ›zt›rar neticesinde, fleytanlar›n
ihtira ettikleri hezeyanlard›r. Çünkü, müteaddit eserle-
rimde kat’î bir surette ispat edildi¤i gibi; harikalar›n hari-
kas› olan flu sanat, ancak ve ancak bütün evsaf-› kemali-
ye ile muttas›f bir Habîr-i Basîr’in yed-i kudretinden ç›k-
mam›fl ise, flu kesif, camit, mukayyet miskin mümkinin
eliyle mi flu kâinata giydirilen gömlek yap›lm›flt›r? Yoksa
âlemlere giydirilen flu güzel teflekkülleri, nak›fllar› bauda
veya kaplumba¤a m› yapm›flt›r? Hâflâ, sümme hâflâ!

Evet, insanda, her fleyde, Sâni-i Ezelî’nin masnuu ol-
duklar›na mevcudat›n adedince flahitler vard›r. Meselâ:

alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
amil: yapan, iflleyen; yapan, yap›-
c›.
azamet: büyüklük.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
bauda: sivri sinek, sinek.
butlan: bat›l, hükümsüz olma hâ-
li.
camit: ruhsuz, cans›z.
cenah: kanat, kol.
cihet: yön.
cilve-i kudret: kudret ve kuvve-
tin tecellisi, görüntüsü.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
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.
erkân: rükünler, esaslar.
esbap: sebepler, vas›talar.
evsaf-› kemaliye: olgunluk vas›f-
lar›.
Habîr-i Basîr: her fleyi gören ve
her iflten haberdar olan Allah.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâl›k-› Hakîm-i Alîm: her fleyi
hakk›yla bilen ve her ifli hikmetle
yapan yarat›c›; Allah.
harika: ola¤anüstü.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
hezeyan: saçmalama, abuk sa-
buk konuflma, herze.
›zt›rar: mecburiyet, zorunluluk,
çaresizlik, ihtiyaç.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
iddia: davaya kalk›flma, dava et-
me.
ihtira: uydurma, olmayan bir fle-
yi olmufl gibi gösterme.
ilâveten: ilâve olarak, eklenerek,
ekleyerek, katarak, art›rarak.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittifak: birleflme; rast gelifl.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
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miskin: uyufluk, tembel, ha-
reketsiz, zavall›.
muhal: imkâns›z.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›,
ba¤l›.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›-
fatlanan.
mümkin: mümkün, olabilir
olanlar, yarat›lanlar.
mümteni: imkâns›z, olamaz.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.

nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
sanat-› ‹lâhiye: ‹lâhî sanat,
Allah’›n sanat›; Cenab-› Hak-
k›n sanat ile yaratmas›.
sâni: yapan, iflleyen, yap›c›.
Sâni-i Ezelî: bafllang›c› olma-
yan, zaman, mekânla kay›tl›
olmayan ve her fleyi sanatl›
yaratan yarat›c›, Allah.
s›bga-i Rahmaniye: Cenab-›
Hakk›n yaratt›¤› r›z›klar› isim
ve s›fatlar› ile boyamas›.
suret: biçim, flekil, tarz.

sümme: tekrar ve tekrar.
tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n
tümü.
telâkki: kabul etme, bir gö-
rüflle bakma.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi.
teflekkül: oluflum.
yed-i kudret: kudret eli, her
fleyi tutan Allah’›n kudret eli.
zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.



1. Kâinatt›r. Evet, kâinat›n ihtiva etti¤i bütün zerrat ve
mürekkebat›n her birisi, elli befl lisan ile flahadet etmek-
tedir.

2. Kur’ân’d›r. Evet, Kur’ân, bütün enbiya, evliya ve
muvahhidînin kitaplar›yla sahife-i kevn ve vücutta yarat›-
lan icadî ve tekvinî ayetler, Hâl›k’›n hallâk›yetine adil fla-
hitlerdir.

3. Mahlûkat›n reisi ve resulü, bütün enbiya, evliya,
melâike ile birlikte her fleyin sânii Allah oldu¤una ilân-›
flahadet ediyorlar.

4. ‹ns ve cin taifeleri, envaen ihtiyacat-› f›triyesiyle fla-
hittirler.

5. Ulûhiyet ve hallâk›yetin Allah’a mahsus ve münha-
s›r oldu¤una Allah da flahadet ediyor.

Arkadafl! Sanat›n, vücuh-i selâse-i mezkûre üzerine
mümkine; veya hakk›n istilzam etti¤ine nazaran, Vacib’e
olan isnad› meselesi, semeredar bir a¤aç meselesi gibi-
dir. fiöyle ki:

A¤ac›n o semereleri, ya vahdete isnat edilir, yani nefl-
vünema kanunuyla a¤ac›n kökünden, kök de çekirdek-
ten, çekirdek de evamir-i tekviniyeyi temessülden, eva-
mir-i tekviniye de “Kün!” emrinden, “Kün!” emri dahi
Vahid-i Vacib’den sâd›r olmufltur. O vakit, o a¤aç bütün
eczas›yla, yapraklar›yla, dallar›yla, semereleriyle, yarat›-
l›fl kolayl›¤›nda, bir semere-i vahide hükmünde olur.
Çünkü, vahdete nispeten, küçük bir semere a¤ac›yla pek 
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sonuncusu.
kün: ‘ol’ manas›nda Allah’›n var-
l›klar› yarat›rken verdi¤i emir.
lisan: dil.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
melâike: melekler.
mesele: önemli konu.
muvahhidîn: muvahhitler, tevhit
edenler, Allah’›n varl›¤›na ve birli-
¤ine inananlar.
mümkin: mümkün, olabilir olan-
lar, yarat›lanlar.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
mürekkebat: mürekkep fleyler,
bileflikler, kar›fl›mlar.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
neflvünema: yay›l›p geliflme, bü-
yüyüp geliflme; büyüme, boy at-
ma, yetiflme, geliflme.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
reis: baflkan.
resul: Allah’›n elçisi, peygamber.
sâd›r olmak: ç›kmak, meydana
gelmek, ortaya ç›kmak.
sahife-i kevn ve vücut: olufl ve
varl›k sayfas›.
sâni: sanatl› yapan, iflleyen, yap›-
c›; sanatkâr.
semere: meyve, yemifl.
semeredar: meyveli, faydal› neti-
celer veren.
semere-i vahide: bir tek meyve.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
taife: tak›m, güruh.
tekvinî: tekvin ile ilgili, yaratma-
ya, var etmeye dair.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
Vacib: varl›¤› zorunlu olan ve
baflkas›n›n varl›¤›na ba¤l› olma-
yan.
vahdet: birlik ve teklik.
Vahid-i Vacib: varl›¤› zorunlu
olan ve baflkas›n›n varl›¤›na muh-
taç olmayan, bir ve tek olan Al-
lah.
vücuh-i selâse-i mezkûre: önce-
den söylenen üç cihet, üç yön.
zerrat: zerreler, atomlar.

âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k .
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
envaen: tür veya cins olarak;
cinsleri itibar›yla.
evamir-i tekviniye: yaratma
içeren emirler, varl›¤›n yarat›-

l›fl›yla ilgili ifller.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hallâk›yet: yarat›c›l›k.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
icadî: vücuda getirme ve ya-
rat›l›fla ait.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ihtiyacat-› f›triye: yarat›l›fl
gere¤i olan ihtiyaçlar.
ilân-› flahadet: flahitli¤i her-

kese duyurma.
ins: insan, befler, âdemo¤lu.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
istilzam: gerekli görme, lü-
zumlu görme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kanun: kaide, kural.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n



büyük ve çok semereli bir a¤aç aras›nda fark yoktur. Bu
adem-i fark, vahdette sühuletle yüsr, kesrette suubetle
usrün bulundu¤undan nefl’et etmifltir. E¤er kesrete isnat
edilirse, her bir semere, her bir çiçek, her bir yaprak, her
bir dal, tam a¤ac›n›n vücuda gelmesine lâz›m olan bütün
alât, cihazat, esbap vesaireye ihtiyaç gösterecektir. Çün-
kü, küll cüzde dâhildir; ona ne lâz›msa, buna da lâz›md›r.
Mesele, bu iki fl›ktan hariç de¤ildir: Biri vacip, di¤eri
mümtenidir.

Hülâsa: Bir hücrenin vücuda gelmesi, kendisine isnat
edilirse, kâinata muhit olan s›fatlar kendisinde lâz›md›r.
Esbaba isnat edilirse, âlemdeki bütün esbab›n o hücrede
içtimalar› lâz›m gelir. Hâlbuki, sine¤in iki eli s›¤mayan bir
hücre, iki ilâh›n tasarrufuna mahal olabilir mi? Hâflâ!

Maahaza, hücreden tut, âleme kadar her bir fleyin bir
nevi vahdeti vard›r. Öyle ise, sâni de vahit olacakt›r. Çün-
kü, vahit, ancak vahitten sudûr eder. Ve keza, bir habbe
flemsi ziyas›yla, rengiyle, tecelli suretiyle içine alabilir; fa-
kat, mastariyet itibar›yla, bir habbe iki habbeyi içine al›p
onlara mastar olamaz. Ve keza, vücud-i haricî vücud-i
misalîden daha sabit, daha muhkemdir. Vücud-i haricî-
den bir nokta vücud-i misalîden bir da¤› içine alabilir. Ke-
zalik, vücud-i vücubî daha kavi, daha rasih, daha sabittir,
belki de vücud-i hakikî, vücud-i haricî ondan ibarettir.

Binaenaleyh, ilm-i muhit-i ezelîde temessül eden
imkânî vücutlar, vücud-i vücubînin tecelliyat-› nuriyeleri-
ne âyine ve ma’kestirler. Öyle ise, ilm-i ezelî imkânî 

adem-i fark: fark›n olmamas›.
alât: aletler, vas›talar, ayg›tlar.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
âyine: ayna.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cihazat: cihazlar, azalar.
cüz: parça.
dâhil: girme, içinde olma.
esbap: sebepler, vas›talar.
habbe: tane.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ve
tap›n›lan fley.
ilm-i ezelî: ezelî ilim, Cenab-›
Hakk›n sonsuz ezelî ilmi.
ilm-i muhit-i ezelî: bafllang›c› ol-
mayan ve her fleyi kuflatan ilim;
Allah’›n ilmi.
Imkânî vücut: maddî varl›k âle-
mine ç›kma imkân›na sahip var-
l›klar.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kesret: çokluk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahal: yer.
ma’kes: yan›sma yeri, ayna.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
mastariyet: kaynakl›k, ortaya
ç›kma.
mesele: önemli konu.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
muhkem: sa¤lam olan, eksiklik
ve noksan› olmayan.
mümteni: imkâns›z, olamaz.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
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nevi: çeflit, tür.
rasih: sa¤lam, temeli kuvvet-
li.
sabit: kararl›, de¤iflken olma-
yan, bozulmayan.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
semere: meyve, yemifl.
s›fat: vas›f, nitelik.
sudûr: sâd›r olma, meydana
ç›kma, olma.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
suubet: güçlük, zorluk.
sühulet: kolayl›k.

flems: günefl.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecelliyat-› nuriye: parlak
görüntüler.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
usür: s›k›nt›.
vacip: zorunlu.
vahdet: birlik ve teklik.
vahit: yaln›z, tek, bir.

vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
vücud-i hakikî: gerçek vücut.
vücud-i haricî: haricî vücut,
varl›¤› ortaya ç›kan, d›flar›da
varl›¤› bilinen, nesnel.
vücud-i misalî: görüntüden
oluflan varl›k, yans›ma ile olu-
flan varl›k.
vücud-i vücubî: zorunlu olan,
gerekli olan varl›k.
vücut: beden, varl›k.
yüsr: kolayl›k, rahat.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



vücutlara âyine oldu¤u gibi, imkânî vücutlar da vücud-i
vücubîye âyinedir. Sonra, o imkânî vücutlar, ilm-i ezelî-
den vücud-i haricîye intikal etmifllerse de, vücud-i hakikî
mertebesine vâs›l olmam›fllard›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kevn ve vücut sahas›nda durup, ahval-i âleme dikkat

eden adam hadsî bir sür’atle anlar ki, tesir ve faaliyet lâ-
tif, nuranî, mücerret olan fleylerin fle’ni oldu¤u gibi, infi-
al, kabiliyet, teessür de maddî, kesif, cismanî fleylerin
hassas›d›r. Evet, misal olarak semadaki nur ile yerdeki flu
kocaman da¤a bak: O nur, semada iken ziyas›yla yerde
ifl görür, faaliyettedir. O da¤ ise, azametiyle beraber fa-
aliyetsiz yerinde oturuyor; ne bir tesiri var ve ne de bir
fiili var.

Ve keza, eflya aras›nda vukua gelen fiillerden anlafl›l›-
yor ki, hangi bir fley lâtif, nuranî ise, sebep ve fail olma-
ya kesb-i liyakat eder; kesafeti nispetinde de infial ve
müsebbebiyet mertebesine yaklafl›yor. Bundan anlafl›l›-
yor ki, esbab-› zahiriyenin hâl›k›yla, müsebbebat›n muci-
di, ancak ve ancak Nurü’l-Envar, Sâni-i Ezelî’dir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Tefekkür, gafleti izale eder; dikkat, teemmül, evham

zulümat›n› da¤›t›yor. Lâkin, nefsinde, bât›n›nda, hususî
ahvalinde tefekkür etti¤in zaman, derinden derine taf-
silât ile tetkikat yap. Fakat, afakî, haricî, umumî ahvalâ-
ta teemmül etti¤in vakit, sathî, icmalî düflün, tafsilâta 
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izale: giderme, ortadan kald›rma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kesafet: kal›nl›k, yo¤unluk, kesif-
lik, koyuluk, s›kl›k.
kesb-i liyakat: lay›k olma, ehli-
yet kazanma.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
kevn: olma, olufl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtif: cismanî olmayan, ruhla ilgi-
li, ruhanî.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mertebe: derece, basamak.
misal: örnek.
mucit: yaratan, yoktan var eden.
mücerret: soyutlanm›fl olan, ci-
sim hâlinde bulunmayan.
müsebbebat: bir sebeple olanlar,
sebeple meydana ç›kanlar, neti-
celer.
müsebbebiyet: kendini do¤uran
sebepleri gösteren sonuç olufl.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nispet: oran, ölçü.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Nurü’l-Envar: her türlü ›fl›¤›n ger-
çek kayna¤› hükmündeki ›fl›k
olan Allah.
Sâni-i Ezelî: bafllang›c› olmayan,
zaman, mekânla kay›tl› olmayan
ve her fleyi sanatl› yaratan yarat›-
c›, Allah.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
sema: gökyüzü, gök.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
teemmül: inceden inceye, etrafl›-
ca düflünme.
teessür: tesir alt›nda kalma, etki-
lenme.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tesir: etki.
tetkikat: araflt›rmalar, inceleme-
ler.
umumî: genel.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vuku: olma, meydana gelme.
vücud-i hakikî: gerçek vücut.
vücud-i haricî: haricî vücut, varl›-
¤› ortaya ç›kan, d›flar›da varl›¤› bi-
linen, nesnel.
vücud-i vücubî: zorunlu olan, ge-
rekli olan varl›k.
vücut: var olma, varl›k.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulümat: karanl›klar.

afakî: d›fla dönük.
ahval: hâller, durumlar.
ahvalât: hâller, durumlar.
ahval-i âlem: âlemin hâlleri,
durumlar›.
azamet: büyüklük.
bât›n: iç, iç yüz, iç k›s›m.
cismanî: maddî ve cisimli ol-
mak.
esbab-› zahiriye: görünürde-
ki sebepler.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
faaliyet: ifl, hareket.

fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
fiil: ifl, hareket.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hadsî: sezgiye dayal›.
hâl›k: yoktan yaratan, her fle-
yi yoktan var eden.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile
ilgili; çevresel.
hassa: bir kimseye has olan
özellik, nitelik veya tesir.
hususî: özel.

icmalî: k›saca, topluca, tafsil-
siz, toplu, k›sa.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
ilm-i ezelî: ezelî ilim, Cenab-›
Hakk›n sonsuz ezelî ilmi.
imkânî vücut: maddî varl›k
âlemine ç›kma imkân›na sa-
hip varl›klar.
infial: gücenme, dar›lma; et-
kilenme, etki alt›nda kalma;
d›fl etkenle harekete geçme.
intikal: bir yerden baflka bir
yere geçme, yer de¤ifltirme.



geçme. Çünkü, icmalde, fezlekede olan k›ymet ve güzel-
lik tafsilât›nda yoktur. Hem de, afakî tefekkür dipsiz de-
nize benziyor, sahili yoktur; içine dalma, bo¤ulursun.

Arkadafl! Nefsî tefekkürde tafsilâtl›, afakî tefekkürde
ise icmalî yaparsan, vahdete takarrüp edersin. Aksini
yapt›¤›n takdirde, kesret fikrini da¤›t›r, evham seni hava-
land›r›r, enaniyetin kal›nlafl›r; gafletin kuvvet bulur, tabia-
ta kalbeder. ‹flte dalâlete isal eden kesret yolu budur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan ne kadar cahil ve gafildir, ne kadar yolunu flafl›r-

m›fl, nefsine zarar veriyor. Dokuz vecihle menfaati mu-
hakkak, yaln›z bir vecihle zarar› mevhum olan büyük bir
hayr-› azîmi terk, dalâleti irtikâp eder.

Evet, Sofestaînin bir flüphesi için, binlerce menfaat
delilleri olan hidayeti terk ediyor. Hâlbuki insan çok veh-
ham, ihtiyatl› oldu¤una nazaran, dünyevî bir iflte onda
bir zarar ihtimali varsa, içtinap eder; ahiret ifli olursa, on-
da dokuz zarar ihtimali oldu¤u hâlde, içtinap etmez. ‹flte
cehalet bu kadar olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Ruh-i insanî gayr-i mütenahi ihtiyaçlara giriftar, gayr-i

mütenahi elemlere mahaldir, gayr-i mahsur lezzetlere
ifltihal›d›r, gayr-i mahdut âmâli beslemektedir; hatta,
kalbin dalâletiyle beraber, ruhtan f›flk›ran flefkat, gayr-i
mütenahi elemleri tazammun ediyor. Binaenaleyh, 

afakî: d›fla dönük.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âmâl: emeller, arzular, istekler.
Binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cahil: Allah’› tan›mayan, ‹lâhî ha-
kikatlerden habersiz, hak bilgisin-
den yoksun.
cehalet: cahillik, ilimden yoksun
olma, ‹lahî hakikatlerden haber-
siz olma.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
dünyevî: dünyaya ait.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fezleke: hülâsa, netice, muhta-
sar, özet.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›n›r-
s›z, sonsuz.
gayr-i mahsur: say›s›zca, s›n›rs›z.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
giriftar: tutkun, düflkün, müptelâ.
hayr-› azîm: büyük hay›r.
hidayet: do¤ru olan, hak olan:.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
icmalî: k›saca, topluca, tafsilsiz,
toplu, k›sa..
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak
durma.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyat: uzak görüfllü olma, gele-
ce¤i düflünerek tedbirli hareket
etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
irtikâp: kötü, fena ve günah tefl-
kil edecek bir ifl yapma, kötü ifl
iflleme.
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
ifltiha: fazla istek, arzu.
kalbolma: bir halden di¤er bir
hale geçme, dönüflme.
kesret: çokluk.
k›ymet: de¤er.
mahal: yer.
menfaat: fayda.
mevhum: hakikatte olmayan,
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vehim ve hayal ürünü olan.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nefsî: kifliye ait, kifli ile alâka-
l›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
ruh-i insanî: insan›n ruhu, in-
san›n bizatihi kendisi, benli¤i,
ruhu.
Sofestaî: eski Yunan felsefe-
sinde hiçbir fleyin mutlak ha-

kikatinin olmad›¤›, her fleyin
ölçüsünün insan›n bilgisine
dayal› oldu¤u inanc›n› savu-
narak de¤erleri ve ahlâk› sor-
gulayarak tahrip etmeye çal›-
flan kimse.
flefkat: merhamet ve ac›ma
yüklü karfl›l›ks›z sevgi.
tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n
tümü.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
takarrüp: yak›nlaflma, yak-

laflma, yanaflma.

tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.

tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.

vahdet: birlik ve teklik.

vecih: cihet, yön.

vehham: çok flüphe ve ves-
vese eden, çok kuruntulu; ve-
himli, kuruntulu.



“Ben neyim? Ne k›ymetim var ki, benim için k›yamet
kopsun, mizan vazedilsin, hesap görülsün?” demeye
hakk›n yoktur.

Ey kemal-i gurur ile dalâlet kürsüsünde oturan! Haya-
t›na ma¤rur olma. Zira, o hayat bir mugalâta ile kaimdir.
fiöyle ki: O kürsüde oturan dâl, zeval ve fenân›n dehfle-
tini düflünüp korktu¤u zaman saadet-i ebediye ihtimaline
kaçar, tekâlif-i diniyenin terkinde de ahiretin olmayaca¤›
ihtimaline kaçar. Bu ma¤lâta ile, her iki elemden kurtu-
luyor! Lâkin, k›sa bir zamanda dü¤üm aç›l›r, hakikat or-
taya ç›kar. Ne birinci ihtimal elemini izale eder ve ne de
ikinci ihtimal yükünü tahfif eder.

Ve keza, musibet taammüm etti¤inde, elem hafif olur.
“Ben de emsalim gibiyim” diye, yine yük alt›ndan kaçar.
Fakat, musibet âmm oldu¤unda, elemi muzaaf olur, kat
kat ziyade olur. Çünkü, kendisi gibi, akrabas›, ahbab› da
o musibete dâhildir. Çünkü, insan›n ruhu, ebna-i cinsiy-
le alâkadard›r; ne kadar umumî olursa, o kadar da elemi
fazla olur.

Ey flek cephesinde, gaflet gölgesinde istirahate çekilen
bîçare! Gaflet serinli¤inde flek içinde zevk etti¤in lezzeti
lezzet sanma. O, zehirli bald›r, az bir zaman sonra Ce-
hennemî bir azaba ink›lâp edecektir. E¤er âlâm›n lezai-
ze, nâr›n nura ink›lâp etmesi emelinde isen, evkat-› ham-
sede rükû ve sücud kancas›yla gururun hortumunu bük,
s›k bafl›n› k›r, iman› doldur, sonra âyâta tefekkür ile taate
devam eyle ki, flek ve gaflet perdeleri y›rt›ls›n. Bu dalâlet 
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hakikat: gerçek, do¤ru.
ihtimal: olabilirlik.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kaim: ayakta duran, var olan.
kemal-i gurur: tam bir gurur, bö-
bürlenme ve büyüklenme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
k›ymet: de¤er.
kürsü: taht, makam.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
ma¤lâta: mugalâta, zihin kar›flt›-
racak saçma söz, bofl ve manas›z
söz, karfl›s›ndakini yan›ltmak için
söylenen bofl lâk›rd›.
ma¤rur: gururlu; kendini be¤en-
mifl, büyüklük taslayan.
mizan: ahirette günah ve sevap-
lar›n, iyilik ver kötülüklerin ölçü-
lece¤i terazi, manevî ölçü aleti.
mugalâta: safsata, a¤›z kalabal›¤›.
musibet: felâket, belâ.
muzaaf: kat kat, iki misli.
nâr: atefl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
taammüm: umumîleflme, genel
olma, yayg›nlaflma.
taat: itaat etme, Allah’›n emirleri-
ni yerine getirip yasaklar›ndan
kaç›nma.
tahfif: hafifletme, yükünü azalt-
ma.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tekâlif-i diniye: dinî teklifler, din-
le ilgili sorumluluklar.
umumî: genel.
vazedilme: koyulma, konulma.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.
ziyade: çok, fazla.

ahbap: dostlar.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âlâm: kederler, elemler, ac›-
lar.
âmm: genel, umumî.
âyât: Kur’ân ayetleri.
azap: günahlara karfl› kabirde
ve ahirette çekilecek ceza.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cehennemî: Cehenneme has,

Cehenneme ait, Cehennem
gibi, (s›cak veya yak›c›).
dâhil: girme, içinde olma.
dâl: sapk›nlar, do¤ru ve Hak
yoldan uzaklaflanlar.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma.
ebna-i cins: kendi cinsinden
olanlar.
elem: dert, üzüntü, maddî-

manevî ›zt›rap.
emel: fliddet arzu, ümit.
emsal: benzerler.
evkat-› hamse: befl vakit; sa-
bah, ö¤le, ikindi, akflam ve
yats› namazlar›n›n k›l›nd›¤›
vakitler.
fenâ: yokluk, son bulma, ge-
çicilik.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
gurur: kibir, kendi yüksek ve
de¤erli tutarak böbürlenme.



ac›l›¤›ndan, necat›n halâveti tavazzuh ile, münacat lezze-
ti ortaya ç›ks›n.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Ubudiyette ancak teslimiyet vard›r; tecrübe, imtihan
yoktur. Çünkü, seyyid, efendi abdini, hizmetkâr›n› tecrü-
be ve imtihan edebilir, fakat abd seyyidini imtihan etmek
salâhiyetinde de¤ildir. Ve keza, insan Rabbini, Hâl›k’›n›
tecrübe edemez.

@
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abd: kul, köle.
halâvet: zevk, lezzet.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
imtihan: deneme, s›nama.
keza: böylece, ayn› flekilde.
münacat: Allah’a dua etme,

yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.
necat: kurtulufl, kurtulma,
halâs, selâmet.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
salâhiyet: yetki, bir ifli yap-
maya veya ifle kar›flmaya
hakk› bulunma.
seyyid: efendi, en önde olan.

tavazzuh: aç›klanma, ayd›n-
lanma, aç›kl›¤a kavuflma, aç›k
hale gelme.

tecrübe etmek: s›namak, de-
nemeye tâbi tutmak; hesaba
çekmek.

teslimiyet: kendini Allah’a
veya baflka birinin iradesine
terk etme, boyun e¤me.

ubudiyet: kulluk.



Zühre (*)

w
Mukaddeme

Bu risalenin telifinden on iki sene evvel (HAfi‹YE) inayet-i Rab-
baniye ile, marifet-i ‹lâhiyede bir hareket-i fikriye ve bir seya-
hat-i kalbiye ve bir inkiflafat-› ruhiyede tezahür eden baz› lema-
at-› tevhidiyeyi, Arabî olarak, Notalar suretinde ZÜHRE, fiU-
LE, HABBE, fiEMME, ZERRE, KATRE gibi risalelerde kay-
detmifltim. Uzun bir hakikatin yaln›z bir ucunu göstermek ve
parlak bir nurun yaln›z bir flua›n› irae etmek tarz›nda yaz›ld›-
¤›ndan, yaln›z kendi kendime birer hat›ra ve birer ihtar fleklin-
de oldu¤undan, baflkalar›n›n istifadesi mahdut kalm›flt›. Husu-
san, en mümtaz ve en has kardefllerimin k›sm-› azam› Arabî
okumam›fllar. Bunlar›n ›srar› ve ilhah›yla o Notalar›n, o
Lem’alar›n k›smen izahl› ve k›smen k›sa bir mealini Türkçe
olarak yazmaya mecbur oldum.
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irae: gösterme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
izah: aç›klama, anlatma.
katre: damla.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
lemaat-› tevhidiye: Allah’›n birli-
¤ini gösteren par›lt›lar.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
marifet-i ‹lâhiye: Allah’a mahsus
ilim, ‹lâhî sanat; hiç kimsenin ya-
pamad›¤›, sadece Allah’›n kudre-
tinde olan bilgi.
meal: mana, anlam, mefhum.
mecbur: zorunlu olma.
Mesnevî-i Arabî: Arapça olarak
telif edilen Mesnevî-i Nuriye.
Milâdî: Hz. ‹sa’n›n do¤umunu
bafllang›ç alan takvim.
müellif: eser telif eden, yazan.
mukaddeme: baflta ve as›l mak-
sada girmeden önce söylenen
veya yaz›lan fley.
mümtaz: ayr›cal›kl›, seçkin.
münasip: uygun.
nam: ad
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar›
r›z›kland›ran Allah.
ricakârâne: ricada bulunarak, ri-
ca eder flekilde.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flemme: az›c›k koklamak.
seyahat-i kalbiye: kalp yolculu-
¤u, kalben seyahat.
flua: ›fl›n, ›fl›k demeti.
flule: ayd›nlat›c› alev, yal›m.
suret: biçim, flekil, tarz.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
takdim: öne geçirme, öne alma,
önde tutma.
tarz: biçim, flekil, suret.
tehir: erteleme.
telif: eser yazma.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
zerre: en küçük parça; en küçük
birim.
Zühre: son derece parlak olan Ço-
ban Y›ld›z›.

Arabî: Arapça.
derç: sokma, içine alma.
habbe: tane, tohum; su ka-
barc›¤›.
hakikat: gerçek, esas.
hareket-i fikriye: düflünce
hareketi.
hafliye: dipnot.
Hicrî: tarih bafllang›c› olarak

Hz. Muhammed’in hicretini
esas alan takvim.
hususan: bilhassa, özellikle.
icmal: k›sa anlatma, özetle-
me, ayr›nt›lara girmeme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ilhah: ›srar etme, bir fleyin
kabulü için son derece diren-

me.
inayet-i Rabbaniye: Allah’›n
inayeti; Cenab-› Hakk›n mah-
lûkat›n terbiye, tedbir ve ida-
resinde onlara yapm›fl oldu¤u
lütuflar, himayeler, yard›mlar.
inkiflafat-› ruhiye: ruhî inki-
flaflar, aç›l›mlar ve geniflleme-
ler.

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

(*) Bu Zühre Risalesi, Mesnevî-i Arabî’nin çok mühim bir risalesidir. Her
ne kadar tercüme etmeye çal›flm›fl isem de, müellifin, vaktiyle Nur fia-
kirtlerinin ricakârâne ›srarlar› üzerine yapt›¤› tercümeyi aynen derç et-
meyi daha münasip gördüm, Risale-i Nur’un On Yedinci Lem’as› na-
m›n› alan bu risale ile Arabî ZÜHRE aras›nda, bir icmal tafsil ve tak-
dim tehir fark› vard›r.

Mütercim
Abdülmecid

HAfi‹YE: On iki sene evvel denilen tarih Hicrî 1340, Milâdî 1921 sene-
leridir.



Bu Notalar ve Arabî risaleler, Yeni Said’in, en evvel, haki-
kat ilminden —bir derece fluhut suretinde gördü¤ü için— ta¤-
yir edilmeden mealleri yaz›ld›. Onun için, baz› cümleler sair
Sözlerde zikredilmekle beraber, burada da zikrediliyor. Ve bir
k›sm›, gayet mücmel olmakla beraber, izah edilmiyor; tâ leta-
fet-i asliyesini kaybetmesin.

Said Nursî

B‹R‹NC‹ NOTA

Kendi nefsime hitaben demifltim: Ey gafil Said! Bil ki,
flu âlemin fenâs›ndan sonra sana refakat etmeyen ve
dünyan›n harab›yla senden müfarakat eden bir fleye kal-
bini ba¤lamak sana lây›k de¤ildir. Hususan senin asr›n›n
ink›raz›yla seni terk edip arka çeviren ve bahusus berzah
seferinde arkadafll›k etmeyen ve hususan seni kabir ka-
p›s›na kadar teflyi etmeyen, hususan bir iki sene zarf›n-
da ebedî bir firak ile senden ayr›l›p günah›n› senin boy-
nuna takan, hususan senin ra¤m›na olarak husulü an›n-
da seni terk eden fânî fleylerle kalbini ba¤lamak kâr-› ak›l
de¤ildir.

E¤er akl›n varsa, uhrevî ink›lâbat›nda, berzahî etvar›n-
da ve dünyevî ink›lâbat›n›n müsademat› alt›nda ezilen,
bozulan ve ebedî seferde sana arkadafll›¤a muktedir ol-
mayan iflleri b›rak, ehemmiyet verme, onlar›n zevalin-
den kederlenme.

Sen kendi mahiyetine bak ki: Senin lâtifelerin içinde
öyle bir lâtife var ki, ebedden ve Ebedî Zat’tan baflkas›na 

âlem: dünya, cihan; bütün ya-
rat›lm›fllar.
Arabî: Arapçaya ait, Arap dili ile
ilgili.
as›r: yüzy›l.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret
aras›ndaki yer.
berzahî: kabir hayat›yla ilgili, ber-
zah âlemi ile ilgili.
dünyevî: dünyaya ait.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
Ebedî Zat: sonu olmayan, daimî,
sürekli, azamet ve ululuk sahibi
olan Allah.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
fenâ: yok olma, ölümlülük, geçi-
cilik.
firak: ayr›l›k, hicran.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
husul: olma, meydana gelme.
hususan: bilhassa, özellikle.
ink›lâbat: ink›lâplar, de¤iflmeler.
ink›raz: sönme, yok olma, tüken-
me; bir fleyin kökünün kaz›nmas›.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâr-› ak›l: akl›n kabul edece¤i ifl,

238 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE

ak›ll›ca ifl, ak›l ifli, akla uygun.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
lâtife: kalbe ba¤l› hassas bir
duygu.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
letafet-i asliye: aslî güzellik-
ler, nezaketler, aslî tatl›l›k.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
meal: mana, anlam, mefhum.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,
k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
müfarakat: uzaklaflma,

ayr›l›k.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
müsademat: müsademeler,
çarp›flmalar, vuruflmalar.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.
ra¤m›na: ona ra¤men, inad›-
na, z›dd›na.
refakat: refiklik arkadafll›k.
sair: di¤er, baflka, öteki.

fluhut: gözle görme, müflahe-
de.
suret: biçim, flekil, tarz.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
teflyi: u¤urlama, gideni selâ-
metle yolcu etme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
zarf›nda: süresince.
zeval: sona erme, yok olma,
ölme.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



raz› olamaz. Ondan baflkas›na teveccüh edemiyor. Masi-
vas›na tenezzül etmez. Bütün dünyay› ona versen, o f›trî
ihtiyac› tatmin edemez. O fley ise, senin duygular›n›n ve
lâtifelerinin sultan›d›r. Fât›r-› Hakîm’in emrine mutî olan
o sultan›na itaat et, kurtul.

‹K‹NC‹ NOTA

Hakikattar bir rüyada gördüm ki, insanlara diyordum:

“Ey insan! Kur’ân’›n desatirindendir ki, Cenab-› Hak-
k›n masivas›ndan hiçbir fleyi ona taabbüt edecek bir de-
recede kendinden büyük zannetme. Hem, sen kendini
hiçbir fleyden tekebbür edecek derecede büyük tutma.
Çünkü mahlûkat ma’budiyetten uzakl›k noktas›nda mü-
savi olduklar› gibi, mahlûk›yet nispetinde de birdirler.”

ÜÇÜNCÜ NOTA

Ey gafil Said! Bil ki: Galat-› his nev’inden, gayet mu-
vakkat dünyay› lâyemut ve daimî görüyorsun. Etraf›na ve
dünyaya bakt›¤›n zaman bir derece sabit ve müstemir
gördü¤ünden, fânî nefsini de o nazar ile sabit telâkki et-
ti¤inden, yaln›z k›yametin kopaca¤›ndan dehflet al›yor-
sun. Güya k›yametin kopmas›na kadar yaflayacaks›n gi-
bi, yaln›z ondan korkuyorsun.

Akl›n› bafl›na al. Sen ve hususî dünyan, daimî zeval ve
fenâ darbesine maruzsunuz. Senin bu galat-› hissin ve
ma¤lâtan flu misale benzer ki:

Bir adam, elinde olan âyinesini bir hane veya bir fleh-
re veya bir bahçeye karfl› tutsa, misalî bir hane, bir flehir,
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ma’budluk, ilâhl›k; kendisine iba-
det edilmeye müstahak olufl, ulû-
hiyet.
ma¤lâta: mugalâta, zihin
kar›flt›racak saçma söz, bofl ve
manas›z söz, karfl›s›ndakini
yan›ltmak için söylenen bofl
lâk›rd›.
mahlûkat: yarat›klar, Allah ta-
raf›ndan yarat›lanlar.
mahlûk›yet: yarat›lm›fll›k, ya-
rat›lm›fl olma.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
masiva: Allah’tan baflka bütün
varl›klar.
misal: örnek.
misalî: görüntü.
müsavi: eflit.
müstemir: de¤iflmez, sabit, muh-
kem, sa¤lam, kavi, metin.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
muvakkat: geçici.
nazar: bak›fl.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
taabbüt: tapma, tap›nma.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n›
karfl›lama.
tekebbür: kibirlenme, büyüklük
satma.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

âyine: ayna.
daimî: sürekli, devaml›.
darbe: vurufl, vurma, çarpma.
dehflet: büyük tehlike
karfl›s›nda korkma ve flafl›r›p
kalma.
desatir: düsturlar, kaideler.
fânî: ölümlü, geçici.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah.
fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.

f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
galat-› his: duyufltaki aldan›fl,
his yan›lmas›.
gayet: son derece.
güya: sanki.
hakikattar: hakikatli, gerçe¤i
olan.
hane: ev.
hususî: özel.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-

me, emre uygun hareket et-
me.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
lâtife: kalbe ba¤l› hassas bir
duygu.
lâyemut: ölümsüz, sonu ol-
mayan, hayat› sona ermez.
ma’budiyet: ma’bud olufl,



bir bahçe o âyinede görünür. Edna bir hareket ve küçük
bir tagayyür âyinenin bafl›na gelse, o hayalî hane ve
flehir ve bahçede hercümerç ve kar›fl›kl›k düfler. Hariçte-
ki hakikî hane, flehir ve bahçenin devam ve bekas› sana
fayda vermez. Çünkü, senin elindeki âyinedeki hane ve
sana ait flehir ve bahçe, yaln›z âyinenin sana verdi¤i mik-
yas ve mizan iledir.

Senin hayat›n ve ömrün âyinedir. Senin dünyan›n di-
re¤i ve âyinesi ve merkezi, senin ömrün ve hayat›nd›r.
Her dakikada o hane ve flehir ve bahçenin ölmesi müm-
kün ve harap olmas› muhtemel oldu¤undan, her dakika
senin bafl›na y›k›lacak ve senin k›yametin kopacak bir
vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayat›na ve dünya-
na çekemedikleri ve kald›ramad›klar› yükleri yükletme!

DÖRDÜNCÜ NOTA

Bil ki: Ekseriyetle Fât›r-› Hakîm’in âdetidir; ehemmi-
yetli ve k›ymettar fleyleri ayn›yla iade ediyor. Yani, ekser
eflyan›n misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebeddülünde,
as›rlar›n de¤iflmesinde o k›ymettar, ehemmiyetli fleyleri
ayn›yla iade ediyor. Yevmî ve senevî ve asrî haflirlerin
umumunda, flu kaide-i âdetullah ekseriyetle muttarit gö-
rünüyor.

‹flte bu sabit kaideye binaen deriz:

Madem, fünunun ittifak›yla ve ulûmun flahadetiyle,
hilkat fleceresinin en mükemmel meyvesi insand›r. Ve
mahlûkat içinde en ehemmiyetli insand›r. Ve mevcudat
içinde en k›ymettar insand›r. Ve insan›n bir ferdi, sair 

âdet: kanun.
as›r: yüzy›l.
asrî: as›rl›k, yüzy›ll›k.
âyine: ayna.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
edna: en afla¤›, en basit, en kü-
çük.
ehemmiyetli: önemli.
ekser: pek çok.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
faide: fayda.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah.
fünun: fenler..
hakikî: gerçek.
hane: ev.
hariç: d›flar›.
haflir: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek olma-
yan.
hercümerç: karmakar›fl›k olma,
alt üst olma.
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hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
iade: geri verme.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
kaide: kural, esas, düstur.
kaide-i âdetullah: âdetullah
kaidesi. Cenab-› Allah’›n ya-
ratmas›ndaki âdet prensibi.
k›yamet: y›k›l›p tahrip olma,
yok olma; ölüm.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahlûkat: yarat›klar, Allah

taraf›ndan yarat›lanlar.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
mikyas: ölçek.
misil: benzer, efl.
mizan: terazi, ölçü.
muhtemel: ihtimal dâhilinde,
olabilir.
muttarit: s›ral›, düzgün, inti-
zaml›, düzenli.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen;
ispatlanm›fl.

flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
sair: di¤er, baflka, öteki.
flecere: a¤aç.
senevî: senelik, y›ll›k.
tagayyür: hâlden hale geç-
me, de¤iflme, baflkalaflma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
ulûm: ilimler.
umum: bütün, hepsi.
vaziyet: durum.
yevmî: günlük, gündelik, her
gün.



hayvanat›n bir nev’i hükmündedir. Elbette, kat’î bir hads
ile hükmedilir ki, haflir ve neflr-i ekberde beflerin her bir
ferdi ayn›yla, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.

BEfi‹NC‹ NOTA

fiu notada, Avrupa fünunu ve medeniyeti, Eski Said’in
fikrinde bir derece yerleflti¤i için, Yeni Said harekât-› fik-
riyede seyretti¤i zaman, Avrupa’n›n fünun ve medeniye-
ti, o seyahat-i kalbiyede emraz-› kalbiyeye ink›lâp ede-
rek, ziyade müflkülâta medar oldu¤undan, bilmecburiye,
Yeni Said zihnini silkeleyip, müzahref felsefeyi ve sefih
medeniyeti atmak isterken, kendi ruhunda Avrupa’n›n
lehinde flahadet eden hissiyat-› nefsaniyeyi susturmak
için, Avrupa’n›n flahs-› manevîsi ile, bir cihette gayet k›-
sa, bir cihette uzun, gelecek muhavereye mecbur olmufl-
tur.

Yanl›fl anlafl›lmas›n, Avrupa ikidir. Birisi, ‹sevînin din-i
hakikîsinden ve ‹slâmiyetten ald›¤› feyiz ile hayat-› içti-
maiye-i befleriyeye nafi sanatlar› ve adalet ve hakkaniye-
te hizmet eden fünunlar› takip eden Avrupa’ya hitap et-
miyorum. Belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeni-
yetin seyyiat›n› mehasin zannederek befleri sefahate ve
dalâlete sevk eden bozulmufl ikinci Avrupa’ya hitap edi-
yorum. 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:
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veya birisine karfl› konuflma.
hükmetme: karar vermek, inan-
ca varmak.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
iade: geri döndürme, geri çevir-
me.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
‹sevî: Hz. ‹sa’n›n dininden olanlar.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl
(fley).
mecbur: zorunda kalma.
medar: sebep, vesile.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mehasin-i medeniyet: medeni-
yetin güzellikleri.
muhavere: konuflma, sohbet et-
me.
müflkülât: müflküller, güçlükler,
zorluklar.
müzahref: süprüntü, pislik.
muz›r: zararl›, zarar veren.
nafi: faydal›, kârl›.
neflr-i ekber: en büyük neflir,
mahflerde insanlar›n diriltilmesi.
nevi: çeflit, tür.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
flahs-› manevî: manevî flah›s, bel-
li bir kifli olmay›p bir cemaatten
meydana gelen manevî flah›s.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
sefih: gösterifle, zevk ve e¤lence-
ye afl›r› düflkün; fayday› zarar›
ay›rdetme yetene¤inden mah-
rum.
sevk: önüne kat›p sürme.
seyahat-i kalbiye: kalp yolculu-
¤u, kalben seyahat.
seyahat-i ruhiye: ruhun seyaha-
ti, ruhen seyahat.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

adalet: her hak sahibine
hakk›n›n tam ve eksiksiz ve-
rilmesi, düzenli ve dengeli
olufl.
befler: insan, insanl›k.
bilmecburiye: mecburiyetle,
zorunlu olarak.
cihet: yön.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
din-i hakikî: hakikî din, ger-
çek din.
emraz-› kalbiye: kalp has-

tal›klar›, kalp ile ilgili has-
tal›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; ilim, ir-
fan.
fünun: fenler.
fünun-i nafia: faydal› ilimler,
fenler.
gayet: son derece.
hads: sezgi, sezifl.

hakkaniyet: hak ve adalete
uygunluk, hak ve do¤ruluk-
tan ayr›lmama.
harekât-› fikriye: fikrî hare-
ketler, canl›l›klar.
haflir: yeniden dirilip toplan-
mak, ikinci dirilifl.
haflr-i ekber: en büyük dirilifl,
toplanma.
hayat-› içtimaiye-i befleriye:
insanlara ait olan sosyal ha-
yat.
hayvanat: hayvanlar.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a



Bil, ey ikinci Avrupa! Sen sa¤ elinle sakîm ve dalâlet-
li bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muz›r bir medeniyeti
tutup dava edersin ki, “Beflerin saadeti bu ikisi iledir.”
Senin bu iki elin k›r›ls›n ve flu iki pis hediyen senin bafl›-
n› yesin!

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 al-
dat›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, o dalâlet ci-
hetiyle bütün emelleri ink›taa u¤rayan ve bütün elemleri
ondan nefl’et eden bir bîçare insana hangi saadeti temin
ediyorsun? Acaba, zail, yalanc› bir Cennette cismi bulu-
nan ve kalbi, ruhu Cehennemde azap çeken bir insana
mes’ut denilebilir mi? ‹flte, sen bîçare befleri böyle bafl-
tan ç›kard›n; yalanc› bir Cennet içinde Cehennemî bir
azap çektiriyorsun.

Ey nev-i beflerin nefs-i emmaresi! Bu temsile bak, be-
fleri nereye sevk etti¤ini bil. Meselâ bizim önümüzde iki
yol var. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki, her ad›m 

âyâ: hayret ve flaflk›nl›k ifade
eden edat, acaba.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, zavall›.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cehennemî: Cehenneme has, Ce-
henneme ait, Cehennem gibi,
(s›cak veya yak›c›).
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
emel: fliddet arzu, ümit.
felsefe: madde ve hayat› bafl-
lang›ç ve gaye bak›m›ndan ince-
leyen ilim.
inkisar-› hayal: hayal k›r›kl›¤›,
umdu¤unu bulamama.
ink›ta: kesilme, arkas› gelmeme,
devam etmeme, devaml› olma-
ma.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
mes’ut: saadetli, bahtl›, mutlu.
meselâ: örne¤in.
me’yus: ye’se düflmüfl, ümitsiz,
kederli.
musibet: felâket, belâ.
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
muz›r: zararl›, zarar veren.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
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den nefis.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k; hayat›n özü ve esas›.
saadet: mutluluk.
sakim: hasta, hastal›kl›; do¤ru
olmayan, hatal›.
fleamet: u¤ursuzluk, meyme-

netsizlik.
sefih: gösterifle, zevk ve e¤-
lenceye afl›r› düflkün; fayday›
zarar› ay›rdetme yetene¤in-
den mahrum.
sevk: önüne kat›p sürme.
suret: biçim, flekil, tarz.
tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
temin: sa¤lama.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.
vaziyet: durum.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda

var olmad›¤› hâlde varm›fl gi-
bi görülen her hangi bir fleye
ait.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.
zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.
zail: zeval bulan, sona eren,
devaml› olmayan, yok olan.
zindan: hapishane.
ziynet: süs.



bafl›nda bîçare, âciz bir adam bulunur. Zalimler hücum
edip mal›n›, eflyas›n› gasp ederek kulübeci¤ini harap edi-
yorlar. Bazen de yaral›yorlar. Öyle bir tarzda ki, ac›nacak
hâline sema a¤l›yor. Nereye bak›lsa, hâl bu minval üzere
gidiyor. 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. Ya in-
saniyetten tecerrüt edip nihayetsiz vahfleti iltizam ederek
öyle bir kalbi tafl›yacak ki, kendi selâmetiyle beraber
umumun helâketi onu müteessir etmesin; veyahut kalp
ve akl›n muktezas›n› iptal etsin.

Ey sefahat ve dalâlette bozulmufl ve ‹sevî dininden
uzaklaflm›fl Avrupa! Deccal gibi bir tek gözü tafl›yan 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 
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hidayet: do¤ru olan, hak olan.
hücum: sald›rma.
illet: hastal›k.
iltizam: birinin taraf›n› tutma, ta-
rafgirlik.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
iptal-i his: hissin iptali, duyarl›l›¤›
yitirme.
‹sevî: Hz. ‹sa’n›n dininden olanlar.
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, yasl›,
kederli bulunma hâli.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›-
zl›¤a u¤ram›fl.
mecbur: zorunlu olma, zorunda
kalma.
mekân: yer, mahal.
menzil: durak, konak yeri.
minval: hareket tarz›, davran›fl,
usul, yol.
misal: örnek.
mukteza: iktiza eden, gereken.
müstakim: do¤ru.
müteellim: elemli, kederli, hü-
zünlü, içi s›zlayan.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
muvakkaten: geçici olarak.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
ruh-i befler: insan ruhu.
saadet: mutluluk.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
sema: gökyüzü, gök.
sultan-› âdil: âdil hükümdar.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
tarz: biçim, flekil, suret.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
teellüm: elemlenme, tasalanma,
dertlenme, üzüntü duyma.
umum: bütün, herkes.
umumî: genel.
vahflet: yabanî ve vahflî olan fley,
medeniyetin z›dd›.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi kö-
tüden ay›rabilen ve iyilik etmek-
ten lezzet duyan ve kötülükten
elem alan manevî bir his.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
âlây›illiyyin: yüceler yücesi,
en yüksek mertebe.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, za-
vall›.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cazibedar: çekici, cazibeli.
Cehennemî: Cehenneme has,
Cehenneme ait, Cehennem
gibi, (s›cak veya yak›c›).
cihet: yön.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,

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: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve
anlay›fll›l›¤›n son derecesi.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en

afla¤›s›, Cehennemin en afla¤›
tabakas›.
fanteziye: bol gösterifl, deb-
debe.
gasp: zorla alma, zaptetme,
el koyma.
gayr: baflka.
giriftar: tutkun, düflkün,
müptelâ.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâlet: hâl, durum.
hayvanat: hayvanlar.
helâket: y›k›lma, mahvolma.
hevesat: hevesler.



her tarafta bulunuyor, geziyorlar. Ara s›ra o sultan›n em-
riyle o askerlerin bir k›sm›n› terhis ediyorlar. Silâhlar›n›,
atlar›n› ve mirî levaz›matlar›n› al›yorlar, onlara izin tezke-
resini veriyorlar. O terhis olunan neferler, çendan ünsi-
yet ettikleri at ve silâhlar›n teslim al›nmas›ndan zahiren
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
sevinç ve flenlikle bir tahflidat ve sevkiyat-› askeriye var;
ve vefiyat nam›nda sürur ve m›z›ka ile terhisat-› askeriye
görünüyor. ‹flte, Kur’ân-› Hakîm beflere bu yolu hediye et-
mifltir. Bu hediyeyi kim tam kabul etse, böyle iki cihan›n

ahval: hâller, durumlar.
befler: insan, insanl›k.
çendan: gerçi, her ne kadar.
cihet: yön.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, görülen bir fle-
yin asl› esas›.
hâl: durum, vaziyet.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
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resinde say›s›z hikmet ve fay-
dalar bulunan Kur’ân.
levaz›mat: lüzumlu madde-
ler, ihtiyaç maddeleri.
mahzun: hüzünlü, kederli,
kayg›l›, dertli, üzüntülü.
malik: sahip.
medar-› sürur: sevinç ve ne-
fle vesilesi, sebebi.
mirî: devlet hazinesi.
müferrah: feraha kavuflmufl,
gönül huzuruna kavuflmufl,
rahata ermifl.
muhafaza: koruma.

nam: ad.
nefer: asker, er.
nefis: hayat, ruh, can.
numune: örnek.
payitaht: taht flehri, hüküm-
dar›n oturdu¤u flehir, hükü-
met merkezi.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
saadet: mutluluk.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sevkiyat-› askeriye: asker
sevkiyat›.
sultan: padiflah, hükümdar.
sürur: sevinç, mutluluk.

tahflidat: y›¤malar, biriktir-
meler, toplamalar.
terhis: izin verme, serbest
b›rakma.
terhisat-› askeriye: askerlik-
ten terhis etmeler.
tevellüdat: tevellütler, do-
¤umlar.
tezkere: belge, pusula.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.
vefiyat: ölümler, vefatlar.
vikaye: koruma, sahip ç›kma.
zahiren: görünüflte.



saadetine giden bu ikinci yoldan gider. Ne geçmifl fley-
den 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-› kâi-
natta 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 flevk ile beden hücrelerinin g›dalan-
d›r›lmas› için koflmalar› nas›l cidaldir? Nas›l bir çarp›fl-
makt›r? Belki o imdat ve koflmak, Kerîm bir Rabbin em-
riyle bir teavündür.

Hem çürük bir esas›n: “Her fley kendi nefsine malik-
tir” diyorsun.

Hiç bir fley kendi nefsine malik olmad›¤›na kat’î bir de-
lil 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 
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için olan iktidar, güç.
kanun: yasa.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i itaat: itaatin kusursuzlu-
¤u, tam ve mükemmel itaat.
kemal-i flevk: tam ve kusursuz
bir istek.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kerîm: ihsan ve ikram› bol olan
Allah.
kerîmâne: kerîmce, cömertçe,
bol ihsan ve ikram ile.
mahzun: hüzünlü, kederli,
kayg›l›, dertli, üzüntülü.
malik: sahip.
nebatat: bitkiler.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
rahîmâne: rahîm olarak, merha-
met ederek, merhametli olarak.
saadet: mutluluk.
semek: bal›k.
teavün: yard›mlaflma, birbirine
yard›m etme.
temin: sa¤lama.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
umumî: genel.
zahir: aç›k, görünür.
zat: kendi.
zerrat-› taamiye: yiyecek zerre-
leri, yemek tanecikleri.
zîhayat: hayat sahibi.
ziyade: çok, fazla.

ahmakane: ahmakças›na,
ak›ls›zca.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
cidal: muharebe, cenk, kav-
ga, çarp›flma, savafl.
cilve: tecelli, görüntü.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
düstur: kaide, esas, prensip.
düstur-i teavün: yard›mlafl-
ma kanunu.
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller, kifli-

nin kendi ihtiyarî fiilleri.
erkân-› kâinat: âlemin esas-
lar›, kâinat›n direkleri.
esbap: sebepler, vas›talar.
eflref: en flerefli, daha flerefli,
en iyi, en güzel.
gaye-i himmet: gayret ve ça-
ban›n gayesi, çal›flman›n
amac›.
hakk-› hayat: yaflama hakk›.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ik-
ram ile yaratan, cömert ve ih-
san› bol olan yarat›c›, Allah.
havf: korku, korkma.

hayvanat: hayvanlar.
hedef-i maksat: as›l var›lmak
istenen hedef.
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
imdat: yard›m.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda



cüz’ünden onun dest-i ihtiyar›na verilen ve daire-i iktida-
r›na giren, yaln›z meflkûk tek bir cüzdür. Böyle en zahir
fiilin yüz cüz’ünden bir cüz’üne malik olmayan, nas›l
“Kendine maliktir” denilir?

Böyle en eflref ve ihtiyar› en genifl, bu derece hakikî
tasarruftan ve temellükten eli ba¤lanm›fl bulunsa, “Sair
hayvanat ve cemadat kendine maliktir” diyen, hayvan-
dan daha ziyade hayvan ve cemadattan daha ziyade ca-
mit ve fluursuz oldu¤unu ispat eder.

Seni bu hataya at›p vartaya düflüren, bir gözlü dehan-
d›r, yani harika, menhus zekând›r. O kör dehan ile, her
fleyin hâl›k› olan Rabbini unuttun, mevhum bir tabiata is-
nat ettin, âsâr›n› esbaba verdin, o hâl›k›n mal›n› bat›l
ma’bud olan ta¤utlara taksim ettin. fiu noktada ve o de-
han nazar›nda, her zîhayat, her bir insan, tek bafl›yla
hadsiz a’dâya karfl› mukavemet etmek ve nihayetsiz ha-
cat›n tahsiline çabalamak lâz›m geliyor; ve zerre gibi bir
iktidar, ince tel gibi bir ihtiyar, zail lem’a gibi bir fluur, ça-
buk söner flule gibi bir hayat, çabuk geçer dakika gibi bir
ömür ile 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, 
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na mazhar oluyor.

a’dâ: düflmanlar.
âsâr: eserler.
bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
camit: ruhsuz, cans›z.
cemadat: cans›z varl›klar.
cüz: parça.
daire-i iktidar: güç, kuvvet daire-
si.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve an-
lay›fll›l›¤›n son derecesi.
derman: ilâç, çare.
dest-i ihtiyar: irade eli, güç, kud-
ret, kuvvet eli.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esbap: sebepler, vas›talar.
eflref: en flerefli, daha flerefli, en
iyi, en güzel.
fiil: ifl, hareket.
giriftar: tutkun, düflkün, müptelâ.
hacat: hacetler, ihtiyaçlar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
harika: ola¤anüstü.
hayvanat: hayvanlar.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kâfi: yeter, elverir.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
lem’a: par›lt›.
ma’bud: kendisine ibadet olunan,
tap›n›lan, kulluk edilen.
malik: sahip.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mecbur: zorunlu olma, zorunda
kalma.
menhus: u¤ursuz, kötü, mefl’um.
meflkûk: flüpheli, flüphe edilen.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
mukavemet: karfl› koyma, da-

yanma, direnme.
musibet: felâket, belâ.
nazar: bak›fl.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
Ra’d: Kur’ân-› Kerîm’in 13. su-
resi. Medine’de nazil olmufl-
tur. 43 ayettir.
sair: di¤er, baflka, öteki.
s›r: gizli hakikat.

flule: par›lt›, ›fl›lt›; alev, atefl.
fluur: bilinç; bir fleyin incelik-
lerini iyice idrak etme, an-
lay›fl.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n
tümü.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl›
isyana sevk eden , isyankâr;
her bat›l ma’bud, fleytan.
tahsil: alma, kazanma.

taksim: bölme, paylaflt›rma.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
temellük: sahiplenme, kendi-
ne mal etme.
varta: tehlike, büyük tehlike.
zahir: aç›k, görünür.
zail: sona eren, yok olan.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zîhayat: hayat sahibi.
ziyade: çok, fazla.

1. Kâfirlerin duas› bofla gitmekten baflka bir fleye yaramaz. (Ra’d Suresi: 14.)

246 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE



Senin karanl›kl› dehan, nev-i beflerin gündüzünü gece-
ye kalbetmifl. Yaln›z o s›k›nt›l›, zulümlü ve zulmetli gece-
ye ›s›nd›rmak için, yalanc›, muvakkat lâmbalarla tenvir
ettin. O lâmbalar sürur ile beflerin yüzüne tebessüm et-
miyor. Belki beflerin a¤lanacak ac› hâllerindeki eblehâne
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 nok-
ta-i istinat bulamad›¤› için, zat›nda gayet âciz bir cebbar-›
hodfürüfltur.

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 azam-› mahlûkata karfl› da ubudiyete tenezzül 

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 247

ait geçici, çirkin arzu ve istekler.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hücum: sald›rma.
kalbolma: bir hâlden di¤er bir
hale geçme, dönüflme.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
matemhane-i umumî: genel yas
evi, herkesin matem tuttu¤u yer.
menfaat: fayda.
menfaat-i nefis: nefsin menfaati.
miskin: uyufluk, tembel, hareket-
siz, zavall›.
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
müstehziyâne: istihza edercesi-
ne, alay ederek, e¤lenerek, alay
yollu.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.
muvakkat: geçici.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefis: kendi, flah›s.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nihayet: son derece.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
rab: efendi, sahip, hükmedici ve
besleyici.
flakirt: talebe, ö¤renci.
seda: ses.
sürur: sevinç, mutluluk.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n› karfl›-
lama.
tebessüm: gülümseme.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
teskin: sakinlefltirme, yat›flt›rma.
ubudiyet: kulluk.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zat: kendi.
zîhayat: hayat sahibi.
zillet: hor ve hakir görülme, alçal-
ma.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k.

abd: kul.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
amma: ama, lâkin, ancak.
azam-› mahlûkat: mahlûka-
t›n en büyü¤ü.
befler: insan, insanl›k.
cebbar: zorba.
cebbar-› hodfürufl: kendini
be¤enen zorba, devaml› ken-
dini be¤endirmeye çal›flan,
zalim ve gaddar zorba.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve

anlay›fll›l›¤›n son derecesi.
dessas: desise eden, aldat›c›,
oyuncu, hileci.
eblehâne: ak›ls›zcas›na, ah-
makças›na, aptalca.
elem: ac›, a¤r›, maddî-manevî
›zt›rap.
feda: u¤runa verme.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
firavun: zalim, imans›z; kibir-
li, gururlu ve inatç›.
firavun-i zelil: alçak, afla¤›l›k

firavun; alçalan, afla¤›l›k alâ-
meti gösteren firavun.
gaye-i himmet: gayret ve ça-
ban›n gayesi, çal›flman›n
amac›.
gayet: son derece.
gurur: kibir, kendi yüksek ve
de¤erli tutarak böbürlenme.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
hamiyet: gayret.
hasis: asi, alçak, baya¤›; cimri,
tamahkâr.
hevesat-› nefsaniye: nefse



etmez ve Cennet gibi en büyük ve azam bir menfaati ga-
ye-i ubudiyet yapmaz bir abd-i azizdir.

Hem halîm selimdir. Fakat Fât›r-› Zülcelâl’inden bafl-
kas›na izni ve emri olmadan tezellüle tenezzül etmez bir
halîm-i âlihimmettir.

Hem fakirdir. Fakat onun Malik-i Kerîm’i ona ileride
iddihar etti¤i mükâfat ile 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, bu zail, fânî dünyay› ona gaye-i maksat
hiç yapar m›?

‹flte iki flakirdin himmetlerinin ne derece birbirinden
farkl› oldu¤unu anla!

Hem felsefe-i sakîmenin flakirtleriyle Kur’ân-› Ha-
kîm’in tilmizlerinin hamiyetkârl›k ve fedakârl›klar›n› bu-
nunla muvazene edebilirsiniz. fiöyle 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 ve saadet-
leriyle mes’ut oluyor ve ruhunda fledit bir alâkay› onlara
karfl› hisseder. Hem, en büyük fley olan arfl ve flemsi mu-
sahhar birer memur ve kendi gibi bir abd, bir mahlûk te-
lâkki eder.

abd: kul.
abd-i aziz: izzetli kul; Allah’tan
baflkas›na müracaat etmeyen ve
minnet duymayan kul.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
aleyh: karfl›, karfl›t.
arfl: uzay, gökyüzü.
arz: yer, dünya.
azam: en büyük.
Cennet-i ebediye: sonsuz ve dai-
mî olan Cennet.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fakir-i müsta¤ni: elindekiyle ye-
tinip kanaat eden ve ihtiyac›n›
baflkas›na bildirmeyen fakir.
fânî: ölümlü, geçici.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
felsefe: madde ve hayat› bafl-
lang›ç ve gaye bak›m›ndan ince-
leyen ilim.
felsefe-i sakîme: yanl›fl yoldaki
felsefe, sakat felsefe.
gaye-i maksat: as›l gaye, istekle-
rin amac›.
gaye-i ubudiyet: kullu¤un gaye-
si.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
halîm: yumuflak huylu, uysal.
halîm-i âlihimmet: üstün gayret-
li, yumuflak huylu ve a¤›rbafll›.
hamiyetkâr: hamiyetli, onur ve
haysiyet sahibi.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
ibad: abdler, kullar.
iddihar: biriktirme, toplama, y›¤-
ma.
istinat: dayanma, güvenme.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
Malik-i Kerîm: bol ihsan ve ik-
ram sahibi olan, her fleyin gerçek
sahibi Allah.
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menfaat: fayda.
mes’ut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren, istenilen hâle ko-
nulmufl.
muvazene: mukayese,
karfl›laflt›rma; ölçü, denge.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n

temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saadet: mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
salih: dinin emir ve yasak-
lar›na uygun hareket eden,
takva sahibi, müttakî.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
fledit: fliddetli.
selim: temiz, samimî.
semavat: semalar, gökler.
flems: günefl.
seyyid: efendi.

suret: biçim, flekil, tarz.
telâkki: anlama, kabul etme.
telâkki: kabul etme, alma.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.
tezellül: zillete katlanma,
afla¤›lanma.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
umum: bütün.
zaif-i kavi: kuvvetli zay›f; za-
af›nda kuvvet bulunan.
zail: sona eren, yok olan.



Hem, iki flakirdin ulviyet ve inbisat-› ruhlar›n› bundan
k›yas et ki: Kur’ân, kendi flakirtlerinin ruhuna öyle bir in-
bisat ve ulviyet verir ki, doksan dokuz taneli tesbihe bedel,
doksan dokuz Esma-i ‹lâhiyenin cilvelerini gösteren dok-
san dokuz âlemlerin zerrat›n› birer tesbih taneleri olarak
flakirtlerinin ellerine verir, “Evratlar›n›z› bununla okuyu-
nuz” der.

‹flte Kur’ân’›n tilmizlerinden fiah-› Geylânî, Rufaî, fia-
zelî (rad›yallahü anhüm) gibi flakirtleri, virtlerini okuduk-
lar› vakit dinle, bak! Ellerinde silsile-i zerrat›, katarat
adetlerini, mahlûkat›n aded-i enfas›n› tutmufllar, onunla
evratlar›n› okuyorlar, Cenab-› Hakk› zikir ve tesbih edi-
yorlar.

‹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’âniye ile ne kadar teâlî ediyor.
Ve ne derece letaifi inbisat eder ki, koca dünya mevcu-
dat›n› virdine tesbih olmakla k›sa görüyor. Ve Cenneti zi-
kir ve virdine gaye olmakta az gördü¤ü hâlde, kendi nef-
sini Cenab-› Hakk›n edna bir mahlûkunun üstünde bü-
yük tutmuyor, nihayet izzet içinde nihayet tevazuu cem
ediyor. 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:
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keder: kayg›, ac›, hüzün.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan âciz b›rakan Kur’ân.
letaif: manevî duygular.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah ta-
raf›ndan yarat›lanlar.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
nazar: bak›fl.
nefis: kendi, flah›s.
nihayet: son derece.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
pest: alçak, afla¤›.
rad›yallahü anhüm: Allah onlar-
dan raz› olsun.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
saadet: mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
silsile-i zerrat: atomlar zinciri.
teâlî: yükselme, yücelme, çok
yüce olma.
terbiye-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
terbiyesi; Kur’ân’›n tarif etti¤i ve
verdi¤i terbiye.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk› flan›na lây›k ifade-
lerle anma.
tevazu: alçak gönüllülük, bir kim-
senin baflkalar›n› kendinden kü-
çük görmemesi.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik.
virt: zikir; belli zamanlarda, belli
say›da, belli dualar›n zikir olarak
belli biçimde ve düzenli flekilde
okunmas›.
yekçeflm: tek gözlü, sokur.
zerrat: zerreler, atomlar.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.

aded-i enfa: en faydal› say›,
miktar.
âlem: dünya, cihan; varl›k
s›n›flar›ndan her biri.
bedel: karfl›l›k.
befler: insan, insanl›k.
cem: toplama, bir araya getir-
me.
cilve: tecelli, görüntü.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve
anlay›fll›l›¤›n son derecesi.
edna: en afla¤›, en basit, en
küçük.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-

leri.
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 Avrupai-
ye: Avrupa’n›n sakat ve ka-
ranl›k felsefesi, Avrupa’n›n
yanl›fl yoldaki felsefesi.
gam: keder, üzüntü.
gaybaflina: gayb› bilen, gayp-
tan haberi olan, gelecekten
veya ahiretten haber veren.

gaye: maksat, hedef.
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›.
hüda-i Kur’ânî: Kur’ân’›n gös-
terdi¤i do¤ru yol.
inbisat: ferahlama, yay›lma,
geniflleme.
inbisat: ferahlama, yay›lma,
geniflleme.
inbisat-› ruh: ruh geniflleme-
si, ruh ferahl›¤›.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet,
kudret, üstünlük.
katarat: katreler, damlalar.



Ey insan! Senin elinde bulunan nefis ve mal›n senin
mülkün de¤il, belki sana emanettir. O emanetin maliki
her fleye kadîr, her fleyi bilir bir Rahîm-i Kerîm’dir. O, se-
nin yan›ndaki mülkünü senden sat›n almak istiyor; tâ se-
nin için muhafaza etsin, zayi olmas›n. ‹leride mühim bir
fiyat sana verecek. Sen muvazzaf ve memur bir askersin.
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 BÉ`sfpGnh ! ÉsfpG . Yani, “Ben Malik’imin hizme-

tindeyim. Ey musibet! E¤er Onun izin ve r›zas›yla geldin
ise, 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 ile gidiyor. Fakat hidayet ve dalâlette insanlar›n de-
receleri mütefavittir; gafletin mertebeleri de muhteliftir.

amel: ifl, uygulama, yapma.
azat: serbest b›rakma, hür olma.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
deha-i felsefî: felsefî kuvvet, fel-
sefeyle ilgili deha.
emin: güvenilir, emniyet sahibi.
esma: adlar, isimler.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzu-
lar›na dalmak.
hakikat-i hâl: durumun gerçek
yönü, iflin asl›.
hidayet: do¤ru olan, hak olan:.
hüda-i Kur’ânî: Kur’ân’›n göster-
di¤i do¤ru yol.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
malik: sahip.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme.
mertebe: derece, basamak.
muhafaza: koruma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
musibet: felâket, belâ.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-

yak gösteren.
mütefavit: birbirinden farkl›,
çeflitli olan.
muvazzaf: vazifelendirilmifl,
kendisine görev verilmifl, va-
zifeli.
nam: ad.
nefis: kötülü¤e sevk eden
duygu, insan›n kendi benli¤i.
numune: örnek.
Rahîm-i Kerîm: ikram› bol
olan ve kullar›na çok çok

merhamet eden Allah.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
r›z›k: yiyecek, içecek fley,
az›k.
sab›kan: evvelce, bundan ön-
ce.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
takat: bir fleyi yapabilme, ba-

flarabilme gücü, güç, kuvvet,
derman.
tarz: biçim, flekil, suret.
tekâlif: teklifler, vazifeler, so-
rumluluklar.
terhis: izin verme, serbest
b›rakma, sal›verme.
vazifeperver: vazife sever,
çal›flmay› seven, vazifesini se-
vip ona ba¤l› olan.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, zi-
yan.

1. Biz Allah’›n kullar›y›z; sonunda yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 156.)
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Herkes her mertebede bu hakikati tamam›yla hissede-
mez. Çünkü gaflet, hissi iptal ediyor. Ve bu zamanda
öyle bir derecede iptal-i his etmifl ki, bu elîm elemin ac›-
s›n› ehl-i medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyet-i il-
miyenin tezayüdüyle ve her günde otuz bin cenazeyi
gösteren mevtin ikazat›yla o gaflet perdesi parçalan›yor.
Ecnebilerin ta¤utlar›yla ve fünun-i tabiiyeleriyle dalâlete
gidenlere ve onlar› körü körüne taklit edip ittiba edenle-
re binler nefrin ve teessüfler!

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
ediyorsunuz. Agâh olunuz ki, siz ahlâks›zcas›na ittiba et-
tikçe, hamiyet davas›nda yalanc›l›k ediyorsunuz! Çünkü,
flu surette ittiba›n›z, milliyetinize karfl› bir istihfaft›r ve
millete bir istihzad›r.

1 pº«/≤nà°rùoŸrG p•Gnô°uüdG n‹pG rºocÉsjpGnh *G Énæj'óng
ALTINCI NOTA

Ey kâfirlerin çokluklar›ndan ve onlar›n baz› hakaik-›
imaniyenin inkâr›ndaki ittifaklar›ndan telâfla düflen ve iti-
kad›n› bozan bîçare insan!

Bil ki: K›ymet ve ehemmiyet, kemiyette ve adet çok-
lu¤unda de¤il. Çünkü, insan e¤er insan olmazsa, fleytan 
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hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
hamiyet: gayret.
hassasiyet-i ilmiye: ilme ait olan
dikkat ve ihtimam.
ikazat: ikazlar, uyarmalar, tem-
bihler.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
iptal-i his: hissin iptali, duyarl›l›¤›
yitirme.
istihfaf: küçümseme, hafife al-
ma, alay etme.
istihza: alaya alma, birisiyle e¤-
lenme, inceden inceye dokundu-
rarak alay etme.
itikat: kesin inanma, iman.
ittiba: tâbi olma, uyma, itaat et-
me.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kemiyet: bir fleyin adet, miktar
ve say› olarak ifade edilebilen du-
rumu, nicelik.
k›ymet: de¤er.
mertebe: derece, basamak.
mevt: ölüm.
nefrin: sövüp sayma, lânet oku-
ma.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
sefihâne: sefih olan kimseye
yak›fl›r yolda, sefihçe.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl› isya-
na sevk eden , isyankâr; her bat›l
ma’bud, fleytan.
taklit: baflkas›n›n fikir ve görüflle-
rine körü körüne uyma, onun gi-
bi hareket etme.
teessüf: üzülme, eseflenme, bir
fleyin tesirini hissetme, ac› duy-
ma.
tezayüt: artma, ço¤alma, ziyade-
leflme.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adavet: düflmanl›k, husumet.
agâh: bilgili, haberli, uyan›k.
âyâ: kabiliyetsiz, kudretsiz.
flaflk›nl›k ve sorma ile kar›fl›k,
“Acaba mümkün mü?” ma-
nas›nda, flüphe ve tereddüt
bildiren ünlem edat›.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cenaze: ölü.

dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
ecnebi: yabanc›, baflka mil-
letten olan.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i medeniyet: flehirliler,
flehir halk›ndan olanlar, uy-
gar, görgülü, kibar ve nazik

insanlar.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
Frenk: Avrupal›, Frans›z.
fünun-i tabiiye: tabiat fenle-
ri, ilimleri.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

1. Allah bizi ve sizi dosdo¤ru yola iletsin.



bir hayvana ink›lâp eder. ‹nsan, baz› Frenkler ve Frenk-
meflrepler gibi, ihtirasat-› hayvaniyede terakki ettikçe,
daha fliddetli bir hayvaniyet mertebesini al›r. Sen görü-
yorsun ki, hayvanat›n kemiyet ve adet itibar›yla hadsiz
bir çoklu¤u varken, ona nispeten insan gayet az iken,
umum enva-› hayvanat üstünde sultan ve halife ve hâkim
olmufltur.

‹flte, muz›r kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihler,
Cenab-› Hakk›n hayvanat›ndan bir nevi habislerdir ki,
Fât›r-› Hakîm onlar› dünyan›n imarat› için halk etmifltir.
Mü’min ibad›na etti¤i nimetlerin derecelerini bildirmek
için, onlar› bir vahid-i k›yasî yap›p, ak›bette, müstahak
olduklar› Cehenneme teslim eder.

‹flte, küffar›n ve ehl-i dalâletin bir hakikat-i imaniyeyi
inkâr ve nefyetmelerinde kuvvet yoktur. Çünkü, nefiy s›r-
r›yla, ittifaklar› kuvvetsizdir; bin nefyediciler, bir tek hük-
mündedir. Meselâ, bütün ‹stanbul ahalisi, Ramazan’›n ba-
fl›nda, ay› görmedi¤inden nefyetse; iki flahidin ispat›yla,
o cemm-i gafîrin nefiy ve ittifak› sukut eder. Madem küf-
rün ve dalâletin mahiyeti nefiydir ve inkârd›r ve cehildir
ve ademdir; küffar›n kesret ile ittifak› ehemmiyetsizdir.
Ehl-i hakk›n, hak ve sabit ve sübutu ispat olunan mesa-
il-i imaniyede fluhuda istinat eden iki mü’minin hükmü,
hadsiz ehl-i dalâletin ittifak›na racih olur, galebe eder.

Bu hakikatin s›rr› fludur ki: Nefyedenlerin davalar› su-
reten bir iken, müteaddittir; birbiriyle ittihat edemez ki
kuvvetlensin. ‹spat edicilerin davalar› ittihat ediyor, bir-
birinden kuvvet al›r. Çünkü, gökteki hilâl-i ramazan› 

adem: yokluk.
ahali: halk.
ak›bet: nihayet, son.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
cemm-i gafir: pek kalabal›k in-
san toplulu¤u, ekseriyet, ço¤un-
luk.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
dava: iddia.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâmi-
yet ve hak yolunda olan, hak
mezhepte olan.
enva-› hayvanat: hayvanlar›n
türleri, hayvanlar›n çeflitleri.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah (c.c.).
Frenk: Avrupal›, Frans›z.
Frenkmeflrep: Avrupal› gibi,
Bat›l›lar› taklit eden, yaflay›fl
tarz›n› Avrupal›lara benzeten.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayet: son derece.
habis: fesatç›, hilekâr, alçak, kötü,
pis, soysuz.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i imaniye: imana ait
olan gerçek.
hâkim: hükmeden, üstün olan.
halife: yeryüzünde baz› hususlar-
da Allah ad›na ve yine Allah’›n iz-
niyle hareket eden.
hayvanat: hayvanlar.
hayvaniyet: hayvanl›k.
hilâl-i ramazan: Ramazan ay›na
girildi¤ini gösteren hilâl.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüküm: karar, emir.
ibad: abdler, kullar.
ihtirasat-› hayvaniye: insanlar›n
hayvanî taraflar›na ait h›rslar;
hayvanî hislerin tatmininde; ye-
me, içme ve nefsin di¤er arzu-
lar›n› yerine getirme gibi konular-
da gösterilen afl›r› arzu ve istek-
ler.
imarat: tamir iflleri.
inkâr: reddetme, inanmama.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
ispat: kan›tlama.
istinat: dayanma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
ittihat: birleflme, birliktelik.
ittihaz: edinme, alma, kabul et-
me.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kemiyet: bir fleyin adet, miktar
ve say› olarak ifade edilebilen du-
rumu, nicelik.
kesret: çokluk.
küffar: kâfirler, hak dini, ‹slâmi-
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yeti inkâr edenler.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mertebe: derece, basamak.
mesail-i imaniye: imanî me-
seleler.
muz›r: zararl›, zarar veren.
mü’min: iman eden, inanan.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
müteaddit: çeflitli, bir çok.

nefiy: inkâr etme, olumsuzla-
ma, reddedifl.
nefyetmek: inkâr etmek,
reddetmek, olumsuzlamak.
nevi: çeflit, tür.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
racih: daha daha üstün, önce,
di¤erinden üstün.
sabit: kan›tlanm›fl, ispat-
lanm›fl.

sefih: gösterifle, zevk ve e¤-
lenceye afl›r› düflkün; fayday›
zarar› ay›rdetme yetene¤in-
den mahrum.
s›r: gizli hakikat.
sübut: sabit olma, ispatlan-
ma.
fluhut: gözle görme, flahitlik.
sukut: düflme, düflüfl.
sureten: suret olarak, görü-
nüfl itibar›yla.
terakki: yükselme, ilerleme.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas
olan fley, birim, ölçü birimi.



görmeyen der ki: “Benim nazar›mda ay yoktur. Benim
yan›mda görünmüyor.” Baflkas› da, “Nazar›mda yoktur”
der. Daha baflkas› da öyle der. Her biri kendi nazar›nda
“Yoktur” der. Her birinin nazarlar› ayr› ayr› ve nazara
perde olan esbap dahi ayr› ayr› olabildi¤i için, davalar›
da ayr› ayr› olur, birbirine kuvvet veremez.

Fakat ispat edenler demiyor ki: “Benim nazar›mda ve
gözümde hilâl var.” Belki “Nefsülemirde, gö¤ün yüzünde
hilâl vard›r, görünür” der. Görenler bütün ayn› davay› ve
“Nefsülemirde vard›r” der. Demek bütün davalar birdir.

Nefyedenlerin nazarlar› ayr› ayr› oldu¤undan, davalar›
da ayr› ayr› olur. Nefsülemre hükmedemiyorlar. Çünkü
nefsülemirde nefiy ispat edilmez. Çünkü ihata lâz›md›r. 

1 mánª«/¶nY mänÓpµ°rûoªpH s’pG oâpÑrãoj n’ o≥n∏ r̀£oŸrG oΩnón©rdGnh
bir kaide-i usuldür.

Evet, bir fleyi dünyada var desen, yaln›z o fleyi göster-
mek kâfi gelir. E¤er yok deyip nefyetsen, bütün dünyay›
eleyip göstermek lâz›m gelir ki, tâ o nefiy ispat edilsin.

‹flte bu s›rra binaen, ehl-i küfrün bir hakikati nefyetme-
si ise, bir meseleyi halletmek veyahut dar bir delikten
geçmek veyahut bir hendekten atlamak misalindedir ki,
bin de, bir de, birdir. Çünkü birbirine yard›mc› olamaz.
Fakat, ispat edenler nefsülemirde hakikat-i hâle bakt›kla-
r› için, müddealar› ittihat ediyor. Kuvvetleri birbirine yar-
d›m eder. Büyük bir tafl›n kald›r›lmas›na benzer ki, ne ka-
dar eller yap›flsa daha ziyade kald›rmas› kolay olur ve bir-
birinden kuvvet al›r.
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binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
dava: iddia.
ehl-i küfür: Allah’›n varl›¤›na
ve birli¤ine inanmayanlar,
dinsizler, imans›zlar.
esbap: sebepler, vas›talar.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i hâl: durumun ger-
çek yönü, iflin asl›.
hal: çözme, kar›fl›k bir mese-

leyi flüphe edilmeyecek dere-
cede aç›klama.
hilâl: yeni ay.
hükmetme: hâkim olma, ifl-
leme.
ihata: kuflatma, içine alma.
ispat: kan›tlama.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma.
kâfi: yeter, elverir.
kaide-i usul: usul kaidesi, ku-

ral›.
mesele: önemli konu.
misal: benzer, örnek.
müddea: iddia edilen fley,
tez, sav.
nazar: bak›fl, görüfl.
nefiy: inkâr, reddedifl.
nefsülemir: iflin hakikati, asl›.
s›r: gizli hakikat.
ziyade: çok, fazla.

1. Bir fleyin hiçbir zaman, hiçbir yerde ve hiçbir flekilde olmad›¤› iddias› çok büyük zorluklar-
la ispat edilebilir.



YED‹NC‹ NOTA

Ey Müslümanlar› dünyaya fliddetle teflvik eden ve sanat
ve terakkiyat-› ecnebiyeye cebir ile sevk eden bedbaht
hamiyetfürufl! Dikkat, bu milletin baz›lar›n›n din ile ba¤-
land›klar› rab›talar› kopmas›n. E¤er böyle ahmakane,
körü körüne topuzlar›n alt›nda baz›lar›n dinden rab›tala-
r› kopsa, o vakit hayat-› içtimaiyede bir semm-i kàtil hük-
münde o dinsizler zarar verecekler. Çünkü mürtedin vic-
dan› tamam bozuldu¤undan, hayat-› içtimaiyeye zehir
olur. Ondand›r ki, ilm-i usulde, “Mürtedin hakk-› hayat›
yoktur. Kâfir, e¤er zimmî olsa veya musalâha etse hakk-›
hayat› var” diye usul-i fleriat›n bir düsturudur. Hem Mez-
heb-i Hanefiyede, ehl-i zimmeden olan bir kâfirin flaha-
deti makbuldür; fakat fas›k merdudü’fl-flahadettir. Çünkü
haindir.

Ey bedbaht fas›k adam! Fas›klar›n kesretine bak›p al-
danma ve “Ekseriyetin efkâr› benimle beraberdir” deme!
Çünkü fas›k adam, f›sk› isteyerek ve bizzat talep edip gir-
memifl; belki içine düflmüfl, ç›kam›yor. Hiçbir fas›k yok-
tur ki, salih olmas›n› temenni etmesin ve amirini ve re-
isini mütedeyyin görmek istemesin. ‹llâ ki, eliyazübillâh,
irtidat ile vicdan› tefessüh edip, y›lan gibi zehirlemekten
lezzet als›n!

Ey divane bafl ve bozuk kalp! Zanneder misin ki Müs-
lümanlar dünyay› sevmiyorlar; veyahut düflünmüyorlar
ki, fakr-› hâle düflmüfller? Ve ikaza muhtaçt›rlar, tâ ki
dünyadan hissesini unutmas›nlar?

ahmakane: ahmakças›na, ak›ls›z-
ca.
amir: memurun üstü, emreden,
buyuran.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, zavall›.
bizzat: kendisi, flahsen.
cebir: zor, zorlama, bask› yapma.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
düstur: kaide, esas, prensip.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehl-i zimme: ‹slâm ülkesinde ya-
flayan ve ‹slam devleti taraf›ndan
korunan gayrimüslimler.
ekseriyet: ço¤unluk.
eliyazübillâh: Allah esirgesin, Al-
lah korusun.
fakr-› hâl: fakirlik, yoksulluk.
fas›k: Allah’›n emirlerine ayk›r›
hareket edip fesat ç›karan, kötü-
lü¤ü ve günah ifllemeyi âdet hâli-
ne getiren.
f›sk: hak yoldan veya hak yolun-
dan ç›kma, Allah’a karfl› isyan et-
me.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran.
hakk-› hayat: yaflama hakk›.
hamiyetfürufl: kendini be¤ene-
rek hamiyetli oldu¤unu iddia
eden, hamiyetli oldu¤unu göster-
meye çal›flan.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hisse: pay, nasip.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
illâ: mutlaka, muhakkak, ne olur-
sa olsun.
ilm-i usul: usul ilmi, bir iflin nas›l
yap›lmas› gerekti¤ini gösteren, o
iflin nas›l yap›l›rsa geçerli ola-
ca¤›n› aç›klayan ilim, metodoloji.
irtidat: islâm dininden ç›kma, is-
lâm dinini terk ederek baflka bir
dini kabul etme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kesret: çokluk.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
merdudü’fl-flahadet: flahitli¤i
reddedilen, kabul edilmeyen.
mezheb-i Hanefiye: Hanefî mez-
hebi; ‹mam-› Azam Ebu Hani-
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fe’nin kurmufl oldu¤u mez-
hep.
mürtet: irtidat eden, ‹slâm di-
nini b›rakarak eski dinine ve-
ya baflka bir dine geçmifl
olan, din de¤ifltiren.
musalâha: bar›fl anlaflmas›.
mütedeyyin: dinin emirlerini
eksiksiz yerine getiren, din-
dar, dine ba¤l›.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.

reis: baflkan.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
salih: dinin emir ve yasak-
lar›na uygun hareket eden,
takva sahibi, müttakî.
semm-i kàtil: öldürücü zehir.
sevk: yöneltme, gönderme.
talep: isteme, dileme.
tefessüh: çürüme, çürüyüp
da¤›lma, bozulma, kokuflma.
temenni: olmas›n› veya ol-
mamas›n› isteme; dilek, istek,
arzu.

terakkiyat-› ecnebiye: ya-
banc›lar›n sa¤lad›¤› geliflme-
ler, ilerlemeler.

usul-i fleriat: fleriat›n esaslar›
ve temel meseleleri.

vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.

zimmî: ‹slâm devleti teba-
as›ndan olan ve cizye denilen
vergiyi ödeyen gayrimüslim-
ler.



Zann›n yanl›flt›r, tahminin hatad›r. Belki h›rs fliddetlen-
mifl, onun için fakr-› hâle düflüyorlar. Çünkü mü’minde

h›rs sebeb-i hasarettir ve sefalettir. 
1 lô°pSÉnN lÖpFBÉnN ¢oüj/ônërdnG

durub-i emsal hükmüne geçmifltir.

Evet, insan› dünyaya ça¤›ran ve sevk eden esbap çok-
tur. Baflta nefis ve hevas› ve ihtiyaç ve havass› ve duygu-
lar› ve fleytan› ve dünyan›n sûrî tatl›l›¤› ve senin gibi kö-
tü arkadafllar› gibi çok dâîleri var. Hâlbuki bâkî olan ahi-
rete ve uzun hayat-› ebediyeye davet eden azd›r. E¤er
sende zerre miktar bu bîçare millete karfl› hamiyet varsa
ve ulüvv-i himmetten dem vurdu¤un yalan olmazsa, ha-
yat-› bâkiyeye yard›m eden azlara imdat etmek lâz›m ge-
lir. Yoksa, o az dâîleri susturup çoklara yard›m etsen,
fleytana arkadafl olursun.

Âyâ zanneder misin bu milletin fakr-› hâli dinden ge-
len bir züht ve terk-i dünyadan gelen bir tembellikten
nefl’et ediyor? Bu zanda hata ediyorsun. Acaba, görmü-
yor musun ki, Çin ve Hint’teki Mecusî ve Berahime ve
Afrika’daki zenciler gibi, Avrupa’n›n tasallutu alt›na gi-
ren milletler bizden daha fakirdirler. Hem görmüyor mu-
sun ki, zarurî kuttan ziyade Müslümanlar›n elinde b›rak›l-
m›yor. Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münaf›klar›,
desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor.

Sizin cebren böyle ehl-i iman› mim’siz medeniyete
sevk etmekteki maksad›n›z, e¤er memlekette asayifl ve
emniyeti temin ve kolayca idare etmek ise, kat’iyen bili-
niz ki, hata ediyorsunuz, yanl›fl yola sevk ediyorsunuz.  
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heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hükmüne: yerine, de¤erine.
imdat: yard›m.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
kut: yiyecek, r›z›k.
maksat: gaye.
Mecusî: atefle tapan, Zerdüflt di-
nini benimseyen, bu dinle ilgili
olan, Zerdüfltî.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
sebeb-i hasaret: hasara, zarara,
ziyana u¤rama nedeni.
sefalet: maddî ve manevî yoksul-
luk sonucu meydana gelen düfl-
künlük.
sevk: önüne kat›p sürme.
sûrî: görünüflte olan, gösteriflte,
fleklî.
tasallut: birini rahats›z etme, mu-
sallat olma, hükmü alt›na alma.
terk-i dünya: dünyay› terk etme,
dünya ile ilgilenmeme, dünyadan
vazgeçip bir köfleye çekilme.
ulüvv-i himmet: himmetin yük-
sekli¤i; yüksek himmetlilik, yük-
sek gayretlilik.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zarurî: zorunlu.
zerre: pek ufak parça.
ziyade: çok, fazla.
züht: dünya sevgisinden, madde
h›rs›ndan, her türlü dünya serve-
tinden uzak kalma, ahiret saade-
tini kazanmak için vaktini ibadet-
le geçirme.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hâkimiyetin sa¤lanmas›.
âyâ: kabiliyetsiz, kudretsiz.
flaflk›nl›k ve sorma ile kar›fl›k,
“Acaba mümkün mü?” ma-
nas›nda, flüphe ve tereddüt
bildiren ünlem edat›.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.

Berahime: Hint ve Mecusîle-
rin ruhanî reisleri, baflkanlar›,
Brehmenler.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet
kullanarak, mecburî.
dâî: davet eden, ça¤›ran.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
durub-i emsal: meflhur söz-
ler, darb›meseller, ata sözleri.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.

esbap: sebepler, vas›talar.
fakr-› hâl: fakirlik, yoksulluk.
gasp: zorla alma, zaptetme,
el koyma.
hamiyet: insanda bulunan
din, millet, bayrak, vatan gibi
mukaddes de¤erler ile kendi
aile ve yak›nlar›n› koruma
duygusu ve gayreti.
havas: hasseler, duyular.
hayat-› bâkiye: bâkî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.

1. H›rs gösteren kifli, umdu¤unu bulamaz ve zarara u¤rar.



Çünkü, itikad› sars›lm›fl, ahlâk› bozulmufl yüz fas›k›n ida-
resi ve onlar içinde asayifl temini, binler ehl-i salâhatin
idaresinden daha müflküldür.

‹flte bu esaslara binaen, ehl-i ‹slâm, dünyaya ve h›rsa
sevk olunmaya ve teflvik edilmeye muhtaç de¤ildirler. Te-
rakkiyat ve asayifller bununla temin edilmez. Belki mesa-
ilerin tanzimine ve mabeynlerindeki emniyetin tesisine
ve teavün düsturunun teshiline muhtaçt›rlar. Bu ihtiyaç
da, dinin evamir-i kudsiyesiyle ve takva ve salâbet-i dini-
ye ile olur.

SEK‹Z‹NC‹ NOTA

Ey sa’y ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tembel
insan! Bil ki, Cenab-› Hak, kemal-i kereminden, hizme-
tin mükâfat›n› hizmet içinde derç etmifltir. Amelin ücre-
tini nefs-i amel içinde koymufltur. ‹flte bu s›r içindir ki,
mevcudat, hatta bir nokta-i nazarda camidat dahi, eva-
mir-i tekviniye tabir edilen hususî vazifelerinde, kemal-i
flevk ile ve bir çeflit lezzet ile evamir-i Rabbaniyeyi imti-
sal ederler. Ar›dan, sinekten, tavuktan tut, tâ flems ve ka-
mere kadar her fley kemal-i lezzetle vazifesine çal›fl›yor-
lar. Demek hizmetlerinde bir lezzet var ki, ak›llar› olma-
d›¤›ndan ak›beti ve neticeleri düflünmeden, mükemmel
vazifelerini ifa ediyorlar.

E¤er desen: “Zîhayatta lezzet kabildir. Cemadatta
nas›l flevk ve lezzet olabilir?”

Elcevap: Cemadat kendi hesaplar›na de¤il, onlarda
tecelli eden esma-i ‹lâhiye hesab›na bir fleref, bir makam, 

ak›bet: nihayet, son.
amel: fiil, ifl.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
camidat: cans›zlar; ruhsuz, sert
ve kat› maddeler.
cemadat: cans›z varl›klar.
derç: sokma, içine alma.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
ehl-i salâhat: salih kimseler, na-
muslu, do¤ru, adaletli olan kim-
seler.
elcevap: cevap olarak.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
evamir-i kudsiye: kudsî, yüce,
kusursuz emirler.
evamir-i Rabbaniye: Allah’›n ter-
biye ve idare kanunlar›.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
fas›k: Allah’›n emirlerine ayk›r›
hareket edip fesat ç›karan, kötü-
lü¤ü ve günah ifllemeyi âdet hâli-
ne getiren.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hususî: özel.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
itikat: inanç, iman.
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de.
kamer: ay.
kemal-i kerem: ihsan›n mükem-
meli, tam bir ikram edicilik.
kemal-i lezzet: lezzetin mükem-
melli¤i, tam ve mükemmel lez-
zet.
kemal-i flevk: tam ve kusursuz
bir istek.
mabeyn: ara.
makam: büyük yer, mevki.
mesai: çal›flma.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
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ten dolay› verilen fley, ödül.
müflkül: güç, zor, çetin.
nefs-i amel: amelin kendisi,
amelin tâ kendisi.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.
saadet: mutluluk.
salâbet-i diniye: din sa¤-
laml›¤›, dinin emirlerini koru-
makta ve tatbik etmekteki
ciddiyet.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.

flems: günefl.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
sevk: önüne kat›p sürme.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
s›r: gizli hakikat.
tabir: ifade.
takva: Allah korkusuyla dinin
yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma, Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.
tanzim: düzenleme, tertiple-
me.

teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.

temin: sa¤lama.

terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.

teshil: kolaylaflt›rma, kolay
hale getirme.

tesis: kurma, meydana getir-
me.

vazife: görev.

zîhayat: hayat sahibi.



bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, ar›yorlar. O
vazife-i f›triyelerinin imtisalinde, Nurü’l-Envar’›n isimleri-
ne birer ma’kes, birer âyine hükmüne geçti¤inden tenev-
vür eder, terakki eder.

Meselâ, nas›l bir katre su, bir zerrecik cam parças›, za-
t›nda ziyas›z, ehemmiyetsiz iken, safî kalbiyle günefle yü-
zünü çevirse, o vakit o ehemmiyetsiz, ziyas›z katre ve
cam parças›, güneflin bir nevi arfl› olup senin yüzüne de
tebessüm eder. ‹flte bu misal gibi, zerrat ve mevcudat, ce-
mal-i mutlak ve kemal-i mutlak sahibi olan Zat-› Zülce-
lâl’in isimlerine vazifeperverlik cihetinde âyine olmalar›y-
la, o katre ve zerrecik flifle gibi gayet afla¤› bir dereceden
gayet yüksek bir derece-i zuhura ve tenevvüre ç›k›yorlar.
Madem vazife cihetinde gayet nuranî ve yüksek bir ma-
kam al›yorlar; lezzet mümkün ve kabil ise, yani hayat-›
ammeden hissedar iseler, “Gayet lezzetle o vazifeleri gö-
rüyorlar” denilebilir.

Vazifede lezzet bulundu¤una en zahir bir delil: Sen
kendi aza ve duygular›n›n hizmetlerine bak. Her biri, be-
ka-i flahsî, beka-i nev’î için ettikleri hizmetlerinde ayr› ay-
r› lezzetleri var. Nefs-i hizmet, onlara bir telezzüz hükmü-
ne geçiyor. Hatta hizmeti terk etmek o uzvun bir nevi
azab›d›r.

Hem en zahir bir delil dahi, horoz ve yavrulu tavuk gi-
bi hayvanat›n vazifelerinde gösterdikleri fedakârâne ve
merdane vaziyetleridir ki, horoz aç oldu¤u hâlde ta-
vuklar› nefsine tercih edip buldu¤u r›zka onlar› ça¤›r›r; 
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makam: büyük yer, mevki.
ma’kes: ayna.
merdane: mertçesine.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
misal: örnek.
nefis: kendi, flah›s.
nefs-i hizmet: hizmetin kendisi,
hizmet etme fiili.
nevi: çeflit, tür.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Nurü’l-Envar: tüm ayd›nl›k ve
›fl›klar›n kayna¤›, nuru olan Allah.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler.
safî: saf olan, kat›fl›ks›z, duru.
tebessüm: gülümseme.
telezzüz: lezzet, tat alma, hofllan-
ma, hofla gitme.
tenevvür: nurlanma, parlama,
ayd›nlanma.
terakki: yükselme, ilerleme.
uzuv: bir canl›y› meydana getiren
parçac›klardan her biri, organ.
vazife: görev.
vazife-i f›triye: f›trî vazife, ya-
rat›l›fla ait vazife.
vazifeperver: vazife sever, çal›fl-
may› seven, vazifesini sevip ona
ba¤l› olan.
vaziyet: durum.
zahir: aç›k, aflikâr.
zat: kendi, as›l, öz.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
âyine: ayna.
aza: organlar, uzuvlar.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, flid-
detli ac›.
beka-i nev’î: bir canl› türün,
bir cinsin devaml›l›¤›.
beka-i flahsî: bir flahs›n de-
vaml›l›¤›, bekas›.
cemal-i mutlak: sonsuz ve
kusursuz güzellik.
cihet: yön.
delil: kan›t.
derece-i zuhur: ortaya ç›kma

derecesi, görünme, meydana
ç›kma derecesi, mertebesi.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
fedakârâne: fedakârca, feda-
kârl›kla.
gayet: son derece.
hayat-› amme: umumun ha-
yat›, umuma ait olan ve her-
kesin paylaflt›¤› yaflam tarz›.
hayvanat: hayvanlar.
hissedar: hisse sahibi, hissesi
olan.
hükmüne: yerine, de¤erine.
imtisal: emre tamamen uy-

ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
katre: damla.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
kemal-i mutlak: her yönüyle
mükemmel olan.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.



yemez, onlara yedirir. Ve bir flevk ve iftihar ve telezzüz
ile o vazifeyi gördü¤ü görünür. Demek o hizmette, ye-
mekten fazla bir lezzet al›r. Hem küçük yavrular›na ço-
banl›k eden tavuk dahi, yavrular›n›n hat›r› için ruhunu fe-
da eder, ite at›l›r. Kendini aç b›rak›p onlar› doyurur. De-
mek o hizmette öyle bir lezzet al›r ki, açl›k ac›s›na ve öl-
mek elemine tereccüh eder, ziyade gelir.

Hayvanî valideler, yavrular›n›, küçük iken vazifeleri bu-
lundu¤undan, lezzetle himayeye çal›fl›r. Büyük olduktan
sonra vazife kalkar, lezzet de gider. Bazen yavrusunu dö-
ver, elinden daneyi al›r. Yaln›z, insan nev’indeki validele-
rin vazifeleri bir derece devam eder. Çünkü insanlarda,
zaaf ve acz itibar›yla, daima bir nevi çocukluk var; her
vakit de flefkate muhtaçt›r.

‹flte umum hayvanat›n, horoz gibi çobanl›k eden er-
keklerine ve tavuk gibi validelerine bak, anla ki, bunlar
kendi hesab›na ve kendileri nam›na, kendi kemalleri için
o vazifeyi görmüyorlar. Çünkü hayat›n›, vazifede lâz›m
gelse feda ediyorlar. Belki vazifeleri, onlar› o vazife ile
tavzif eden ve o vazife içinde rahmetiyle bir lezzet derç
eden Mün’im-i Kerîm’in hesab›na ve Fât›r-› Zülcelâl’in
nam›na görüyorlar.

Hem nefs-i hizmette ücret bulundu¤una bir delil de flu-
dur: Nebatat ve eflcar, bir flevk-i lezzeti ihsas eden bir ta-
v›rla Fât›r-› Zülcelâl’in emirlerini imtisal ediyorlar. Çünkü,
da¤›tt›¤› güzel kokular ve müflterilerin nazar›n› celp ede-
cek ziynetlerle süslenmeleri ve sümbülleri ve meyveleri 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
derç: sokma, içine alma.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
eflcar: a¤açlar.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah (c.c.).
feda: u¤runa verme.
hayvanat: hayvanlar.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
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himaye: koruma, muhafaza
etme.
iftihar: gurur, övünme.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
Mün’im-i Kerîm: kerem sahi-
bi nimet veren, yedirip içiren,
nimetlerin hakikî sahibi olan
Cenab-› Hak.

nam: ad.
nazar: bak›fl, dikkat.
nebatat: bitkiler.
nefs-i hizmet: hizmetin tâ
kendisi.
nevi: çeflit, tür.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
ruh: can.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.

flevk-i lezzet: tat alma cofl-
kusu, heyecan›, iste¤i.
tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme.
telezzüz: lezzet, tad alma,
hofllanma, hofla gitme.
tereccüh: üstünlük, üstün
gelme.
umum: bütün.
valide: ana, anne.
vazife: görev.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
ziyade: çok, fazla.
ziynet: süs.



için çürüyünceye kadar kendilerini feda etmeleri, ehl-i
dikkate gösterir ki, onlar›n, emr-i ‹lâhînin imtisalinden
öyle bir lezzetleri var ki, nefislerini mahvedip çürütüyor-
lar.

Bak, bafl›nda çok süt konserveleri tafl›yan Hindistan
cevizi ve incir gibi meyvedar a¤açlar, rahmet hazinesin-
den lisan-› hâl ile süt gibi en güzel bir g›day› ister al›r,
meyvelerine yedirir, kendi bir çamur yer. Hem, nar a¤a-
c› safî bir flarab› hazine-i rahmetten al›p meyvesine yedi-
rir, kendisi çamurlu ve bulan›k bir suya kanaat eder.

Hatta hububatta dahi sümbüllenmek vazifesinde zahir
bir ifltiyak görünür. Nas›l ki dar bir yerde hapsedilen bir
zat, bir bostana ve genifl bir yere ç›kmay› müfltakane is-
ter; öyle de, hububatta, sümbüllenmek vazifesinde öyle
sürurlu bir vaziyet, bir ifltiyak görünüyor.

‹flte “sünnetullah” tabir edilen, kâinatta cereyan eden
bu s›rl› uzun düsturdand›r ki, iflsiz, tembel, istirahatle ya-
flayan ve rahat döfle¤inde uzananlar, ekseriyetle sa’y
eden, çal›flanlardan daha ziyade zahmet ve s›k›nt› çeker-
ler. Çünkü, daima iflsizler ömürlerinden flikâyet ederler,
e¤lenceler ile çabuk geçmesini isterler. Sa’y edenler ve
çal›flanlar ise flakirdirler, hamd ederler, ömürlerinin geç-
mesini istemezler.

1 lôpcÉn°T oπpeÉn©rdG ≈pYÉ°sùdGnh /√pôrªoY røpe m∑Én°T oπpWÉn©rdG oíj/ônà°rùoªrdnG
küllî düsturdur. Hem o s›r iledir ki, “Rahat zahmette,
zahmet rahattad›r” cümlesi darb›mesel olmufltur.
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lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahvetme: yok etme, ortadan
kald›rma, bat›rma.
meyvedar: meyveli, yemiflli.
müfltakane: ifltiyak ve arzu ile,
çok isteyerek.
nefis: hayat, ruh, can.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
safî: saf olan, kat›fl›ks›z, duru.
flakir: Allah’›n verdi¤i nimetlere
karfl›l›k flükreden.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
s›r: gizli hakikat.
sümbüllenmek: bafl vermek
sünnetullah: Allah’›n tabiata
koydu¤u yarat›l›fla ait kanunlar.
sürur: sevinç, mutluluk.
tabir: ifade.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zahir: aç›k, aflikâr.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

bostan: sebze bahçesi.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
darb›mesel: atasözü, vecize.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i dikkat: dikkatliler, dik-
kat sahipleri.
ekseriyetle: daha ziyadesiy-
le, çoklukla, ço¤unlukla.
emr-i ‹lâhî: ‹lâhî ifl; Allah’›n
emri.

feda: u¤runa verme.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hazine-i rahmet: rahmet ha-
zinesi.
hububat: taneli bitkiler, bu¤-
day, arpa v.b. tah›l.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.

istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kanaat: h›rs göstermeden
k›smetine raz› olmak, elinde-
ki ile yetinmek.
küllî: umumî, genel.

1. Rahat içinde ve bofl olan kimse ömründen flikâyet eder; çal›fl›p iflleyen kimse ise hâline
flükreder.



Evet, cemadata dikkatle nazar edilse, bilkuvve yaln›z
istidat ve kabiliyet cihetinde nak›s kal›p inkiflaf etmeyen-
lerin, gayet bir içtihat ve sa’y ile inbisat edip bilkuvveden
bilfiil suretine geçmesinde, mezkûr sünnet-i ‹lâhiye düs-
turuyla bir tav›r görünüyor. Ve o tav›r iflaret eder ki, o va-
zife-i f›triyede bir flevk ve o meselede bir lezzet vard›r.
E¤er o camidin umumî hayattan hissesi varsa, flevk ken-
disinin olur; yoksa, o camidi temsil eden, nezaret eden
fleye aittir. Hatta, bu s›rra binaen denilebilir ki, lâtif, na-
zik su incimat emrini ald›¤› vakit, öyle fliddetli bir flevk ile
o emre imtisal eder ki, demiri flakkeder, parçalar. Demek
bürudet ve tahte’s-s›f›r so¤u¤un lisan›yla, a¤z› kapal› de-
mir kaptaki suya “Genifllen!” emr-i Rabbanîsi tebli¤ edi-
lince, fliddet-i flevk ile kab›n› parçalar, demiri bozar, ken-
disi buz olur. Ve hakeza, her fleyi buna k›yas et ki, günefl-
lerin deveran›ndan ve seyrüseyahatlerinden tut, tâ zerre-
lerin Mevlevî gibi devir etmelerine ve dönmelerine ve ih-
tizazlar›na kadar kâinattaki bütün sa’y ü hareket, kanun-i
kader-i ‹lâhî üzerine cereyan ediyor ve dest-i kudret-i ‹lâ-
hîden sudûr eden ve irade ve emir ve ilmi tazammun
eden emr-i tekvinî ile zuhur eder. Hatta her bir zerre, her
bir mevcut, her bir zîhayat, bir nefer askere benzer ki,
orduda muhtelif dairelerde, o neferin ayr› ayr› nispetleri,
vazifeleri oldu¤u gibi, her bir zerre, her bir zîhayat›n da-
hi öyledir.

Meselâ senin gözünde bir zerre, gözün hücresinde ve
gözde ve asab-› vechiyede ve bedenin flerayin tabir edi-
len damarlar›nda birer nispeti ve o nispete göre birer 

bilfiil: hareket hâli, iflleyifl, yap›fl.
bilkuvve: fiil mertebesine geç-
meden potansiyel hâlde, düflün-
ce hâlinde.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
bürudet: so¤ukluk, so¤uk olma.
camit: ruhsuz, cans›z.
camit: ruhsuz, sert, kat› madde.
cemadat: cans›z varl›klar.
cereyan: olma, meydana gelme.
cihet: yön.
dest-i kudret-i ‹lâhî: ‹lâhî kudret
eli, Allah’›n kudret eli.
deveran: dönme, dönüp dolafl-
ma.
düstur: kaide, esas, prensip.
emir: ifl, kanun.
emr-i Rabbanî: Allah’›n emri.
emr-i tekvinî: yaratma emri, kâi-
nat› var etme emri, ifli.
gayet: son derece.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hisse: pay, nasip.
içtihat: bir fleye ulaflmak için sarf
edilen üstün gayret, gücü yetti¤i
kadar çal›flma, çabalama.
ihtizaz: gönlü ferahlama, hazzet-
me, ferah, sevinç.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
inbisat: ferahlama, yay›lma, ge-
niflleme.
incimat: donma, buz hâline gir-
me.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanun-i kader-i ‹lâhî: Allah’›n ka-
der kanunu.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
lisan: dil.
mesele: konu.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikatine
mensup kimse.
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mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nak›s: noksan, eksik.
nazar: bakmak.
nazik: narin, ince; dikkat ge-
rektiren, önemli.
nefer: asker, er.
nezaret: gözetme, bakma.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
flakketmek: yarmak, ikiye
ay›rmak.
sa’y ü hareket: çal›flma ve ifl
görmek için davranma.

sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
seyrüseyahat: hareket etme
ve yolculuk.
fliddet-i flevk: flevkin fliddeti;
fliddetli iste¤in gücü, arzunun
kuvveti.
s›r: gizli hakikat.
sudûr: sâd›r olma, meydana
ç›kma, olma.
sünnet-i ‹lâhiye: kâinatta ce-
reyan eden ‹lâhî kanunlar.
suret: biçim, flekil, tarz.

tahte’s-s›f›r: s›f›r›n alt›.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tebli¤: dinî bir emrin kullara
bildirilmesi.
temsil:.
umumî: herkese ait, genel.
vazife-i f›triye: f›trî vazife,
yarat›l›fla ait vazife.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zîhayat: hayat sahibi.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



vazifesi ve o vazifeye göre birer faydas› vard›r. Ve hake-
za, her fleyi ona k›yas et.

Buna binaen her bir fley, bir Kadîr-i Ezelî’nin vücub-i
vücuduna iki cihetle flahadet eder:

Biri: Takatinin binler derecede fevkinde vazifeleri gör-
mekteki acz-i mutlak lisan›yla o Kadîr’in vücuduna flaha-
det eder.

‹kincisi: Her bir fley, nizam-› âlemi teflkil eden düstur-
lara ve muvazene-i mevcudat› idame eden kanunlara tat-
bik-i hareket etmekle o Alîm-i Kadîr’e flahadet eder.
Çünkü zerre gibi bir camit, ar› gibi küçük bir hayvan, Ki-
tab-› Mübin’in mühim ve ince meseleleri olan nizam ve
mizan› bilemez. Camit bir zerre ve ar› gibi küçük bir hay-
van nerede? Semavat tabakalar›n› bir defter sayfas› gibi
aç›p, kapay›p toplayan Zat-› Zülcelâl’in elindeki Kitab-›
Mübin’in mühim, ince meselelerini okumak nerede?
E¤er sen divanelik edip, zerrede o kitab›n ince hurufat›-
n› okuyacak kadar bir göz bulundu¤unu tevehhüm etsen,
o vakit o zerrenin flahadetini redde çal›flabilirsin.

Evet, Fât›r-› Hakîm, Kitab-› Mübin’in düsturlar›n› ga-
yet güzel bir surette ve muhtasar bir tarzda ve has bir lez-
zette ve mahsus bir ihtiyaçta icmal edip derç eder. Her
fley öyle has bir lezzet ve mahsus bir ihtiyaç ile amel et-
se, o Kitab-› Mübin’in düsturlar›n› bilmeyerek imtisal
eder. Meselâ, hortumlu sivrisinek dünyaya geldi¤i daki-
kada hanesinden ç›kar, durmayarak insan›n yüzüne hü-
cum eder, uzun asas›yla vurur, âb-› hayat f›flk›rt›r, içer. 

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 261

Kitab-› Mübin: kâinattaki olaylar›
cereyan ettiren Allah’›n kudretine
ait nizam ve intizam esaslar›n›,
kanunlar›n› ihtiva eden manevî
kitap; kudret kitab›.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
lisan: dil.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
mesele: önemli konu.
mizan: ölçü, denge.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
muvazene-i mevcudat: varl›klar-
daki denge, kâinattaki ölçü ve
denge.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
nizam: düzen, düzgünlük; kanun.
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
red: reddetme, kabul etmeme.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
semavat: semalar, gökler.
flerayin: atar damarlar.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tabaka: derece, kat.
tabir: ifade.
takat: bir fleyi yapabilme, baflara-
bilme gücü, güç, kuvvet, derman.
tarz: biçim, flekil, suret.
tatbik-i hareket: hareket etme,
davranma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
vazife: görev.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zîhayat: hayat sahibi.

âb-› hayat: hayat suyu.
acz-i mutlak: mutlak zay›fl›k,
güçsüzlük.
Alîm-i Kadîr: her fleye gücü
yeten ve her fleyi bilen Allah.
amel: ifl, uygulama, yapma.
asa: de¤nek, sopa.
asab-› vechiye: yüz ile ilgili
sinirler.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cihet: yön.
derç: sokma, içine alma.

divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.
düstur: kanun, kural, esas,
prensip.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah (c.c.).
fevkinde: üstünde.
gayet: son derece.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hane: ev.
hücum: sald›rma.
hurufat: harfler.

icmal: k›sa anlatma, özetle-
me, ayr›nt›lara girmeme.
idame: devam ettirme, sür-
dürme.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
Kadîr: kudret ve kuvvet sahi-
bi ve her fleye gücü yeten Al-
lah.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü
yeten, varl›¤›n›n evveli olma-
yan, Allah.
kanun: yasa.



Hücumdan kaçmakta erkân-› harp gibi maharet gösterir.
Acaba bu küçük, tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahlû-
ka bu sanat› ve bu fenn-i harbi ve su ç›karmak sanat›n›
kim ö¤retmifl ve nerede ö¤renmifl? Ben, yani bu bîçare
Said, itiraf ediyorum ki, e¤er ben o hortumlu sine¤in ye-
rinde olsayd›m, bu sanat›, kerrüfer harbini ve su ç›kar-
mak hizmetini, çok uzun dersler ve çok müteaddit tecrü-
belerle ancak ö¤renebilirdim.

‹flte, ilhama mazhar olan ar›, örümcek ve yuvas›n› ço-
rap gibi yapan bülbül gibi hayvanat› bu sine¤e k›yas et.
Hatta, nebatat› da aynen hayvanata k›yas edebilirsin.
Evet, Cevâd-› Mutlak (celle celâlühü) her ferd-i zîhayat›n
elinde lezzet midad›yla ve ihtiyaç mürekkebiyle yaz›lm›fl
bir tezkereyi vermifl, onunla evamir-i tekviniyenin prog-
ram›n› ve hizmetlerinin fihristesini tevdi etmifltir. Bak o
Hakîm-i Zülcelâl’e; nas›l Kitab-› Mübin’in düsturlar›ndan,
ar› vazifesine ait miktar›n› bir tezkerede yazm›fl, ar›n›n
bafl›ndaki sandukçaya koymufltur. O sandukçan›n anah-
tar› da, vazifeperver ar›ya has bir lezzettir. Onunla san-
dukçay› açar, program›n› okur, emri anlar, hareket eder.
1 pπrësædG n‹pG n∂t`HnQ »'MrhnGnh ayetinin s›rr›n› izhar eder.

‹flte, e¤er bu Sekizinci Notay› tamamen iflittin ve tam

anlad›nsa, bir hads-i imanî ile 
2 mArÀnT sπoc rân©°pSnh »/ànªrMnQ

’nin bir s›rr›n›, 
3 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh ’nin bir haki-

katini, 
4 o¿ƒoµ`n«na røoc o¬nd n∫ƒo≤nj r¿nG ÉkÄ`r«°nT nOGnQnG BGnPpG =o√oôrenG BÉnªsfpG ’un bir 

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bîçare: çaresiz, zavall›.
celle celâlühü: flan› yüce olsun.
Cevâd-› Mutlak: sonsuz cömert-
lik ve iyilik sahibi olan Allah.
düstur: kanun, kural, esas, pren-
sip.
erkân-› harp: harp erkân›, asker-
lik ilminde ihtisas yapm›fl kimse,
kurmay.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
fenn-i harp: harp ilmi, harp sa-
nat›, savafl tekni¤i.
ferd-i zîhayat: hayat sahibi fert,
kifli.
fihriste: katalog, liste.
hads-i imanî: iman yoluyla tam
ve kesin olarak bilme.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
Hakîm-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük sahibi olan ve her fleyi hik-
metle yaratan, Allah.
harp: savafl.
hayvanat: hayvanlar.
hücum: sald›rma.
ilham: Allah taraf›ndan kalbe ve-
rilen, bildirilen, ö¤retilen.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kerrüfer: savaflta geri çekiliyor
gibi göründükten sonra tekrar
hücum etme, vur-kaç takti¤i.
Kitab-› Mübin: kâinattaki olaylar›
cereyan ettiren Allah’›n kudretine
ait nizam ve intizam esaslar›n›,
kanunlar›n› ihtiva eden manevî
kitap; kudret kitab›.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.

maharet: mahirlik, ustal›k.
mahlûk: yarat›k, Allah ta-
raf›ndan yarat›lm›fl olan.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
midâd: yaz› mürekkebi, yaz›
yazmaya yarayan siyah veya

renkli sulu madde.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nebatat: bitkiler.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.
sandukça: küçük sand›k.
s›r: gizli hakikat.

tevdi: emanet etme, teslim
etme.
tezkere: belge, pusula.
vazife: görev.
vazifeperver: vazife sever,
çal›flmay› seven, vazifesini se-
vip ona ba¤l› olan.

1. Rabbin ar›ya ilham etti. (Nahl Suresi: 68.)

2. Rahmetim her fleyi kuflatm›flt›r. (A’raf Suresi: 156.)

3. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp, Onu tespih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)

4. Bir fleyin olmas›n› murat etti¤i zaman, Onun ifli sadece “Ol!” demektir, o da oluverir. (Yâsin
Suresi: 82.)
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düsturunu 
1 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh mArÀnT uπoc oäƒoµ`n∏ne /√pón«pH …/òsdG n¿ÉnërÑ°oùna

’un bir nüktesini anlars›n.

DOKUZUNCU NOTA

Bil ki, nev-i beflerde nübüvvet, beflerdeki hay›r ve ke-
malât›n fezlekesi ve esas›d›r. Din-i hak, saadetin fihriste-
sidir. ‹man, bir hüsn-i münezzeh ve mücerrettir. Madem
flu âlemde parlak bir hüsün, genifl ve yüksek bir hay›r, za-
hir bir hak, faik bir kemal görünüyor. Bilbedahe, hak ve
hakikat, nübüvvet içindedir ve nebîler elindedir; dalâlet,
fler ve hasaret, onun muhalifindedir.

Mehasin-i ubudiyetin binlerinden yaln›z buna bak ki:

Nebî Aleyhissalâtü Vesselâm, ubudiyet cihetiyle mu-
vahhidînin kalplerini ›yd ve cuma ve cemaat namazlar›n-
da ittihat ettiriyor. Ve dillerini bir kelimede cem ediyor.
Öyle bir surette ki, flu insan, Ma’bud-i Ezelî’nin azamet-i
hitab›na, hadsiz kalplerden ve dillerden ç›kan sesler, dua-
lar, zikirler ile mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler
birbirine tesanüt ederek ve birbirine yard›m edip ittifak
ederek öyle genifl bir surette Ma’bud-i Ezelî’nin ulûhiye-
tine karfl› bir ubudiyet gösteriyor ki, güya küre-i arz ken-
disi o zikri söylüyor, o duay› ediyor ve aktâr›yla namaz
k›l›yor ve etraf›yla semavat›n fevkinde izzet ve azametle

nazil olan 
2 nIƒ'`∏°südG Gƒoª«/bnG emrini küre-i arz imtisal ediyor.

Bu s›rr-› ittihat ile, kâinat içinde bir zerre gibi zay›f, küçük
bir mahlûk olan flu insan, ubudiyetin azameti cihetiyle 
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fihriste: katalog, liste.
güya: sanki.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
hüsn-i münezzeh ve mücerret:
kusur ve noksandan uzak olan
saf ve ar›nm›fl güzellik.
hüsün: güzellik.
iman: inanç, itikat.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
›yd: bayram, bayram günü.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
küre-i arz: yer küre, dünya.
Ma’bud-i Ezelî: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan ve ibadete lây›k
olan Allah.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mehasin-i ubudiyet: kullu¤un
güzellikleri, ibadetin kazand›rd›¤›
iyilik ve güzellikler.
muhalif: z›t, karfl›t.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
muvahhidîn: muvahhitler, tevhid
edenler, Allah’›n varl›¤›na ve birli-
¤ine inananlar.
nazil: nüzul eden, inen.
nebî: Allah’›n elçisi, habercisi;
peygamber, resul.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
saadet: mutluluk.
semavat: semalar, gökler.
fler: kötülük.
s›rr-› ittihat: ittihat s›rr›, kâinatta-
ki birlik hakikati.
suret: biçim, flekil, tarz; surat,
yüz, çehre.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
ubudiyet: kulluk.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
zahir: aç›k, görünür.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.

aktâr: taraflar, yanlar, her ta-
raf, her yer.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.

azamet-i hitap: hitab›n bü-
yüklü¤ü, Cenab-› Hakk›n kul-
lar›na olan hitab›ndaki yüce-
lik ve ulviyetin büyüklü¤ü.
befler: insan, insanl›k.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
cem: toplama, bir araya getir-
me.
cihet: yön.

dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma.
Din-i Hak: hak din, ‹slâmiyet.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
düstur: kanun, kural, esas,
prensip.
faik: üstün, seçkin, ileri, yük-
sek.
fevkinde: üstünde.
fezleke: özet, netice.

1. fian› ne yücedir Onun ki, her fleyin hüküm ve tasarrufu elindedir. Siz de Ona döneceksiniz.
(Yâsin Suresi: 83.)

2. Namaz k›l›n›z (Rum Suresi: 31.)



Hâl›k-› Arz ve Semavat’›n mahbup bir abdi ve arz›n ha-
lifesi, sultan› ve hayvanat›n reisi ve hilkat-i kâinat›n neti-
cesi ve gayesi oluyor.

Evet, e¤er namazlar›n arkas›nda, hususan bayram na-

mazlar›nda, bir anda 
1 oônÑrcnG *nG diyen yüzer milyon insan-

lar›n sesleri, âlem-i gaypta ittihat ettikleri gibi, âlem-i fla-
hadette dahi birbirleriyle ittihat edip içtima etse, küre-i
arz tamam›yla büyük bir insan olup, azametine nispeten

büyük bir seda ile söyledi¤i oônÑrcnG *nG ’e müsavi geldi¤in-

den, o muvahhidînin ittihad› ile bir anda oônÑrcnG *nG deme-

leri, küre-i arz›n büyük bir oônÑrcnG *nG ’i hükmüne geçiyor.

Âdeta bayram namazlar›nda âlem-i ‹slâm›n zikir ve tes-
bihiyle zemin zelzele-i kübraya mazhar olup, aktâr ü et-

raf›yla oônÑrcnG *nG deyip, k›blesi olan Kâbe-i Mükerreme’nin

samimî kalbiyle niyet edip, Mekke a¤z›yla, Arafe diliyle

oônÑrcnG *nG diyerek, o tek kelime, etraf-› arzdaki umum

mü’minlerin ma¤ara-misal a¤›zlar›ndaki havada temessül

ediyor. Bir tek oônÑrcnG *nG kelimesinin aks-i sedas›yla hadsiz

oônÑrcnG *nG vuku buldu¤u gibi, o makbul zikir ve tekbir, se-

mavat› dahi ç›nlat›p berzah âlemlerine de temevvüç ede-
rek seda veriyor.

abd: kul.
âdeta: sanki.
aks-i seda: ses yank›lanmas›, se-
sin bir yere çarp›p geri gelmesi,
yank›.
aktâr-› etraf: her taraf, her yan.
âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti Allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
Arafe: hac›lar›n hac esnas›nda
durup dua etti¤i Mekke
yak›nlar›ndaki da¤.
arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret
aras›ndaki yer.
etraf-› arz: yeryüzünün her ta-
raf›.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
halife: yeryüzünde baz› hususlar-
da Allah ad›na ve yine Allah’›n iz-
niyle hareket eden.
Hâl›k-› Arz ve Semavat: yeri ve
gö¤ü yaratan, yoktan var eden,
Allah.
hayvanat: hayvanlar.
hilkat-i kâinat: kâinat›n yarat›l›fl›.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hususan: bilhassa, özellikle.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
Kâbe-i Mükerreme: Büyük, yüce,
ulu Kâbe, hürmet ve tazim edilen
Kâbe.
küre-i arz: yer küre, dünya.
ma¤ara-misal: ma¤ara gibi, ma-
¤araya benzer.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.

makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli, reddedilmeyen.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
mü’min: iman eden, inanan.
müsavi: eflit.
muvahhidîn: muvahhitler,
tevhid edenler, Allah’›n var-
l›¤›na ve birli¤ine inananlar.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.

reis: baflkan.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
seda: ses.
semavat: semalar, gökler.
tekbir: ululama, yüceltme;
Allah’› ululama.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
temevvüç: dalgalanma, dalga
dalga olma, çalkalanma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve

noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na
lây›k ifadelerle anma.
umum: bütün.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.
zelzele-i kübra: büyük zelze-
le, en büyük zelzele.
zemin: yeryüzü.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.

1. Allah en büyüktür, en yücedir.
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‹flte, bu arz› böyle kendine sacit ve âbid ve ibad›na
mescit ve mahlûklar›na beflik ve kendine müsebbih ve
mükebbir eden Zat-› Zülcelâl’e, yerin zerrat› adedince
hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudat› adedince
hamd ediyoruz ki, bize bu nevi ubudiyeti ders veren Re-
sul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›na ümmet eylemifl.

ONUNCU NOTA
Bil, ey gafil, müflevvefl Said! Cenab-› Hakk›n nur-i ma-

rifetine yetiflmek ve bakmak ve âyât ve flahitlerin âyine-
lerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesama-
t›yla temafla etmek iktiza ediyor ki, senin üstünden ge-
çen, kalbine gelen ve akl›na görünen her bir nuru tenkit
parmaklar›yla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme.
Sana ›fl›klanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki
gaflet esbab›ndan tecerrüt et, onlara müteveccih ol, dur.
Çünkü, ben müflahede ettim ki, marifetullah›n flahitleri,
bürhanlar› üç çeflittir:

• Bir k›sm› su gibidir. Görünür, hissedilir, lâkin par-
maklarla tutulmaz. Bu k›s›mda hayalâttan tecerrüt et-
mek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkit parmaklar›y-
la tecessüs edilmez; edilse akar, kaçar. O âb-› hayat, par-
ma¤› mekân ittihaz etmez.

• ‹kinci k›s›m hava gibidir. Hissedilir, fakat ne görünür,
ne de tutulur. Ona karfl› sen, yüzün, a¤z›n, ruhunla o
rahmet nesimine karfl› teveccüh et, kendini mukabil tut.
Tenkit elini uzatma, tutamazs›n. Ruhunla teneffüs et.
Tereddüt ile baksan, tenkit ile el atsan, o yürür, gider.
Senin elini mesken ittihaz etmez, ona raz› olmaz.
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cami, ibadet edilecek yer.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mukabil: karfl›.
mükebbir: yücelten, ululayan,
tekbir getiren, “Allahü ekber” di-
yen.
müflahede: ‹lâhî güzellikleri ve
s›rlar› görme, seyretme.
müsebbih: tesbih çeken, sübha-
nallah diyen.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nesim: hafif lâtif rüzgâr, hofla gi-
den esinti, esinti.
nevi: çeflit, tür.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i marifet: Allah’› tan›man›n,
bilmenin sebep oldu¤u nur,
ayd›nl›k.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
raz›: r›za gösteren, kabul eden.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sacit: secde eden, secdeye varan.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
tecessüs: iç yüzünü araflt›rma,
ayr›nt›s›n› ö¤renme, araflt›rma
merak›, araflt›r›c›l›k.
tekbir: ululama, yüceltme; Allah’›
ululama.
temafla: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
teneffüs: nefes alma, soluklan-
ma, solunum.
tenkit: elefltirme.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk› flan›na lây›k ifade-
lerle anma.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
ubudiyet: kulluk.
ümmet: hak dine davet etmek
için Allah taraf›ndan kendilerine
peygamber gönderilen ve bu
peygambere inan›p ba¤lanan ce-
maat, topluluk.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerrat: zerreler, atomlar.

âb-› hayat: hayat suyu.
âbid: ibadet eden, kulluk
eden.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
arz: yer, dünya.
âyât: iflaretler, deliller; Al-
lah’›n varl›k ve birli¤ine iflaret
eden deliller.
âyine: ayna.
berahin: deliller, ispatlar, bür-
hanlar, hüccetler, kan›tlar.

bürhan: delil, ispat, hüccet.
cilve: tecelli, görüntü.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
esbap: sebepler, vas›talar.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.

hayalât: hayaller, hülyalar.
ibad: abdler, kullar.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
ittihaz: edinme, kabul etme.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
mahlûk: yarat›k, Allah ta-
raf›ndan yarat›lm›fl olan.
marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.
mekân: yer, mahal.
mesamat: mesamlar, delik-
ler, gözenekler.
mescit: namaz k›l›nacak yer,



• Üçüncü k›s›m ise nur gibidir. Görünür, fakat ne his-
sedilir, ne de tutulur. Öyle ise, sen kalbinin gözüyle, ru-
hunun nazar›yla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona
tevcih et, bekle. Belki kendi kendine gelir. Çünkü nur el
ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz. Belki o nur ancak
basiret nuru ile avlan›r. E¤er haris ve maddî elini uzatsan
ve maddî mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir. Çün-
kü öyle nur, maddîde hapse raz› olmad›¤› gibi, kayda gi-
remez, kesifi kendine malik ve seyyid kabul etmez.

ON B‹R‹NC‹ NOTA

Bil ki, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n ifadesinde çok flefkat
ve merhamet var. Çünkü, muhataplar›n›n ekserîsi cum-
hur-i avamd›r. Onlar›n zihinleri basittir. Nazarlar› dahi
dakik fleyleri görmedi¤inden, onlar›n besatet-i efkâr›n›
okflamak için, tekrar ile, semavat ve arz›n yüzlerine yaz›-
lan ayetleri tekrar ediyor. O büyük harfleri kolayl›kla
okutturuyor. Meselâ, semavat ve arz›n hilkati ve sema-
dan ya¤murun ya¤d›r›lmas› ve arz›n dirilmesi gibi bilbe-
dahe okunan ve görünen ayetleri ders veriyor. O huruf-i
kebire içinde küçük harflerle yaz›lan ince hayata nazar›
nadiren çevirir, tâ zahmet çekmesinler.

Hem üslûb-i Kur’ânîde öyle bir cezalet ve selâset ve
f›trîlik var ki, güya Kur’ân bir haf›zd›r, kudret kalemiyle
kâinat sayfalar›nda yaz›lan âyât› okuyor. Güya Kur’ân,
kâinat kitab›n›n k›raatidir ve nizamat›n›n tilâvetidir ve
Nakkafl-› Ezelî’sinin fluunat›n› okuyor ve fiillerini yaz›yor.

arz: yer, dünya.
âyât: iflaretler, deliller; Allah’›n
varl›k ve birli¤ine iflaret eden de-
liller.
ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
besatet-i efkâr: fikir ve düflünce-
lerin basitli¤i.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve güzel
ifade.
cumhur-i avam: avam›n cumhu-
ru, halk›n ço¤unlu¤u.
dakik: ince ve derin.
ekserî: ço¤u k›sm›.
fiil: ifl, hareket.
f›trî: tabiî, do¤al.
güya: sanki.
haf›z: ezberleyen.
haris: çok h›rsl›.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
huruf-i kebire: büyük harfler.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
k›raat: okuma, devaml› ve düz-
gün okuma.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan âciz b›rakan Kur’ân.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
malik: sahip.
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merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
meselâ: örne¤in.
mizan: terazi, ölçü.
muhatap: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse.
mukabil: karfl›.
nadiren: ender olarak, az ola-
rak.
Nakkafl-› Ezelî: ezelî nakkafl;
her fleyi Zat›na has olarak
nak›fl nak›fl iflleyen, evveli ol-
mayan Allah (c.c.).

nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nizamat: nizamlar, düzenler.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
selâset: sözün ak›c› olma hâ-

li, ifadedeki ahenk, aç›kl›k,
kolayl›k ve ak›c›l›k.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
seyyid: efendi.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
tevcih: yöneltme, çevirme.
tilâvet: güzel sesle ve an-
lam›n› düflünerek okumak.
üslûb-i Kur’ânî: Kur’ân-› Ke-
rîm’in üslûbu, ifade tarz›.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.



Bu cezalet-i beyaniyeyi görmek istersen, hüflyar ve mü-

dakkik bir kalp ile, Sure-i Amme ve 
1 p∂r∏oŸrG n∂pdÉne sºo¡ s∏dG pπob

ayetleri gibi fermanlar› dinle!

ON ‹K‹NC‹ NOTA

Ey bu notalar› dinleyen dostlar›m! Biliniz ki, ben hilâf-›
âdet olarak, gizlemesi lâz›m gelen, Rabbime karfl› kalbi-
min tazarru ve niyaz ve münacat›n› bazen yazd›¤›m›n se-
bebi, ölüm dilimi susturdu¤u zamanlarda, dilime bedel ki-
tab›m›n söylemesinin kabulünü rahmet-i ‹lâhiyeden rica
etmektir.

Evet, k›sa bir ömürde, hadsiz günahlar›ma kefaret ola-
cak, muvakkat lisan›m›n tövbe ve nedametleri kâfi gelmi-
yor. Sabit ve bir derece daim olan kitab›m›n lisan› daha
ziyade o ifle yarar. ‹flte, bu notalar›n telifinden on üç se-
ne (HAfi‹YE) evvel, da¤da¤al› bir f›rt›na-i ruhiye neticesinde,
Eski Said’in gülmeleri Yeni Said’in a¤lamalar›na ink›lâp
edece¤i hengâmda, gençli¤in gaflet uykusundan ihtiyar-
l›k sabah›yla uyand›¤›m bir anda, flu münacat ve niyaz,
Arabî yaz›lm›flt›r. Bir k›sm›n›n Türkçe meali fludur ki:

Ey Rabb-i Rahîm’im ve ey Hâl›k-› Kerîm’im!

Benim sû-i ihtiyar›mla ömrüm ve gençli¤im zayi olup
gitti. Ve o ömür ve gençli¤in meyvelerinden elimde
kalan, elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalâlet
verici vesveseler kalm›flt›r. Ve bu a¤›r yük ve hastal›kl› 
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hüflyar: ak›ll›, uyan›k, akl› kendi-
sine yarayan.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
kâfi: yeter, elverir.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir gü-
nah›n giderilmesi.
lisan: dil.
meal: mana, anlam, mefhum.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
muvakkat: geçici.
nedamet: piflmanl›k.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
rica: dileme, isteme.
risale:
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, seçme-
nin fenal›¤›.
Sure-i Amme: Amme Suresi;
Kur’ân-› Kerîm’in, as›l ad› Nebe
Suresi olan 78 suresi. Mekke’de
nazil olmufltur. 40 ayettir.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
telif:
tövbe: ifllenmifl bir günahtan pifl-
manl›k duyup Allah’tan af dileme
ve bir daha ifllememek üzere söz
verme.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, ziyan.
zillet: hor ve hakir görülme, alçal-
ma.
ziyade: çok, fazla.

Arabî: Arapçaya ait, Arap dili
ile ilgili.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bedel: karfl›l›k.
cezalet-i beyaniye: ifadede
ve beyanda mevzu ve ma-
kam›n durumuna göre sert
veya yumuflak lâf›zlar kullan-
mak.
da¤da¤a: gürültü, beyhude

telâfl ve ›zt›rap.
daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
evvel: önce.
ferman: emir, buyruk.
f›rt›na-i ruhiye: ruhta mey-

dana gelen f›rt›na, çalkant›.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ik-
ram ile yaratan, cömert ve ih-
san› bol olan yarat›c›, Allah.
hafliye: dipnot.
hengâm: zaman, s›ra.
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.

1. De ki: “Ey mülkün hakikî sahibi olan, âlemlerde diledi¤i gibi tasarruf eden Allah’›m (Al-i
‹mran Suresi: 26.)

HAfi‹YE: Bu risalenin telifinden on üç sene evvel.



kalp ve hacaletli yüzümle kabre yak›nlafl›yorum. Bilmü-
flahede, göre göre, gayet sür’atle, sa¤a ve sola inhiraf et-
meyerek, ihtiyars›z bir tarzda, vefat eden ahbap ve ak-
ran ve akaribim gibi, kabir kap›s›na yanafl›yorum.

O kabir, bu dâr-› fânîden firak-› ebedî ile ebedülâbâd
yolunda kurulmufl, aç›lm›fl evvelki menzil ve birinci kap›-
d›r. Ve bu ba¤land›¤›m ve meftun oldu¤um flu dâr-› dün-
yay› kat’î bir yakin ile anlad›m ki, hâliktir gider ve fânîdir
ölür. Ve bilmüflahede, içindeki mevcudat dahi, birbiri ar-
kas›ndan kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan be-
nim gibi nefs-i emmareyi tafl›yanlara flu dünya çok gad-
dard›r, mekkârd›r. Bir lezzet verse, bin elem takar, çekti-
rir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur.

Ey Rabb-i Rahîm’im ve ey Hâl›k-› Kerîm’im!
1 lÖjpônb mä'G tπoc s›rr›yla ben flimdiden görüyorum ki, ya-

k›n bir zamanda, kefenimi giydim, tabutuma bindim,
dostlar›ma veda eyledim. Kabrime teveccüh edip gider-
ken, Senin Dergâh-› rahmetinde, cenazemin lisan-› hâ-
liyle, ruhumun lisan-› kàliyle ba¤›rarak derim: “El-aman,
el-aman yâ Hannan, yâ Mennan! Beni günahlar›m›n ha-
caletinden kurtar.”

‹flte kabrimin bafl›na ulaflt›m, boynuma kefenimi tak›p
kabrimin bafl›nda uzanan cismimin üzerine durdum. Ba-
fl›m› dergâh-› rahmetine kald›r›p bütün kuvvetimle feryat
edip nida ediyorum: “El-aman, el-aman yâ Rahman, yâ
Hannan, yâ Mennan! Beni günahlar›m›n a¤›r yüklerin-
den halâs eyle.”

ahbap: dostlar.
akarip: akrabalar, yak›nlar.
akran: yafl› rütbe, mevki, vs. hâl-
lerde birbirine eflit olanlar.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak.
cenaze: insan ölüsü.
dâr-› dünya: dünya kap›s›, dün-
ya.
dâr-› fânî: ölümlü, kaybolan, ge-
lip geçici, yok olup giden yer;
dünya.
dergâh-› rahmet: Allah’›n rahmet
kap›s›, dergâh›.
ebedülâbâd: ebedlerin ebedî, tü-
kenmez, ebedî hayat, sonsuzluk.
el-aman: medet, aman, imdat
manas›nda yard›m ve flikâyet bil-
diren edat.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
firak-› ebedî: ebedî, sonsuz
ayr›l›k.
gaddar: çok fazla zulüm ve haks›-
zl›k eden.
gayet: son derece.
hacalet: utanma, utanç.
halâs: kurtarma.
hâlik: helâk olan, mahv olan, fe-
nâya giden.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ikram
ile yaratan, cömert ve ihsan› bol
olan yarat›c›, Allah.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
inhiraf: do¤ru yoldan sapma,
dönme, do¤ru yoldan ç›kma.
kafile kafile: s›ra s›ra, tak›m
tak›m.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kefen: gömülmeden önce ölü-
nün sar›ld›¤› beyaz bez, kefen.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› kàl: söz ile anlat›lan mana,

konuflma dili.
meftun: tutkun, müptelâ,
afl›r› ba¤lanm›fl.
mekkâr: hilekâr, düzenbaz,
hileci.
menzil: yer, konak.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.

nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve
merhamet sahibi olan Cenab-
› Hak.
s›r: gizli hakikat.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
tabut: içine ölü konulan
sand›k.
tarz: biçim, flekil.
teveccüh: bir fleye veya bir
yere do¤ru hareket etme.

veda: ayr›l›k, ayr›lma, ayr›l›fl.
vefat: ölme.
yâ Hannan: ey çok ac›yan ve
çok merhametli olan Al-
lah’›m.
yâ Mennan: Ey ihsan› çok
olan ve çok çok nimet veren
Allah’›m.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme.

1. Gelmesi muhakkak olan her fley, uzak da olsa yak›nd›r. (‹bni Mâce, Mukaddime, 7:46;
Feyzü’l-Kadîr, 2:178.)
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‹flte, kabrime girdim, kefenime sar›ld›m. Teflyiciler be-
ni b›rak›p gittiler. Senin affürahmetini intizar ediyorum.
Ve bilmüflahede gördüm ki, senden baflka melce ve
mence yok. Günahlar›n çirkin yüzünden ve masiyetin
vahflî fleklinden ve o mekân›n darl›¤›ndan, bütün kuvve-
timle nida edip: “El-aman, El-aman! Yâ Rahman! Yâ
Hannan! Yâ Mennan! Yâ Deyyan! Beni çirkin günahla-
r›m›n arkadafll›klar›ndan kurtar. Yerimi genifllettir.”

‹lâhî!

Senin rahmetin melceimdir ve rahmeten lilâlemîn
olan Habibin (a.s.m.), senin rahmetine yetiflmek için ve-
silemdir. Senden flekva de¤il, belki nefsimi ve hâlimi sa-
na flekva ediyorum.

Ey Hâl›k-› Kerîm’im ve ey Rabb-i Rahîm’im!

Senin Said ismindeki mahlûkun ve masnuun ve abdin,
hem asi, hem âciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem
zelil, hem müsî, hem müsin, hem flaki, hem seyyidinden
kaçm›fl bir köle oldu¤u hâlde, k›rk sene sonra nedamet
edip senin dergâh›na avdet etmek istiyor, senin rahme-
tine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiatlar›n› itiraf edi-
yor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptelâ olmufl, sana ta-
zarru ve niyaz eder. E¤er kemal-i rahmetinle onu kabul et-
sen, ma¤firet edip, rahmet etsen, zaten o senin flan›nd›r;
çünkü Erhamürrâhimîn’sin. E¤er kabul etmezsen, senin
kap›ndan baflka hangi kap›ya gideyim? Hangi kap› var? 
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mükemmelli¤i.
ma¤firet: Allah’›n, kullar›n›n gü-
nahlar›n› ba¤›fllamas›, örtmesi, af-
fetmesi; ‹lâhî merhamet, gufran.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
masiyet: günah, kötü fley.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
melce: s›¤›n›lacak yer.
melce: s›¤›n›lacak yer.
mence: kurtulacak yer, kurtulma
yeri.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
müsî: kötülük eden, kötülükte
bulunan.
müsin: yafll›, ihtiyar, kocam›fl,
geçkin.
nedamet: piflmanl›k.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmeten lilâlemîn: bütün âlem-
lere rahmet olan, Hz. Muhammed
(a.s.m.).
flaki: flikâyetçi, flikâyette bulu-
nan, flikâyet eden.
flan: gerek; nam.
flekva: flikâyet.
seyyid: efendi.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
teflyi: u¤urlama, yolcu etme; ölü-
yü defin için kabrine götürme.
vahflî: yabanî, ürkütücü ve kor-
kunç olan.
vesile: arac›, vas›ta.
yâ Deyyan: ey yaratt›klar›n›n he-
sab›n› en iyi flekilde gören ve he-
sab›na göre mükâfatland›ran ya
da cezaland›ran Allah’›m!.
yâ Hannan: ey çok ac›yan ve çok
merhametli olan Allah’›m.
yâ Rahman: ey yaratt›klar›na
dünyada ve ahirette çokça flefkat
ve merhamet eden.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir, afla¤›
tutulmufl, afla¤›lanm›fl.

abd: kul.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
affürahmet: af ve merhamet.
alil: hasta, hastal›kl›.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
avdet: geri gelme, dönüfl.
bilmüflahede: görerek, bizzat
flahit olarak.
cahil: Allah’› tan›mayan, ‹lâhî
hakikatlerden habersiz, hak
bilgisinden yoksun.
dergâh: s›¤›n›lacak yer; bü-
yük bir huzura girilecek kap›.
el-aman: medet, aman, im-

dat manas›nda yard›m ve fli-
kâyet bildiren edat.
Erhamürrâhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi
olan Allah.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
Habip: Allah’›n en çok sevdi¤i
insan olan Peygamberimiz
Hz. Muhammed (a.s.m.).
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ik-
ram ile yaratan, cömert ve ih-
san› bol olan yarat›c›, Allah.
hatiat: hatalar, yanl›fll›klar.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
illet: hastal›k.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
intizar: bekleme, gözleme.
kefen: gömülmeden önce
ölünün sar›ld›¤› beyaz bez,
kefen.
kemal-i rahmet: rahmetin



Senden baflka Rab yok ki, dergâh›na gidilsin. Senden
baflka hak ma’bud yoktur ki, ona iltica edilsin!

o∫shnGnh Én«rftódG ≈pa pΩnÓnµ`rdG oôpN'G n∂nd n∂j/ôn°Tn’ n∑nórMnh nârfnG s’pG n¬'dpG nB’
Gkósªnfio s¿nG oón¡r°TnGnh *G s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG pôrÑn≤rdG ≈panh pInôpN'’rG ≈pa pΩnÓnµrdG

1 nºs`∏°nSnh p¬r«n∏nY '‹Én©nJ *G s¤n°U $G o∫ƒo°SnQ
ON ÜÇÜNCÜ NOTA

Medar-› iltibas olmufl Befl Meseledir.

Birincisi: Tarik-› hakta çal›flan ve mücahede edenler,
yaln›z kendi vazifelerini düflünmek lâz›m gelirken, Ce-
nab-› Hakka ait vazifeyi düflünüp, harekât›n› ona bina
ederek hataya düflerler.

Edebü’d-Din ve’d-Dünya risalesinde vard›r ki: Bir za-
man fleytan, Hazret-i ‹sa Aleyhisselâma itiraz edip demifl
ki: “Madem ecel ve her fley kader-i ‹lâhî iledir, sen ken-
dini bu yüksek yerden at, bak nas›l öleceksin.”

Hazret-i ‹sa Aleyhisselâm demifl ki:

o¬s̀ H nQ nôpÑnàrînj r¿nG pórÑn©r∏pd n¢ùr«ndnh o√nórÑnY nôpÑnàrînj r¿nG ! s¿pG
Yani, Cenab-› Hak abdini tecrübe eder ve der ki: “Sen

böyle yapsan, sana böyle yapar›m. Göreyim seni, yapa-
bilir misin?” diye tecrübe eder. Fakat abdin hakk› yok ve
haddi de¤il ki, Cenab-› Hakk› tecrübe etsin ve desin:
“Ben böyle ifllesem, sen böyle ifller misin?” diye tecrübe-
vari bir surette Cenab-› Hakk›n rububiyetine karfl› imti-
han tarz›, sû-i edeptir, ubudiyete münafidir.

abd: kul.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
aleyhisselâm: Allah’›n selâm›
onun üzerine olsun.
bina etme: yapma, kurma.
dergâh: s›¤›n›lacak yer; büyük bir
huzura girilecek kap›.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
Edebü’d-Din ve’d-Dünya: Maver-
dî’nin (öl. 1058) ünlü ahlâk kitab›.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
harekât: hareketler, davran›fllar.
hata: yanl›fl, yan›lg›, kusur.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ve
tap›n›lan fley.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
imtihan: deneme, s›nama.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kelâm: söz, lâf›z.
ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
medar-› iltibas: kar›flt›rma sebe-
bi.
mesele: önemli konu.
mücahede: savaflma, mücadele.
münafi: z›t, ayk›r›.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.

Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
resul: Allah’›n elçisi, peygam-
ber.
rububiyet: Cenab-› Hakk’›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-

durma vasf›.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
salât: Hz. Peygambere dua;
Hz. Muhammed’e Ashab›na,
ailesine Allah’›n rahmet ve
ma¤firetini, meleklerin isti¤-
far›n› ve mü’minlerin dua-
lar›n› dileme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-

met ve esenlik dileme.
sû-i edep: edep d›fl›, edebe
ayk›r›.
suret: biçim, flekil, tarz.
tarik-› hak: hak ve hakikat
yolu.
tarz: biçim, flekil.
tecrübevari: tecrübeli gibi.
ubudiyet: kulluk.
vazife: görev.

1. Senden baflka ilâh yoktur. Sen teksin, orta¤›n yoktur. Dünyada son söz, ahirette ve kabirde
ilk kelâm, “fiahadet ederim ki, Allah’tan baflka ilâh yoktur ve Muhammed, Allah’›n
resulüdür” Allah ona salât ve selâm eylesin.
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Madem hakikat budur; insan kendi vazifesini yap›p
Cenab-› Hakk›n vazifesine kar›flmamal›.

Meflhurdur ki, bir zaman ‹slâm kahramanlar›ndan ve
Cengiz’in ordusunu müteaddit defa ma¤lûp eden Celâ-
leddin-i Harzemflah harbe giderken, vüzeras› ve etba›
ona demifller:

“Sen muzaffer olacaks›n; Cenab-› Hak seni galip ede-
cek.”

O demifl:

“Ben Allah’›n emriyle, cihad yolunda hareket etmeye
vazifedar›m. Cenab-› Hakk›n vazifesine kar›flmam. Mu-
zaffer etmek veya ma¤lûp etmek Onun vazifesidir.”

‹flte o zat bu s›rr-› teslimiyeti anlamas›yla, harika bir
surette çok defa muzaffer olmufltur.

Evet, insan›n elindeki cüz-i ihtiyarî ile iflledikleri ef’al-
lerinde Cenab-› Hakka ait netaici düflünmemek gerektir.
Meselâ, kardefllerimizden bir k›s›m zatlar, halklar›n Risa-
le-i Nur’a iltihaklar› flevklerini ziyadelefltiriyor, gayrete
getiriyor. Dinlemedikleri vakit, zay›flar›n kuvve-i manevi-
yeleri k›r›l›yor, flevkleri bir derece sönüyor. Hâlbuki, üs-
tad-› mutlak, mukteda-i küll, rehber-i ekmel olan Resul-i

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 
1 oÆnÓnÑrdG s’pG p∫ƒo°SsôdG n¤nY Énenhrl

olan ferman-› ‹lâhîyi kendine rehber-i mutlak ederek,
insanlar›n çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade
sa’yügayret ve ciddiyetle tebli¤ etmifl. Çünkü, 
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rehber-i mutlak: her bak›mdan
rehber, tam rehber.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sa’yügayret: çal›flma ve çabala-
ma.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
s›rr-› teslimiyet: teslim olman›n,
boyun e¤menin s›rr›.
suret: biçim, flekil, tarz.
tebli¤: dinî bir emrin kullara bildi-
rilmesi.
üstad-› mutlak: ilimde üstünlü¤ü
ve ö¤reticili¤i tart›flmas›z olan üs-
tat.
vazife: görev.
vazifedar: vazifeli.
vüzera: vezirler.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: Artma, ço¤alma.
ziyade: çok, fazla.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
ciddiyet: ciddîlik.
cihad: düflmanla savaflma.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.
ef’al: fiiller, ifller.

etba: hizmetçiler, uflaklar.
ferman-› ‹lâhî: Cenab-›
Hakk›n emir ve buyru¤u.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harika: ola¤anüstü.
harp: savafl.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
kuvve-i maneviye: manevî
güç, moral.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
ma¤lûp: yenilme, kendisine

galip gelinmifl.
meselâ: örne¤in.
mukteda-i küll: her fleyde
herkesin uymas› gereken nu-
mune olan Hz. Peygamber
(a.s.m.).
müteaddit: çeflitli, bir çok.
muzaffer: yenmifl, galip gel-
mifl.
netaiç: neticeler, sonuçlar.
rehber-i ekmel: en mükem-
mel rehber.

1. Peygambere düflen ancak tebli¤ etmektir. (Mâide Suresi: 99.)



1

oABÉ°nûnj røne …/ór¡nj %G søpµ`'dnh nârÑnÑ`rMnG røne …/ór¡nJ n’ n∂sfpG
s›rr›yla anlam›fl ki, insanlara dinlettirmek ve hidayet ver-
mek, Cenab-› Hakk›n vazifesidir. Cenab-› Hakk›n vazife-
sine kar›flmazd›.

Öyle ise, iflte ey kardefllerim! Siz de, size ait olmayan
vazifeye harekât›n›z› bina etmekle kar›flmay›n›z ve Hâ-
l›k’›n›za karfl› tecrübe vaziyetini almay›n›z.

‹kinci Mesele: Ubudiyet, emr-i ‹lâhîye ve r›za-i ‹lâhîye
bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i ‹lâhî ve neticesi r›za-i
Hak’t›r. Semerat› ve fevaidi uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye
olmamak, hem kasten istenilmemek flart›yla, dünyaya
ait faydalar ve kendi kendine terettüp eden ve istenilme-
yerek verilen semereler, ubudiyete münafi olmaz. Belki
zay›flar için müflevvik ve müreccih hükmüne geçerler.
E¤er o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete,
o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubu-
diyeti k›smen iptal eder. Belki o hasiyetli virdi akim b›ra-
k›r, netice vermez.

‹flte bu s›rr› anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve fay-
das› bulunan Evrad-› Kudsiye-i fiah-› Nakflibendîyi veya
bin hasiyeti bulunan Cevflenü’l-Kebir’i, o faydalar›n baz›-
lar›n› maksud-i bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydala-
r› göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hak-
lar› yoktur. Çünkü o faydalar, o evratlar›n illeti olamaz.
Ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü
onlar fazlî bir surette, o halis virde talepsiz terettüp eder. 

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
bina: yapma, kurma.
bizzat: kendisi, flahsen.
Cevflenü’l-Kebir: büyük z›rh an-
lam›ndaki Hz. Muhammed (a.s.m)
Efendimize vahiyle gelen, Esma-i
Hüsnay› içine alan emsalsiz bir
münacat ve benzersiz bir dua.
cüz: k›s›m, parça.
dâî: davet eden, ça¤›ran.
emr-i ‹lâhî: ‹lâhî ifl; Allah’›n emri.
Evrad-› Kudsiye-i fiah-› Nakfli-
bendî: fiah-› Nakflibendî Hazretle-
rinin önemli bir duas›.
evrat: virtler, okunmas› âdet olan
dinî dualar.
fazlî: lütuf olarak, karfl›l›ks›z veri-
len.
fevait: faydalar, menfaatler.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
halis: saf, samimî.
harekât: hareketler, davran›fllar.
hasiyet: hususî fayda, özellik.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ille-i gaiye: gerçeklefltirilmesi,
meydana gelmesi için çaba har-
canan fley, amaç, ideal.
illet: sebep, gaye.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›tl›
olarak.
k›smen: k›smî olarak, baz› yön-
den.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.

menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
mesele: önemli konu.
münafi: z›t, ayk›r›.
müreccih: tercih eden, üstün
tutan.
müflevvik: teflvik eden, iste-
¤ini artt›ran, arzu ve hevesini
artt›ran.
r›za-i Hak: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.

r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
semerat: semereler, meyve-
ler.
semere: meyve, güzel netice.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
talep: istek, dilek.
terettüp: s›ralanma, s›ras›nda
olma, s›ras› gelme; sonuç ola-
rak ç›kma..

ubudiyet: kulluk.
uhreviye: ahirete dair, ahire-
te ait.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
virt: zikir; belli zamanlarda,
belli say›da, belli dualar›n zi-
kir olarak belli biçimde ve dü-
zenli flekilde okunmas›.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.

1. Sen sevdi¤in kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak Allah diledi¤ine hidayet verir. (Kasas
Suresi: 56.)
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Onlar› niyet etse, ihlâs› bir derece bozulur. Belki ubudi-
yetten ç›kar ve k›ymetten düfler.

Yaln›z bu kadar var ki: Böyle hasiyetli evrad› okumak
için, zay›f insanlar bir müflevvik ve müreccihe muhtaçt›r-
lar. O faydalar› düflünüp flevke gelip, evrad› s›rf r›za-i ‹lâ-
hî için, ahiret için okusa zarar vermez. Hem de makbul-
dür. Bu hikmet anlafl›lmad›¤›ndan, çoklar aktaptan ve
Selef-i Salihînden mervi olan faydalar› görmediklerinden
flüpheye düfler, hatta inkâr da eder.

Üçüncü Mesele: o√nQrƒnW rRnhÉnénànj rºndnh o√sónM n±nônY rønªpd »'HƒoW
Yani: “Ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden

tecavüz etmez.”

Nas›l bir zerre camdan, bir katre sudan, bir havuzdan,
denizden, kamerden seyyarelere kadar güneflin cilveleri
var. Her birisi kabiliyetine göre güneflin aksini, misalini
tutuyor ve haddini biliyor. Bir katre su, kendi kabiliyeti-
ne göre, “Güneflin bir aksi bende vard›r” der. Fakat,
“Ben de deniz gibi bir âyineyim” diyemez.

Öyle de, esma-i ‹lâhiyenin cilvesinin tenevvüüne göre,
makamat-› evliyada öyle meratip var. Esma-i ‹lâhiyenin
her birisinin, bir günefl gibi, kalpten Arfla kadar cilveleri
var. Kalp de bir arflt›r, fakat “Ben de Arfl gibiyim” diye-
mez.

‹flte, ubudiyetin esas› olan, acz ve fakr, kusur ve nak-
s›n› bilmek ve niyaz ile dergâh-› ulûhiyete karfl› secde
etmeye bedel naz ve fahir suretinde gidenler, zerrecik 
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meratip: mertebeler, basamak-
lar.
mervi: rivayet edilen, nakledilen.
mesele: önemli konu.
misal: örnek, numune.
müreccih: tercih eden, üstün tu-
tan.
müflevvik: teflvik eden, iste¤ini
artt›ran, arzu ve hevesini artt›ran.
naks: noksan, eksiklik.
naz: kendini a¤›ra satma.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
niyet: isteme, beklenti içine gir-
me.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hoflnut-
lu¤u.
selef-i salihîn: Ehl-i Sünnet ve Ce-
maatin ilk rehberleri ve Ashap ile
Tabiînin ileri gelenleri ile Tebe-i
Tâbiînden olan Müslümanlar.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
seyyare: gezegen.
suret: biçim, flekil, tarz.
tecavüz: sald›rma, sataflma, bafl-
kas›n›n hakk›na dokunma.
tenevvü: çeflitlenme, çeflit çeflit
olma, çeflitlilik.
ubudiyet: kulluk.
zerre: pek ufak parça.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
akis: yans›ma.
aktap: kutuplar; belli bir yer
veya memleketteki evliyan›n
bafl› olan en büyük velî.
Arfl: yüksek makam, taht; Al-
lah’›n tüm isimlerinin en yük-
sek seviyede tecelli etti¤i ve
göründü¤ü makam.
âyine: ayna.
bedel: karfl›l›k.

cilve: tecelli, görüntü.
dergâh-› ulûhiyet: Allah’›n
huzuru.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
evrat: virtler, okunmas› âdet
olan dinî dualar.
fahir: övünme, böbürlenme.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.
had: seviye, derece; s›n›r.
hasiyet: hususî fayda, özellik.
hikmet: gaye, maksat.
ihlâs: samimiyet, bir ameli

baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kamer: ay.
katre: damla.
k›ymet: de¤er.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
makamat-› evliya: velîlerin
makamlar›.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli, reddedilmeyen.



kalbini Arfla müsavi tutar, katre gibi makam›n› deniz gi-
bi evliyan›n makamat›yla iltibas eder, kendini o büyük
makamata yak›flt›rmak ve o makamda kendini muhafa-
za etmek için, tasannuata, tekellüfata, manas›z hodfü-
rufllu¤a ve birçok müflkülâta düfler.

Elhâs›l: Hadiste vard›r ki,

n¿ƒo∏peÉn©rdG s’pG n¿ƒoªpdÉn©rdG n∂n∏ngnh n¿ƒo ` pŸÉn©rdG s’pG ¢oSÉsædG n∂n∏ng
1 º«/¶nY môn£nN '¤nY n¿ƒo°üp∏rîoŸrGnh n¿ƒo°üp∏rîoŸrG s’pG ¿ƒo∏peÉn©rdG n∂n∏ngnh
Yani: Medar-› necat ve halâs yaln›z ihlâst›r. ‹hlâs› ka-

zanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlâsl› amel, batmanlar-
la halis olmayana müreccaht›r. ‹hlâs› kazand›ran, hare-
kât›ndaki sebebi s›rf bir emr-i ‹lâhî ve neticesi r›za-i ‹lâhî
oldu¤unu düflünmeli ve vazife-i ‹lâhiyeye kar›flmamal›.

Her fleyde bir ihlâs var. Hatta muhabbetin de ihlâs ile
bir zerresi, batmanlarla resmî ve ücretli muhabbete te-
reccüh eder.

‹flte bir zat bu ihlâsl› muhabbeti böyle tabir etmifl:

lÜGnƒnK p¬r«n∏nY≈'̈ rÑoj …kƒng l∞«/©n°V@kInƒr°ToQ uÖo◊rG n¤nY≈/ZÉnÑrdÉpH ÉnfnG BÉnenh
Yani, “Ben muhabbet üzerine bir rüflvet, bir ücret, bir

mukabele, bir mükâfat istemiyorum. Çünkü, mukabilin-
de bir mükâfat, bir sevap istenilen muhabbet zay›ft›r, de-
vams›zd›r.” Hatta halis muhabbet, f›trat-› insaniyede ve
umum validelerde derç edilmifltir. ‹flte bu halis muhabbe-
te tam manas›yla validelerin flefkatleri mazhard›r. Valide-
ler, o s›rr-› flefkat ile, evlâtlar›na karfl› muhabbetlerine bir 

amel: fiil, ifl.
Arfl: yüksek makam, taht; Al-
lah’›n tüm isimlerinin en yüksek
seviyede tecelli etti¤i ve görün-
dü¤ü makam.
batman: eski a¤›rl›k ölçülerinden
olup, iki okka ile sekiz okka
aras›nda de¤iflen a¤›rl›k ölçüsü.
derç: toplama, bir araya getirme.
elhâs›l: hâs›l›, netice itibar›yla,
k›saca.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
evlât: veletler, çocuklar.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
f›trat-› insaniye: insan›n f›trat›,
insan›n tabiat›, huyu.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
halâs: kurtulma, kurtulufl, selâ-
mete erme.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
harekât: hareketler, davran›fllar.
helâk: y›k›lma, bitme, mahvolma,
harap olma.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çafll›flan, övünen.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
iltibas: kar›flt›rmak.
katre: damla.
makam: yer, mevki.
makamat: makamlar.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
medar-› necat: kurtulufl vesilesi.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhafaza: koruma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mukabil: karfl›l›k.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
müreccah: tercih edilen, üstün
tutulan.

müsavi: eflit.
müflkülât: müflküller, güçlük-
ler, zorluklar.
resmî: samimî olmayan, me-
rasim ve törenmifl gibi olan.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.

sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Al-
lah taraf›ndan verilen mükâ-
fat.
s›rr-› flefkat: flefkat s›rr›; flef-
katin s›rr› ve hakikati.
tabir: ifade.
tasannuat: tasannular, yap-
mac›k hareketler, yap-
mac›klar.
tekellüfat: yapmac›k hare-

ketler, sahte tav›rlar.
tereccüh etmek: üstün gel-
mek.
umum: bütün.
valide: ana, anne.
vazife-i ‹lâhiye: do¤rudan
do¤ruya Allah’a ait olan ifl ve
vazife.
zat: kifli, flah›s.
zerre: pek ufak parça.

1. ‹nsanlar helâk olur, ancak bilenler kurtulur. Bilenler de helâk olur, ancak bildiklerini yafla-
yanlar kurtulur. Bildiklerini yaflayanlar da helâk olur, ancak ihlâsl› olanlar kurtulur. ‹hlâsl›
olanlar da her an onu kaybetme tehlikesi ile karfl› karfl›yad›rlar. (Keflfü’l-Hafa, 2:312.)
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mükâfat, bir rüflvet istemediklerine ve talep etmedikleri-
ne delil, ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için
feda etmeleridir. Tavu¤un bütün sermayesi kendi hayat›
iken, yavrusunu itin a¤z›ndan kurtarmak için,—Hüs-
rev’in müflahedesiyle— kafas›n› ite kapt›r›r.

Dördüncü Mesele: Esbab-› zahiriye eliyle gelen ni-
metleri, o esbap hesab›na almamak gerektir.

E¤er o sebep ihtiyar sahibi de¤ilse, meselâ hayvan ve
a¤aç gibi, do¤rudan do¤ruya o nimeti Cenab-› Hak he-
sab›na verir. Madem o, lisan-› hâl ile “Bismillâh” der, sa-
na verir; sen de Allah hesab›na olarak “Bismillâh” de, al.

E¤er o sebep ihtiyar sahibi ise, o, “Bismillâh” demeli;
sonra ondan al, yoksa alma.

Çünkü 
1 p¬r«n∏nY $G oºr°SG pôncròoj rºnd Ésªpe Gƒo∏ocrÉnJ n’nh ayetinin,

mana-i sarihinden baflka, bir mana-i iflarîsi fludur ki:

“Mün’im-i Hakikî’yi hat›ra getirmeyen ve Onun na-
m›yla verilmeyen nimeti yemeyiniz” demektir.

O hâlde, hem veren “Bismillâh” demeli, hem alan
“Bismillâh” demeli. E¤er o “Bismillâh” demiyor, fakat
sen de almaya muhtaç isen, sen “Bismillâh” de, onun
bafl› üstünde rahmet-i ‹lâhiyenin elini gör, flükür ile öp,
ondan al. Yani, nimetten in’ama bak, in’amdan
Mün’im-i Hakikî’yi düflün. Bu düflünmek bir flükürdür.
Sonra o zahirî vas›taya, istersen dua et. Çünkü o nimet
onun eliyle size gönderildi.
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beplerin arkas›ndaki gerçek sahi-
bi, yedirip içiren ve r›z›kland›ran›n
tâ kendisi olan Allah.
müflahede: gözlem.
nam: ad.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl; yiyecek
ve içecek fleyler.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet-i uhreviye: ahiretle ilgili
saadet, ahiretteki mutluluk.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
talep: istek, dilek.
vas›ta: arac›.
zahirî: görünürde.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
Bismillâh: Besmele, Allah
nam›na, Allah için, Allah’›n ad›
ve izni ile.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esbab-› zahiriye: görünürde-
ki sebepler.
esbap: sebepler, vas›talar.

feda: u¤runa verme.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.

mana-i iflarî: yaz› ve iflaret-
lerle ifade edilen mana.
mana-i sarih: aç›k mana, re-
miz ve ima yoluyla de¤il aç›k
anlat›m.
meselâ: örne¤in.
mesele: önemli konu.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
Mün’im-i Hakikî: nimetin, se-

1. Allah’›n ad› an›lmadan kesilen hayvan›n etini yemeyin. (En’am Suresi: 121.)



Esbab-› zahiriyeyi perestifl edenleri aldatan, iki fleyin
beraber gelmesi veya bulunmas›d›r —ki, iktiran tabir edi-
lir— birbirine illet zannetmeleridir.

Hem, bir fleyin ademi, bir nimetin madum olmas›na il-
let oldu¤undan, tevehhüm eder ki, o fleyin vücudu dahi
o nimetin vücuduna illettir. fiükrünü, minnettarl›¤›n› o
fleye verir, hataya düfler. Çünkü bir nimetin vücudu, o ni-
metin umum mukaddemat›na ve fleraitine terettüp eder.
Hâlbuki, o nimetin ademi bir tek flart›n ademiyle oluyor.

Meselâ, bir bahçeyi sulayan cetvelin deli¤ini açmayan
adam, o bahçenin kurumas›na ve o nimetlerin ademine
sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vü-
cudu, o adam›n hizmetinden baflka, yüzer fleraitin vücu-
duna tevakkufla beraber, illet-i hakikî olan kudret ve ira-
de-i Rabbaniye ile vücuda gelir. ‹flte bu ma¤lâtan›n ne ka-
dar hatas› zahir oldu¤unu anla ve esbapperestlerin de ne
kadar hata ettiklerini bil.

Evet, iktiran ayr›d›r, illet ayr›d›r. Bir nimet sana geli-
yor; fakat bir insan›n sana karfl› ihsan niyeti, o nimete
mukarin olmufl, fakat illet olmam›fl. ‹llet, rahmet-i ‹lâhi-
yedir. Evet, o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi, o ni-
met sana gelmezdi, nimetin ademine illet olurdu. Fakat,
mezkûr kaideye binaen, o meyl-i ihsan, o nimete illet
olamaz, ancak yüzer fleraitin bir flart› olabilir.

Meselâ, Risale-i Nur’un flakirtleri içinde Cenab-› Hak-
k›n nimetlerine mazhar baz› zatlar —Hüsrev, Re’fet gibi—
iktiran› illetle iltibas etmifller. Üstad›na fazla minnettarl›k

adem: yokluk.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cetvel: su kanal›, kanal.
esbab-› zahiriye: görünürdeki se-
bepler.
esbapperest: varl›klar›n ya-
rat›l›fllar›n› sebeplere ba¤layan,
onlardan oldu¤una inanan kimse.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iktiran: iki fleyin beraber gelme-
si.
illet: sebep.
illet-i hakikî: gerçek sebep.
iltibas: kar›flt›rmak.
irade-i Rabbanîye: Cenab-›
Hakk›n mahlûkat›n terbiye, ted-
bir ve idaresi konusundaki yapa-
bilme gücü, kudreti.
kaide: kural, esas, düstur.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kudret-i Rabbaniye: her fleyi ter-
biye eden Allah’›n sonsuz kudret
ve kuvveti.
madum: yok olan, mevcut olma-
yan, bulunmayan.
ma¤lâta: mugalâta, zihin
kar›flt›racak saçma söz, bofl ve
manas›z söz, karfl›s›ndakini
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yan›ltmak için söylenen bofl
lâk›rd›.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
meselâ: örne¤in.
meyl-i ihsan: iyilik, lütuf
meyli, iyilik arzusu, ba¤›fllama
arzusu.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mukaddemat: bafllang›çlar.
mukarin: bitiflik, yaklaflm›fl.

nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
niyet:.
perestifl: tapma, afl›r› derece-
de sevme, meftunluk.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
flükür: Allah’›n nimetlerine

karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tabir: ifade.
terettüp: s›ralanma, s›ras›nda
olma, s›ras› gelme.
tevakkuf: ilgili olma, ba¤l› ol-
ma.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
umum: bütün.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zat: kifli, flah›s.



gösteriyorlard›. Hâlbuki, Cenab-› Hak onlara ders-i
Kur’ânîde verdi¤i nimet-i istifade ile üstatlar›na ihsan et-
ti¤i nimet-i ifadeyi beraber k›lm›fl, mukarenet vermifl.

Onlar derler ki: “E¤er üstad›m›z buraya gelmeseydi biz
bu dersi alamazd›k. Öyle ise onun ifadesi istifademize il-
lettir”

Ben de derim: “Ey kardefllerim! Cenab-› Hakk›n bana
da, sizlere de etti¤i nimet beraber gelmifl. ‹ki nimetin il-
leti de rahmet-i ‹lâhiyedir. Ben de sizin gibi, iktiran› illet-
le iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur’un sizler gibi elmas
kalemli yüzer flakirtlerine çok minnettarl›k hissediyor-
dum. Ve diyordum ki: ‘Bunlar olmasayd›, benim gibi ya-
r›m ümmî bir bîçare nas›l hizmet edecekti?’ Sonra anla-
d›m ki, sizlere kalem vas›tas›yla olan kudsî nimetten son-
ra, bana da bu hizmete muvaffak›yet ihsan etmifl. Birbi-
rine iktiran etmifl, birbirinin illeti olamaz. Ben size teflek-
kür de¤il, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnet-
tarl›¤a bedel, dua ve tebrik ediniz.”

Bu Dördüncü Meselede gafletin ne kadar dereceleri
bulundu¤u anlafl›l›r.

Beflinci Mesele: Nas›l bir cemaatin mal› bir adama
verilse zulüm olur. Veya cemaate ait vak›flar› bir adam
zaptetse zulmeder. Öyle de, cemaatin sa’yleriyle hâs›l
olan bir neticeyi veya cemaatin haseneleriyle terettüp
eden bir flerefi, bir fazileti o cemaatin reisine veya üs-
tad›na vermek, hem cemaate, hem de o üstat veya rei-
se zulümdür. Çünkü enaniyeti okflar, gurura sevk eder.
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rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
sevk: yöneltme, gönderme.
terettüp: sonuç olarak ç›kma.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
üstat: bir ilim ve sanatta üstün
olan kimse, ö¤retmen.
vas›ta: arac›l›k.
zapt: idaresi alt›na alma, tutma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

bedel: karfl›l›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cemaat: topluluk.
ders-i Kur’ânî: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elmas: çok de¤erli.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibar›yla olan yüksek
derece.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin

arzular›na dalmak.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›-
zas›na uygun ifl.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iktiran: iki fleyin beraber gel-
mesi.
illet: sebep.
iltibas: kar›flt›rmak.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kudsî: mukaddes, yüce.

mesele: önemli konu.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mukarenet: iki fleyin bitifl-
mesi, beraber olmas›.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
nimet-i ifade: ifade etme,
söyleme nimeti.
nimet-i istifade: faydalanma
nimeti.



Kendini kap›c› iken padiflah zannettirir. Hem kendi nef-
sine de zulmeder. Belki bir nevi flirk-i hafîye yol açar.

Evet, bir kaleyi fetheden bir taburun ganimetini ve
muzafferiyet flerefini binbafl›s› alamaz. Evet, üstat ve
mürflit, mastar ve menba telâkki edilmemek gerektir.
Belki, mazhar ve ma’kes olduklar›n› bilmek lâz›md›r. Me-
selâ, hararet ve ziya sana bir âyine vas›tas›yla gelir.
Senden, günefle karfl› minnettar olmaya bedel, âyineyi
mastar telâkki edip, günefli unutup, ona minnettar ol-
mak divaneliktir.

Evet, âyine muhafaza edilmeli; çünkü mazhard›r. ‹flte,
mürflidin ruhu ve kalbi bir âyinedir. Cenab-› Hak’tan ge-
len feyze ma’kes olur, müridine aksedilmesine de vesile
olur; vesilelikten fazla feyiz noktas›nda makam verilme-
mek lâz›md›r. Hatta baz› olur ki, mastar telâkki edilen bir
üstat, ne mazhard›r, ne de mastard›r. Belki müridinin saf-
fet-i ihlâs›yla ve kuvvet-i irtibat›yla ve ona hasr-› nazar ile,
o mürit, baflka yolda ald›¤› füyuzat›, üstad›n›n mir’at-› ru-
hundan gelmifl görüyor. Nas›l ki baz› adam, manyetizma
vas›tas›yla bir cama dikkat ede ede âlem-i misale karfl›
hayalinde bir pencere aç›l›r, o âyinede çok garaibi müfla-
hede eder. Hâlbuki, âyinede de¤il, belki âyineye olan
dikkat-i nazar vas›tas›yla, âyinenin haricinde hayaline bir
pencere aç›lm›fl, görüyor. Onun içindir ki, bazen nak›s
bir fleyhin halis müridi, fleyhinden daha ziyade kâmil ola-
bilir. Ve döner, fleyhini irflat eder ve fleyhinin fleyhi olur.

akis: yans›ma.
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
âyine: ayna.
bedel: karfl›l›k.
dikkat-i nazar: ince ve derin ba-
k›fllar›n dikkati.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler, inayetler.
ganimet: savaflta düflmandan ele
geçirilen mal, para vs.
garaip: tuhafl›klar.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hararet: s›cakl›k.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa ve-
ya noktaya dikme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
kuvvet-i irtibat: ba¤l›l›ktaki kuv-
vet, irtibatta bulunan güç.
makam: yer, mevki.
ma’kes: akseden yer, yans›ma
yeri.
manyetizma: telkin ve hipnoz
yolu ile birini tesir alt›na alma.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
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menba: kaynak.
meselâ: örne¤in.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mir’at-› ruh: ruhun aynas›.
muhafaza: koruma.
mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat
usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.

muzafferiyet: muzafferlik,
düflmana üstün gelme, galibi-
yet.
nak›s: noksan, eksik.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
nevi: çeflit, tür.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saffet-i ihlâs: ihlâs›n do¤ru,
halis, temiz oluflu.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
fleyh: tarikat dersi veren ma-

nevî lider, mürflit.
flirk-i hafî: gizli flirk, gizli kü-
für.
tabur: düzgün s›ralar hâlinde
dizilmifl askerî birlik.
telâkki: anlama, kabul etme.
üstat: bir ilim ve sanatta üs-
tün olan kimse, ö¤retmen.
vas›ta: arac›l›k.
vesile: arac›, vas›ta.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziyade: çok, fazla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.



ON DÖRDÜNCÜ NOTA

Tevhide dair dört küçük remizdir.

Birinci Remiz: Ey esbapperest insan! Acaba, garip
cevherlerden yap›lm›fl bir acip kasr› görsen ki, yap›l›yor.
Onun binas›nda sarf edilen cevherlerin bir k›sm› yaln›z
Çin’de bulunuyor, di¤er bir k›sm› Endülüs’te, bir k›sm› Ye-
men’de; bir k›sm› Sibirya’dan baflka yerde bulunmuyor.
Binan›n yap›lmas› zaman›nda, ayn› günde flark, flimal,
garp, cenuptan o cevherî tafllar kolayl›kla celp olup yap›l-
d›¤›n› görsen, hiç flüphen kal›r m› ki, o kasr› yapan usta
bütün küre-i arza hükmeden bir hâkim-i mu’cizekârd›r.

‹flte, her bir hayvan öyle bir kasr-› ‹lâhîdir. Hususan in-
san, o kas›rlar›n en güzeli ve o saraylar›n en acibidir. Ve
bu insan denilen saray›n cevherleri, bir k›sm› âlem-i er-
vahtan, bir k›sm› âlem-i misalden ve Levh-i Mahfuzdan
ve di¤er bir k›sm› da hava âleminden, nur âleminden
anas›r âleminden geldi¤i gibi; hacat› ebede uzanm›fl
emelleri semavat ve arz›n aktâr›nda intiflar etmifl, rab›ta-
lar›, alâkalar› dünya ve ahiret edvar›nda da¤›lm›fl bir sa-
ray-› acip ve bir kasr-› gariptir.

‹flte, ey kendini insan zanneden insan! Madem mahi-
yetin böyledir; seni yapan ancak o zat olabilir ki, dünya
ve ahiret birer menzil, arz ve sema birer sayfa, ezel ve
ebed dün ve yar›n hükmünde olarak tasarruf eden bir zat
olabilir. Öyle ise, insan›n ma’budu ve melcei ve halâskâ-
r› o olabilir ki, arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukba
dizginlerine maliktir.
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alt›nda tutan.
halâskâr: halâs eden, kurtaran.
hükmetme: hakim olma, emri
alt›nda tutmak.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hususan: bilhassa, özellikle.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
kas›r: saray, köflk.
kasr-› garip: garip ve harika kas›r,
saray.
kasr-› ‹lâhî: ‹lâhî köflk, saray.
küre-i arz: yer küre, dünya.
Levh-i Mahfuz: korunmufl levha,
Allah’›n ezelî ilmiyle kâinatta ol-
mufl ve olacak fleylerin yaz›l› ol-
du¤u levha.
ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malik: sahip.
melce: s›¤›n›lacak yer.
menzil: yer, konak.
nota: dikkat çekici ve uyar›c› bil-
gi.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rab›ta: münasebet, alâka, ba¤.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
saray-› acip: flafl›rt›c› olan ve hay-
ranl›k uyand›ran saray.
sarf: harcama.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
flimal: kuzeyde yer alan bölgeler.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
ukba: ahiret, öbür dünya.
zat: kifli, flah›s.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
aktâr: taraflar, yanlar, her ta-
raf, her yer.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, dünyadaki ifllerin görün-
tülendi¤i ve gözlendi¤i, ruh-
lar›n bulundu¤u âlem.

anas›r: unsurlar, esaslar.
arz: yer, dünya.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cenup: güneyde yer alan böl-
geler.
cevher: de¤erli tafl.
cevherî: cevhere, de¤erli tafl
veya inciye ait olan, bunlarla
yap›lm›fl veya ifllenmifl bulu-
nan, cevherle ilgili.
dair: alakal›, ilgili.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
edvar: devirler, zamanlar,

as›rlar.
emel: fliddet arzu, ümit.
esbapperest: varl›klar›n ya-
rat›l›fllar›n› sebeplere ba¤la-
yan, onlardan oldu¤una ina-
nan kimse.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik.
garip: tuhaf, hayret verici.
garp: bat›, Bat›’da kalan böl-
geler.
hacat: hâcetler, ihtiyaçlar.
hâkim-i mu’cizekâr: mucize
gösteren ve her fleyi hükmü



‹kinci Remiz: Baz› eblehler var ki, günefli tan›mad›kla-
r› için, bir âyinede günefli görse, âyineyi sevmeye bafllar.
fiedit bir hisle onun muhafazas›na çal›fl›r; tâ ki içindeki
günefli kaybolmas›n. Ne vakit o ebleh, günefl âyinenin
ölmesiyle ölmedi¤ini ve k›r›lmas›yla fenâ bulmad›¤›n›
derk etse, bütün muhabbetini gökteki günefle çevirir. O
vakit anlar ki, âyinede görülen günefl, âyineye tâbi de¤il,
bekas› ona mütevakk›f de¤il. Belki günefltir ki, o âyineyi
o tarzda tutuyor ve onun parlamas›na ve nuruna medet
veriyor. Güneflin bekas› onunla de¤il, belki âyinenin ha-
yattar parlamas›n›n bekas›, güneflin cilvesine tâbidir.

Ey insan! Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir âyi-
nedir. Senin f›trat›nda ve kalbinde bulunan fledit bir mu-
habbet-i beka, o âyine için de¤il ve o kalbin ve mahiye-
tin için de¤il. Belki o âyinede istidada göre cilvesi bulu-
nan Bâkî-i Zülcelâl’in cilvesine karfl› muhabbetindir ki,
belâhat yüzünden o muhabbetin yüzü baflka yere dön-

müfl. Madem öyledir, 
1 »/bÉnÑrdG nârfnG =»/bÉnHÉnj de. Yani, madem

Sen vars›n ve bâkîsin; fenâ ve adem ne isterse bize yap-
s›n, ehemmiyeti yok!

Üçüncü Remiz: Ey insan! Fât›r-› Hakîm’in senin mahi-
yetine koydu¤u en garip bir hâlet fludur ki, bazen dünya-
ya yerleflemiyorsun. Zindanda bo¤az› s›k›lm›fl adam gibi,
“Of of!” deyip dünyadan daha genifl bir yer istedi¤in hâl-
de, bir zerrecik bir ifl, bir hat›ra, bir dakika içine girip
yerlefliyorsun. Koca dünyaya yerleflemeyen kalp ve fik-
rin o zerrecikte yerleflir. En fliddetli hissiyat›nla, o dakika-
c›k, o hat›rac›kta dolafl›yorsun.

adem: yokluk.
âyine: ayna.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
Bâkî-i Zülcelâl: heybet ve celâl
sahibi olan Allah.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
belâhat: ahmakl›k, kal›n kafal›l›k,
düflüncesizlik.
cilve: tecelli, görüntü.
derk: anlama, kavrama.
ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, aptal,
bön, al›k, budala.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah (c.c.).
fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
garip: tuhaf, hayret verici.
hâlet: hâl, durum.
hayattar: canl›, yaflayan.
hissiyat: hisler, duygular.

hüviyet: benlik, kimlik.
istidat: kabiliyet, yetenek.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
medet: inayet, yard›m, imdat.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhabbet-i beka: beka sev-
gisi, sonsuz yaflamay› sevme,
arzu etme.
muhafaza: koruma.

mütevakk›f: bir fleye ba¤l›
olan, ancak onunla olabilen.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
fledit: fliddetli.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tarz: biçim, flekil.
zerre: pek ufak parça.

1. Ey Bâkî olan Allah! Ancak Sen bâkîsin.
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Hem senin mahiyetine öyle manevî cihazat ve lâtife-
ler vermifl ki, baz›lar› dünyay› yutsa tok olmaz, baz›lar›
bir zerreyi kendinde yerlefltiremiyor. Bafl bir batman tafl›
kald›rd›¤› hâlde, göz bir saç› kald›ramad›¤› gibi, o lâtife,
bir saç kadar bir s›kleti, yani gaflet ve dalâletten gelen
küçük bir hâlete dayanam›yor. Hatta bazen söner ve
ölür.

Madem öyledir; hazer et, dikkatle bas, batmaktan
kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir ifla-
rette, bir öpmekte batma! Dünyay› yutan büyük letaifle-
rini onda bat›rma. Çünkü çok küçük fleyler var, çok bü-
yükleri bir cihette yutar. Nas›l küçük bir cam parças›nda
gök y›ld›zlar›yla beraber içine girip gark oluyor; hardal
gibi küçük kuvve-i haf›zanda, senin sahife-i a’malinin ek-
seri ve sahaif-i ömrünün a¤lebi içine girdi¤i gibi, çok
cüz’î küçük fleyler var, öyle büyük eflyay› bir cihette yu-
tar, istiap eder.

Dördüncü Remiz: Ey dünyaperest insan! Çok genifl ta-
savvur etti¤in senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir.
Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarlar› flifleden oldu¤u
için, birbiri içinde in’ikâs edip, göz görünceye kadar ge-
niflliyor. Kabir gibi dar iken, bir flehir kadar genifl görünür.
Çünkü, o dünyan›n sa¤ duvar› olan geçmifl zaman ve sol
duvar› olan gelecek zaman, ikisi madum ve gayr-i mevcut
olduklar› hâlde, birbiri içinde in’ikâs edip gayet k›sa ve
dar olan haz›r zaman›n kanatlar›n› açarlar. Hakikat ha-
yale kar›fl›r; madum bir dünyay› mevcut zannedersin.
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duygu.
lem’a: par›lt›.
letaif: manevî duygular.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
madum: yok olan, mevcut olma-
yan, bulunmayan.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menzil: yer, konak.
mevcut
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
sahaif-i ömür: ömür sayfalar›.
sahife-i a’mal:
s›klet: a¤›rl›k, yük.
tasavvur: bir fleyi zihinde düflün-
me, tasarlama.
zerre: pek ufak parça.

a¤leb: ço¤unlukla, ekseriyet-
le.
batman: eski a¤›rl›k ölçüle-
rinden olup, iki okka ile sekiz
okka aras›nda de¤iflen a¤›rl›k
ölçüsü.
cihazat: cihazlar, azalar.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
dalâlet: hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
dane: tane, tohum.
dünyaperest: dünyaya ta-

pan, dünyaya düflkün, ta-
mahl›, h›rsl› kimse.
ekser: ço¤u k›sm›.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
gark: suya batma, batma,
bat›rma.
gayet: son derece.
gayr-i mevcut: mevcut ol-
mayan, var olmayan.
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›.
hâlet: hâl, durum.

hardal: yapraklar› yenen ve
dövülerek macun hâlne geti-
rilerek sofrada ifltah açmak
için yenen bir tür bitkinin çok
küçük tohumu.
hazer: çekinme, sak›nma,
uzak durma.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
istiap: içine alma, içine s›¤d›r-
ma, kapsama.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
lâtife: kalbe ba¤l› hassas bir



Nas›l bir hat, sür’at-i hareketle bir sat›h gibi genifl gö-
rünürken, hakikat-i vücudu ince bir hat oldu¤u gibi; se-
nin de dünyan hakikatçe dar; fakat, senin gaflet ve veh-
mühayaline duvarlar› çok genifllemifl. O dar dünyada, bir
musibetin tahrikiyle k›m›ldansan, bafl›n› çok uzak zan-
netti¤in duvara çarpars›n. Bafl›ndaki hayali uçurur, uyku-
nu kaç›r›r. O vakit görürsün ki, o genifl dünyan kabirden
daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zaman›n ve
ömrün berkten daha çabuk geçer, hayat›n çaydan daha
sür’atli akar.

Madem dünya hayat› ve cismanî yaflay›fl ve hayvanî
hayat böyledir; hayvaniyetten ç›k, cismaniyeti b›rak,
kalp ve ruhun derece-i hayat›na gir. Tevehhüm etti¤in
genifl dünyadan daha genifl bir daire-i hayat, bir âlem-i
nur bulursun. ‹flte o âlemin anahtar› marifetullah ve vah-

daniyet s›rlar›n› ifade eden 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ kelime-i kudsiye-

siyle kalbi söylettirmek, ruhu ifllettirmektir.

ON BEfi‹NC‹ NOTA

Üç meseledir.

Birinci Mesele: ‹sm-i Hafîz’in tecelli-i etemmine iflaret

eden n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønenh @ o√nônj Gkôr«nN mIsQnP n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønªna
2 o√nônj Gvôn°T mIsQnP ayetidir. Kur’ân-› Hakîm’in bu hakikatine

delil istersen, Kitab-› Mübin’in mistar› üstünde yaz›lan flu 

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
âlem-i nur: nur âlemi, ayd›nl›k
âlemi.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
berk: flimflek.
cismanî: maddî ve cisimli olmak.
cismaniyet: cismanî olufl.
daire-i hayat: hayat dairesi.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
derece-i hayat: hayat s›ralamas›,
hayat›n dereceleri.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzu-
lar›na dalmak.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i vücut: vücut gerçe¤i.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
hayvaniyet: hayvanl›k.
ism-i Hafîz: Cenab-› Hakk›n mu-
hafaza eden, koruyan manas›na
gelen ismi.
kelime-i kudsiye: yüce, kudsî
söz.
Kitab-› Mübin: kâinattaki olaylar›
cereyan ettiren Allah’›n kudretine
ait nizam ve intizam esaslar›n›,
kanunlar›n› ihtiva eden manevî
kitap; kudret kitab›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
madem: ...den dolay›, böyle ise.

marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.
mesele: önemli konu.
mistar: .
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
musibet: felâket, belâ.
nota: dikkat çekici ve uyar›c›
bilgi.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
s›r: gizli hakikat.
sür’at-i hareket: hareketin
h›zl›l›¤›.
tahrik: hareket ettirme, hare-
kete geçirme.
tecelli-i etem: noksans›z te-

celli, tam tecelli.

tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.

vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.

vehmühayal: hayal ve ve-
him.

1. Allah’tan baflka ilâh yoktur.

2. Kim zerre kadar iyilik yaparsa, onun mükâfat›n› görür. Kim zerre kadar kötülük yaparsa,
onun cezas›n› görür. (Zilzal Suresi: 7-8.)
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kâinat kitab›n›n sahifelerine baksan, ism-i Hafîz’in cilve-i
azam›n› ve bu ayet-i kerîmenin bir hakikat-i kübras›n›n
naziresini çok cihetlerle görebilirsin.

Ezcümle: A¤aç, çiçek ve otlar›n muhtelif tohumlar›n-
dan bir kabza al. O muhtelif ve birbirine muhalif tohum-
lar›n, cinsleri birbirinden ayr›, nevileri birbirinden baflka
olan çiçek, a¤aç ve otlar›n sandukçalar› hükmünde olan
o kabzay› karanl›kta ve karanl›k ve basit ve camit bir top-
rak içinde defnet, serp. Sonra mizans›z ve eflyay› fark et-
meyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit su
ile sula. Sonra, senevî haflrin meydan› olan bahar mev-
siminde gel, bak.

‹srafilvari melek-i ra’d, baharda nefh-i Sur nev’inden
ya¤mura ba¤›rmas›, yer alt›nda defnedilen çekirdeklere
nefh-i ruhla müjdelemesi zaman›na dikkat et ki, o niha-
yet derece kar›fl›k ve kar›flm›fl ve birbirine benzeyen to-
humcuklar, ism-i Hafîz’in tecellisi alt›nda, kemal-i imtisal
ile, hatas›z olarak, Fât›r-› Hakîm’den gelen evamir-i tek-
viniyeyi imtisal ediyorlar. Ve öyle tevfik-i hareket ediyor-
lar ki, onlar›n o hareketlerinde bir fluur, bir basiret, bir
kas›t, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet parlad›¤›
görünüyor. Çünkü, görüyorsun ki, o birbirine benzeyen
tohumcuklar, birbirinden temayüz ediyor, ayr›l›yor.

Meselâ, bu tohumcuk bir incir a¤ac› oldu. Fât›r-› Ha-
kîm’in nimetlerini bafllar›m›z üstünde neflre bafllad›. Ser-
piyor, dallar›n›n elleriyle bizlere uzat›yor. ‹flte ona sureten
benzeyen bu iki tohumcuk ise, günâfl›¤› nam›ndaki çiçek 

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 283

kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kemal-i imtisal: tam uyma, mü-
kemmel uyumluluk.
melek-i ra’d: gök gürültüsü ile
vazifeli, görevli melek.
meselâ: örne¤in.
mizan: ölçü, ayar.
muhalif: z›t, ayk›r›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nam: ad.
nazire: örnek, karfl›l›k, misil, bir
fleye benzetilerek yap›lan fley.
nefh-i ruh: ruhun üflenmesi.
nefh-i Sur: Sur’un üflenmesi, ‹sra-
fil’in (a.s.) k›yamet gününde Sur
ad› verilen boruyu üflemesiyle
k›yametin kopmas›.
neflir: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
nevi: çeflit, tür.
nihayet: son derece.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
sandukça: küçük sand›k.
senevî: senelik, y›ll›k.
sureten: suret olarak, görünüfl iti-
bar›yla.
fluur: bilinç; bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
temayüz: kendini gösterme, seç-
kin hale gelme.
tevfik-› hareket: hareketin uy-
gunlu¤u; uygun davran›flta bu-
lunma.

ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
basiret: dikkat, tedbir, teyak-
kuz, ihtiyatl› hareket.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cihet: yön.
cilve-i azam: en büyük tecel-
li, en büyük Rabbanî cilve.
cins: boy, soy, kavim.
evamir-i tekviniye: yaratma
içeren emirler, varl›¤›n ya-
rat›l›fl›yla ilgili ifller.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.

Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah (c.c.).
günâfl›¤›: ayçiçe¤i, gündöndü.
hakikat-i kübra: en büyük
olan gerçek.
haflir: yeniden toplanma, bir
araya gelme.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ilim: bilgi, marifet.

imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
ism-i Hafîz: Cenab-› Hakk›n
muhafaza eden, koruyan ma-
nas›na gelen ismi.
‹srafilvari: ‹srafil (a.s.) gibi.
kabza: tutamak yeri, el.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.



ile hercai menekfle gibi çiçekler verdi. Bizler için süslen-
di. Yüzümüze gülüyorlar, kendilerini, bizlere sevdiriyor-
lar.

Daha buradaki bir k›s›m tohumcuklar, bu güzel mey-
veleri verdi. Ve sümbül ve a¤aç oldular. Güzel tat, koku
ve flekilleriyle ifltiham›z› aç›p, kendi nefislerine bizim ne-
fislerimizi davet ediyorlar. Ve kendilerini müflterilerine fe-
da ediyorlar; tâ nebatî hayat mertebesinden, hayvanî ha-
yat mertebesine terakki etsinler.

Ve hakeza, k›yas et. Öyle bir surette o tohumcuklar in-
kiflaf ettiler ki, o tek kabza, muhtelif a¤açlar ve mütenev-
vi çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. ‹çinde hiçbir

galat, kusur yok; 
1 mQƒo`£oa røpe …'ônJ rπng nô°nünÑ`rdG p™`pLrQÉna s›rr›n›

gösterir. Her bir tohum, ism-i Hafîz’in cilvesiyle ve ihsa-
n›yla, ona pederinin ve asl›n›n mal›ndan verdi¤i irsiyeti
iltibass›z, noksans›z muhafaza edip gösteriyor.

‹flte bu hadsiz harika muhafazay› yapan Zat-› Hafîz, k›-
yamet ve haflirde hafîziyetin tecelli-i ekberini gösterece-
¤ine kat’î bir iflarettir.

Evet, bu ehemmiyetsiz, zail, fânî tav›rlarda bu derece
kusursuz, galats›z hafîziyet cilvesi bir hüccet-i kàt›ad›r ki,
ebedî tesiri ve azîm ehemmiyeti bulunan, emanet-i küb-
ra hamelesi ve arz›n halifesi olan insanlar›n ef’al ve âsâr
ve akvalleri ve hasenat ve seyyiatlar›, kemal-i dikkatle
muhafaza edip, muhasebesi görülecek.

akval: sözler.
arz: yer, dünya.
âsâr: eserler.
azîm: büyük.
cilve: tecelli, görüntü.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ef’al: fiiller, ifller.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
emanet-i kübra: büyük emanet,
en büyük emanet.
fânî: ölümlü, geçici.
fedâ: u¤runa verme.
galat: yanl›fl, yan›lma, hata, bo-
zulma.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hafîziyet: Allah’›n her fleyi muha-
faza ve kaydedici s›fat›.
hakeza: böylece, bunun gibi.
halife: yeryüzünde baz› hususlar-
da Allah ad›na ve yine Allah’›n iz-
niyle hareket eden.
hamele: tafl›yanlar, kald›ranlar,
hamil olanlar, yüklenenler.
harika: ola¤anüstü.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere
ç›karmas›.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait.
hercai menekfle: parlak morum-
su menekfle.
hüccet-i kàt›a: kat’î ve kesin de-
lil, hiç bir flüpheye mahal b›rak-
mayan delil.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iltibas: birbirine benzeyen yerleri
flafl›r›p kar›flt›rma.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme.
irsiyet: soya çekim.
ism-i Hafîz: Cenab-› Hakk›n mu-
hafaza eden, koruyan manas›na
gelen ismi.
kabza: tutamak yeri, el

kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kemal-i dikkat: tam ve mü-
kemmel bir dikkat.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.
kusur: eksiklik, noksan, özür.

mertebe: derece, basamak.
muhafaza: koruma, saklama.
muhasebe: hesap ifllerinin
görüldü¤ü yer.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mütenevvi: ayn› cinsten ol-
mayan, nev’ nev’, çeflit çeflit.
nebatî: bitkisel.
nefis: kiflinin kendisi, flahs›.
peder: baba.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar,

kötülükler.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
tecelli-i ekber: en büyük te-
celli, görünme, bilinme.
terakki: yükselme, ilerleme.
tesir: etki.
zail: sona eren, yok olan.
Zat-› Hafîz: her fleyin asl›n›
koruyan ve muhafaza eden
zât, Allah.

1. Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun? (Mülk Suresi: 3.)
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Âyâ, bu insan zanneder mi ki bafl›bofl kalacak? Hâflâ!
Belki insan ebede mebustur ve saadet-i ebediyeye ve fle-
kavet-i daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok, her
amelinden muhasebe görecek; ya taltif veya tokat yiye-
cek.

‹flte, hafîziyetin cilve-i kübras›na ve mezkûr ayetin ha-
kikatine flahitler had ve hesaba gelmez. Bu meseledeki
gösterdi¤imiz flahit, denizden bir katre, da¤dan bir zerre-
dir.
1 oº«/µn◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
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mayan, sonsuz mutluluk.
flekavet-i daime: sürekli bed-
bahtl›k, sonsuz s›k›nt›.
taltif: iltifat etme, gönül okflama;
rütbe, niflan, para, mevki vb. fley-
lerle mükâfatland›rma.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

amel: fiil, ifl.
âyâ: tedavisi mümkün de¤il,
iyilefltirilemez.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
cilve-i kübra: en büyük cilve.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
had ve hesaba gelmeme:
say›s›z ve s›n›rs›z olma.

hafîziyet: Cenab-› Hakk›n her
mahlûkun bafl›na gelecek va-
ziyetleri ve bafl›ndan geçenle-
ri muhafaza etme s›fat›.
hakikat: gerçek, esas.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de-
¤il, Allah göstermesin.
katre: damla.
kusur: eksiklik, noksan, özür.

mebus: gönderilen, yollanan,
elçi.
mesele: önemli konu.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhasebe: hesaplaflma,
karfl›l›kl› hesap görme.
namzet: aday.
saadet-i ebediye: sonu ol-

1. Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederim. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim
hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her fleyi hikmetle yapars›n. (Bakara Sure-
si: 32.)



H‹DAYET-‹ KUR’AN‹YEN‹N
fiUAINDANZerre

1

W
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Cenab-› Hakka naz›r ve Ona vâs›l olan yollar, kap›lar
âlemin tabakalar›, sayfalar›, mürekkebat› nispetinde bir
yekûn teflkil etmektedir. Adî bir yol kapand›¤› zaman,
bütün yollar›n kapanm›fl oldu¤unu tevehhüm etmek, ce-
haletin en büyük bir flahididir. Bu adam›n meseli, gayet
büyük askerî bir karargâh› havi büyük bir flehirde, karar-
gâh›n bayra¤›n› görmedi¤inden, sultan›n ve askeriyeye
ait bütün fleylerin inkâr›na veya teviline bafllayan adam›n
meseli gibidir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Her fleyin bât›n› zahirinden daha âlî, daha kâmil, da-
ha lâtif, daha güzel, daha müzeyyen oldu¤u gibi, hayat-
ça daha kavi, fluurca daha tamd›r. Ve zahirde görünen
hayat, fluur, kemal vesaire ancak bât›ndan zahire süzülen
zay›f bir tereflfluhtur. Yoksa bât›n camit, meyyit olup da
ilim ve hayat› d›flar›ya vermifl oldu¤una zehaba ihtimal
yoktur.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
âlem: dünya, cihan.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
askerî: askere veya askerli¤e ait,
askere mahsus, askerle ilgili.
askeriye: askerlik, ordu.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cehalet: cahillik, ilimden yoksun
olma, ‹lâhî hakikatlerden haber-
siz olma.
gayet: son derece.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hidayet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
gösterdi¤i hak ve do¤ru yol; isti-
kametli Kur’ân yolu.
ihtimal: olabilirlik.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim bil ki!
ilim: bilme, bilgi.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
karargâh: askerî birlikte kurmay

heyetinin topland›¤› yer, mer-
kez.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
mesel: örnek.
meyyit: ölmüfl, ölü.
mürekkebat: mürekkep fley-
ler, bileflikler, kar›fl›mlar.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,

süslü.
naz›r: nazar eden, bakan.
nispet: oran, ölçü.
flua: ›fl›n; bir kaynaktan uza-
nan ›fl›k demeti.
fluur: bilinç.
tabaka: derece, kat.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-

sizli¤e ve korkuya düflme.
tevil: yorumlama, yorum.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
yekûn: toplam.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.
zerre: maddenin yap› tafl›
mahiyetindeki en küçük par-
ças›; atom.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
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Evet, karn›n (miden) evinden, cildin gömle¤inden ve
kuvve-i haf›zan senin kitab›ndan nak›fl ve intizamca da-
ha yüksek ve daha gariptir. Binaenaleyh, âlem-i melekût
âlem-i flahadetten, âlem-i gayp dünya ve ahiretten daha
âlî ve daha yüksektir. Maalesef, nefs-i emmare heva-i
nefsiyle bakt›¤› için, zahiri hayatl›, ünsiyetli bir perde gi-
bi, meyyit ve zulmetli ve vahfletli zannetti¤i bât›n üstüne
serilmifl oldu¤unu görüyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Senin yüzün, vechin, o kadar küçüklü¤ü ile beraber,

geçmifl ve gelecek bütün insanlar›n adedince, kendisini
onlardan ay›ran ve tarif eden niflan ve alâmetleri havi ol-
du¤u gibi; yüzünü teflkil eden esas ve erkân›nda da bü-
tün insanlar ittifaktad›r. Bütün insanlarda, biri tevafuk,
di¤eri tehalüf olmak üzere iki cihet vard›r. Tehalüf ciheti
Sâniin muhtar oldu¤una, tevafuk ciheti ise Sâniin Va-
hid-i Ehad oldu¤una delâlet ederler. Bu iki cihetin bir
Kàs›t’›n kast›yla, bir Muhtar’›n ihtiyar›yla, bir Mürîd’in
iradesiyle, bir Alîm’in ilmiyle olmad›¤›n› tevehhüm etmek,
muhalât›n en acibidir. Fesübhanallah, yüzün o küçük say-
fas›nda nas›l gayr-i mütenahi niflanlar derç edilmifltir ki,
göz ile okunur da nazar ile, yani ak›l ile görünmez!

‹nsan nev’inde flu tehalüf ile beraber, bu¤day, üzüm, ar›
kar›nca nevilerindeki tevafuk, kör tesadüfün ifli olmad›¤›
günefl gibi aflikârd›r. Madem ki kesretin böyle uzak, ince,
genifl ahval ve etvar›nda da tesadüfün müdahalesine im-
kân yoktur ve tesadüfün elinden mahfuzdur; ve ancak bir 
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havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
heva-i nefis: nefsin hevas›, nefsin
zararl› ve günah olan istekleri.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ittifak: birleflme, birlik.
kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
Kàs›t: her fley ancak onun kast›
ile meydana gelen ve her fleyin
maksad›n›n gerçek sahibi olan Al-
lah.
kesret: çokluk.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
madem: … den dolay›, böyle ise.
mahfuz: h›fz olunmufl, korun-
mufl.
meyyit: ölmüfl, ölü.
müdahale: kar›flma, araya girme,
sokulma.
muhalât: muhaller, olmas› müm-
kün olmayanlar.
Muhtar: hükmü elinde tutan, ha-
reketinde serbest olan, diledi¤ini
yapan Allah.
Mürîd: her fley ancak onun dile-
mesi ve buyru¤u ile olan gerçek
ve sonsuz irade sahibi Allah.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nazar: düflünme, fikir.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
nevi: çeflit, tür.
niflan: iz, belirti, alâmet.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tehalüf: birbirine uymama.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah.
vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley.
vecih: yüz, surat, çehre.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zulmet: karanl›k.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ahval: hâller, durumlar.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
âlem-i melekût: melekût
âlemi, ruhlar ve melekler âle-
mi.

âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz, flahit oldu¤umuz
âlem, kâinat.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
Alîm: sonsuz ve daimî bilgi
sahibi olan Allah.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
bât›n: görünmeyen taraf, iç
k›s›m.
Binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cihet: yön.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

derç: toplama, bir araya ge-
tirme.
erkân: rükünler, esaslar.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
fesübhanallah: Allah ne gü-
zel yaratm›fl; Allah bütün
noksanl›klardan münezzehtir,
her fley kendine tesbih eder
anlam›nda olup hayret ve ta-
accübü ifade için söylenir.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.



Hakîm’in kast› ve bir Muhtar’›n ihtiyar› ve Semî, Basîr
bir Mürîd’in iradesinin daire-i tasarrufundad›r; “tesadüf,
flirk ve tabiat”tan teflekkül eden fesat flebekesinin âlem-i
‹slâmdan nefiy ve ihrac›na, Risale-i Nur’ca verilen karar
infaz edilmifltir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

fieytan›n ilka etmekte oldu¤u vesveselerden biri:

“Yahu, flu koyun ve inek, e¤er Kadîr ve Alîm-i Eze-
lî’nin nakfl›, mülkü olmufl olsa idi, bu kadar miskin bîça-
re olmazlard›. E¤er bât›nlar›nda, içlerinde Alîm, Kadîr,
Mürîd bir Sâniin kalemi çal›flm›fl olsayd›, bu kadar cahil,
yetim, miskin olmazlard›” diyen ve cinnî fleytanlara üstat
olan, ey fleytan-› insî! Cenab-› Hak, her fleye lây›¤›n› ve-
riyor; ve maslahata göre veriyor. E¤er atâs›, in’am› bu
kaideden hariç olsa idi, senin efle¤inin kula¤› senden ve
senin üstatlar›ndan daha ak›ll›, daha âlim olmas› lâz›md›.
Ve senin parma¤›n içinde, senin fluur ve iktidar›ndan da-
ha çok bir fluur, bir iktidar yarat›rd›. Demek her fleyin bir
haddi var. O fley, o had ile mukayyettir.

Kader, her fleye bir miktar ve o miktara göre bir kal›p
vermifltir. Feyyaz-› Mutlak’tan ald›¤› feyze olan kabiliyeti,
o kal›ba göredir. Malûmdur ki, dâhilden harice süzülen
cüz-i ihtiyarî mizan›yla, ihtiyaç derecesiyle, kabiliyetin
müsaadesiyle hâkimiyet-i esman›n nizam ve tekabülüyle
feyiz al›nabilir. Maahaza, flemsin azametini bir kabarc›k-
ta aramak, ak›ll› olan›n ifli de¤ildir.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlim: çok okumufl, bilen, bilgili,
bilgin.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
Alîm-i Ezelî: bafllang›c› olmayan
ve sonsuz ilim sahibi olan Allah.
atâ: ba¤›fllama, bahflifl.
azamet: büyüklük.
Basîr: her fleyi görüp bilen, tam,
eksiksiz ve kusursuz gören Allah.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cahil: bilgisiz, bilmeyen, habersiz.
cinnî: cin taifesinden olan.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak tara-
f›ndan insana verilen arzu ser-
bestli¤i; diledi¤i gibi hareket ede-
bilme kuvveti; cüz’î irade.
dâhil: iç, içerisi.
daire-i tasarruf: tasarruf sahas›.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
feyiz: bolluk, bereket; ihsan, ba-
¤›fl.
Feyyaz-› Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta ba¤l› olmadan çok çok be-
reket ve bolluk veren Allah.
had: s›n›r.
Hakîm: her fleyi hikmetle yapan
sonsuz hikmet sahibi Allah.
hâkimiyet-i esma: Cenab-› Hak-
k›n isimlerinin hükmetmesi, her
yerde ve her fleyde görülebilme-
si.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
ihraç: d›flar› ç›karma, atma.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
ilka: kand›rma, aldatma.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
infaz: bir hükmü yerine getirme,
bir emri gerçeklefltirme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
Kadîr: kudret, kuvvet sahibi ve
her fleye gücü yeten Allah.
kaide: kural, esas, düstur.
kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
malûm: bilinen, bilinir olan.
maslahat: fayda, maksat.
miskin: uyufluk, tembel, hareket-
siz, zavall›.
mizan: terazi, ölçü.
Muhtar: hükmü elinde tutan, ha-
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reketinde serbest olan, diledi-
¤ini yapan.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›,
ba¤l›.
Mürîd: her fley ancak onun
dilemesi ve buyru¤u ile olan
gerçek ve sonsuz irade sahibi
Allah.
müsaade: izin.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nefiy: sürgün etme.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak

yaratan Allah.
Semi: gizli ve aç›k her fleyi ifli-
ten Cenab-› Hak.
flems: günefl.
fleytan-› insî: insan suretin-
deki fleytan, fleytan gibi in-
san.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
fluur: bilinç.
tabiat: varl›klar›n yap›l›fl ve
yaflay›fl kanunlar›ndan ibaret
olan tabiat›n her fleyi yapt›¤›-

n› iddia eden görüfl; tabiatç›-
l›k.
tekabül: karfl›l›k olma, karfl›-
lama, yerini tutma.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi.
teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
yetim: tek, yaln›z, kimsesiz.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan, hikmet ile yap›lm›fl bir masnudur; ve Sâniin ga-

yet hakîm oldu¤una, yapt›¤› vuzuh-i delâlet ile, sanki mü-
cessem bir hikmet-i nakkafledir, tecessüt etmifl bir ilm-i
muhtard›r. ‹ncimat etmifl bir kudret-i basîre oldu¤u gibi;
öyle bir fiilin mahsulüdür ki, istidad› irade etti¤i fleyi ken-
disine veriyor; öyle bir in’am ve ihsan›n kesifidir ki, bü-
tün hacat›na vâk›ft›r; öyle bir kaderin tersim etti¤i bir su-
rettir ki, bünyesine lâz›m ve münasip fleyleri bilir. Bu ma-
lûmat ile, her fleyin maliki olan Malik’inden nas›l tegafül
eder ve bütün cinayetlerini bilen, hacat›n› gören, vavey-
lâlar›n› ifliten Semî, Basîr, Alîm, Mucîb olarak üstünde
bir Rakîb’in bulunmamas›n› nas›l tevehhüm edebilir?

Ey nefs-i emmare! Ne için kendini hariç tevehhüm
ediyorsun? E¤er, evamire imtisal dairesinden ç›karsan,
ya herkesin aya¤›n› öpercesine müraat ve ihtiram etme-
ye mecbur olursun; veya ehemmiyet vermeyerek, zalim-i
alelküll olacaks›n. Bu yük a¤›rd›r, tafl›yamayacaks›n. En
iyisi, ecnebi olan flirki terk ile, mülküllah›n dairesine gir
ki, rahat edesin. Ve illâ, sefineye binip yükünü arkas›na
alan ebleh adam gibi olacaks›n.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir insan› yaratan hâl›k›n, âlemi müfltemilât›yla beraber

yaratmas›nda bir bu’d, bir garabet yoktur. Zira, bir insan›n
yarat›l›fl›, içerisinde bulunan eflyan›n yarat›lmas›ndan iba-
ret oldu¤u gibi, âlemin de yarat›l›fl›, müfltemilât›n›n yara-
t›l›fl›ndan ibarettir. Ve keza, insan âleme bir enmuzeç ve 
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idare ve hükmedenin bilgisi.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
incimat: donma ve kat›laflma ile
bir cisim hâline gelme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret-i basîre: sonsuz sezgi ve
uzak görüfllülük gücü.
mahsul: ürün.
Malik: her fleyin gerçek sahibi
olan Allah.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
mecbur: zorunlu.
mücessem: tecessüm etmifl, ci-
simleflmifl.
Mucîb: isteyeni istedi¤ine kavufl-
turan, yaratt›klar›n›n dileklerine
cevap verebilen Allah.
mülkullah: Allah’›n mülkü, Al-
lah’a ait olan mülk.
münasip: uygun.
müraat: riayet etme, sayg› gös-
terme.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar, teferru-
at.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
Rakîb: görüp, gözeten, kendisin-
den bir fley kaybolmayan, koru-
yucu, yaratt›klar›ndan bir an bile
gafil olmayan Allah.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sefine: gemi.
Semî: gizli ve aç›k her fleyi ifliten
Cenab-› Hak.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
suret: biçim, görünüfl.
tecessüt: cesetleflme.
tegafül: gaflet gösterme.
tersim: resimleme, resmetme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vuzuh-i delâlet: delillerdeki aç›k-
l›k ve kesinlik.
zalim-i alelküll: bütün bütün za-
lim; tam olarak zalim.

âlem: dünya, cihan.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
Basîr: her fleyi görüp bilen,
tam, eksiksiz ve kusursuz gö-
ren Allah (c.c.).
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
cinayet: cana k›yma, katil ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, ap-
tal, bön, al›k, budala.
ecnebi: yabanc›.
ehemmiyet: önem, de¤er.
enmuzeç: numune, örnek.

evamir: emirler, buyruklar,
buyrultular, ifller.
fiil: ifl, hareket.
garabet: gariplik, tuhafl›k.
gayet: son derece.
hacat: hacetler, ihtiyaçlar.
Hakîm: yap›fl ve yarat›flta bir
amaç, ilim ve fayda gözeten
s›n›rs›z hikmet sahibi Allah
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hariç: d›fl, d›flar›s›, d›flta kalan.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek

bilgi, fayda.
hikmet-i nakkafle: iflleyici-
nin, süsleyicinin amaç ve ilmi.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihsan: ba¤›fllama, ikram, lü-
tuf.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
ilm-i muhtar: diledi¤i gibi



küçük bir fihristedir. Çünkü, kavunun hâl›k›, çekirde¤inin
hâl›k›ndan baflkas› olmas› mümtenidir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Senin iktidar›n k›sa, bekan az, hayat›n mahdut, ömrü-

nün günleri ma’dut ve her fleyin fânîdir. Öyle ise, flu k›-
sa, fânî ömrünü fânî fleylere sarf etme ki, fânî olmas›n;
bâkî fleylere sarf et ki, bâkî kals›n.

Evet, yaflad›¤›n ömürden dünyada görece¤in istifade,
ancak yüz sene olur. Bu yüz sene ömrünü, yüz tane hur-
ma çekirde¤i farz edelim. Bu çekirdekler, iska edilip mu-
hafaza edilirse, ilâmaflaallah, semere verecek yüz tane
a¤aç olur; aksi takdirde, atefle at›p yakmaktan baflka bir
istifadeyi temin etmez. Kezalik, senin o yüz senelik öm-
rün de fleriat suyu ile iska ve ahirete sarf edilirse, âlem-i
bekada ilelebet semerelerinden istifade edeceksin. Bina-
enaleyh, semeredar yüz tane hurma a¤ac›n› terk ve yüz
tane çekirdeklerine kanaat ile aldan›rsa, o adam, Huta-
me’ye (Cehenneme) hatab olmaya lây›kt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Evham, flübehat, dalâletin menfle ve mahzenlerinden

biri:
Nefis, kendisini kader ve s›fât-› ‹lâhiyenin tecelliyat da-

iresinden hariç addeder. Sonra, tecelliyata mazhar olan-
lardan birisinin mevkiinde kendisini farz eder, onda fenâ
olur. Sonra bafllar baz› teviller ile o fleyi de Allah’›n mül-
künden, tasarrufundan ç›kart›r, kendisinin girmifl oldu¤u
flirk-i hafîye girdirir ve flirk-i hafîden ald›¤› baz› hâlleri o
masuma da aksettirir.

addetmek: saymak, öyle kabul
etmek.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
akis: yans›ma.
aksi: ters, z›t.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fânî: ölümlü, geçici.
farz etmek: öyle kabul etmek.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
fenâ olmak: bir fleye kendini tam
verip içinde kaybolmak.
fihriste: katalog, liste.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hariç: d›flar›.
hatab: odun.
Hutame: Cehennemin beflinci ta-
bakas›.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
ilâmaflaallah: “Allah dilemifl ne
güzel yaratm›fl, Allah nazardan
saklas›n” denilecek kadar.
ilelebet: ebede kadar, sonsuza
de¤in.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
iska: su verme, sulama, suvarma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
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k›n takdir ve tayin etmesi.
kanaat: elindeki ile yetin-
mek.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
ma’dut: say›l›, say›s› belli.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mahzen: kaynak, hazine ve
define deposu.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.

menfle: esas, kaynak.
mevki: yer, makam.
muhafaza: koruma.
mümteni: imkâns›z, olamaz.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
sarf: harcama.
semere: meyve, yemifl.
semeredar: yemifl veren, ye-
miflli.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-

nan hükümlerin hepsi.

s›fât-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatla-
r›.

flirk-i hafî: gizli flirk, gizli kü-
für.

flübehat: flüpheler.

tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.

tecelliyat: tecelliler, görüntü-
ler.

temin: sa¤lama.

tevil: yorumlama, yorum.



Hülâsa: Nefs-i emmare, devekuflu gibi aleyhine olan
fleyi lehine zanneder; veya Sofestaî gibi münakafla eden-
leridir ki, vekilleri birbirini reddeder; tearuzan, tesâkutan
kabîlinden, “Hiçbirisi de hak de¤ildir” diye hükmeder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Gafil nefis ahireti dünyan›n bitifli¤inde ve dünya ile

ba¤l› bir menzil zannediyor. Bu itibarla, nefsin elinde iki
silâh vard›r: Dünyan›n zeval ve fenâs›n›n eleminden kur-
tulmak için ahireti düflünmekle ümitvar olur; ahiret için
lâz›m olan a’mal külfetine gelince, gaflet veya tegafül ile
ondan da kendisini kurtar›r. Ölmüfl olanlar›n hayatta ol-
mad›klar›n› düflünmüyor; ancak, “Sefere gidenler gibi,
görünmüyorlarsa da, hayattad›rlar” diye zanneder ve
ölüme o kadar ehemmiyet vermiyor. Baz› dünyevî iflleri-
ni ebedîlefltirmek için, flöyle bir desisesi de vard›r ki:
“Matlûplar›m›n dünyada semereleri olmasa da, esaslar›
ahiret ile muttas›l ve ahirette faydalar› vard›r” diye müte-
selli oluyor. Meselâ, ilim gibi, “Dünyada menfaati olma-
sa bile, ahirette faydas› vard›r” diye iyi ciheti göstermek-
le, kötü ciheti —alt›nda— yutturur.

Hülâsa: Nefis, devekuflu gibidir; fleytan Sofestaî, heva
da Bektaflîdir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Halk-› eflya hakk›nda mucibe-i külliye sad›k olmad›¤›

takdirde, salibe-i külliye sad›k olur. Yani, ya bütün eflya-
n›n hâl›k› Allah’t›r; veya Allah hiçbir fleyin hâl›k› de¤ildir.
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na, birinin faydas› için yap›lan ha-
reket.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
menfaat: fayda.
menzil: yer, konak.
meselâ: örne¤in.
mucibe-i külliye: bir fleyin varl›-
¤›n› gerektiren ve ona kan›t olan
genel hüküm.
münakafla: tart›flma.
müteselli: teselli bulan, avunan.
muttas›l: bitiflik.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan, hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî olan.
salibe-i külliye: bir fleyin bütün
bütün olmad›¤›n› veya varl›klar-
dan hiç birisine hâkim ve etkili ol-
mad›¤›n› iddia edip ispat eden
hüküm.
semere: meyve, güzel netice.
Sofestaî: eski Yunan felsefesinde
hiçbir fleyin mutlak hakikatinin
olmad›¤›, her fleyin ölçüsünün in-
san›n bilgisine dayal› oldu¤u
inanc›n› savunarak de¤erleri ve
ahlâk› sorgulayarak tahrip etme-
ye çal›flan kimse.
tearuzan: birbiriyle çarp›fl›r flekil-
de, birbirine ayk›r› biçimde, birbi-
rinin z›dd›na.
tegafül: gaflet gösterme.
tesâkutan: birbirini ›skat edecek,
düflürecek flekilde; birbirinin iddi-
as›n› çürütecek tarzda.
ümitvar: ümitli, umutlu, uman,
ümidi olan.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
a’mal: ameller, ifller.
Bektaflî: kay›ts›z, rind.
cihet: yön.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
dünyevî: dünyaya ait.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
fenâ: yokluk, son bulma, ge-
çicilik.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hâl›k: yoktan yaratan, her fle-
yi yoktan var eden, yarat›c›;
Allah.

halk-› eflya: eflyan›n yarat›l›fl›.
heva: istek, arzu, nefse ait
olan fleylere düflkünlük, nef-
sin zararl› ve günah olan ar-
zular›.
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
ilim: bilme, bilgi.
kabîl: tür, gibi.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
leh: onun taraf›na, ondan ya-



Çünkü, eflyan›n aras›nda muntazam tesanüt ile halk ve
yaratmak, tecezziyi kabul etmez bir külldür, baz›yet yok-
tur. Ya mucibe-i külliye olacakt›r veya salibe-i külliye ola-
cakt›r, baflka ihtimal yok. Her fleyde illetin ademini te-
vehhüm eden vehmin vâhî hükmünde bir k›ymet yok.
Binaenaleyh, edna bir fleyde hâl›k›yet eseri göründü¤ü
zaman, bütün eflyada tahakkuk eder.

Ve keza, hâl›k ya birdir veya gayr-i mütenahidir, evsat
yoktur. Zira, sâni vahid-i hakikî olmazsa, kesîr-i hakikî
olacakt›r. Kesîr-i hakikî ise, gayr-i mütenahidir.

Maahaza, nuru neflredenin nursuz, icat edenin vücut-
suz, icap ettirenin vücupsuz olmas› muhaldir.

Ve keza, ilim s›fat›n› ihsan edenin ilimsiz, fluuru ihsan
edenin fluursuz, ihtiyar› verenin ihtiyars›z, iradeyi vere-
nin iradesiz, kâmil fleylerin sânii gayr-i kâmil oldu¤unu
telâkki etmek muhaldir.

Ve keza, ayn› tersim, basar› tasvir ve nazar› tenvir ede-
nin basars›z oldu¤unu düflünmek, ancak basar ve basiret-
ten mahrum olan adam›n iflidir.

Maahaza, masnudaki kemalât, tamamen sânideki ke-
malden akan bir feyizdir. Fakat, kufllardan yaln›z sine¤i
gören, tan›yan bir mikrop, kartal› gördü¤ü zaman, “Bu
kufl de¤ildir” der. Çünkü, sinekteki fleyler onda yoktur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Nefs-i nat›kan›n en yüksek matlûbu devam ve bekad›r.

Hatta, vehmî bir devam ile kendisini aldatmazsa, hiçbir 

adem: yokluk.
ayn: göz.
basar: görme.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
baz›yet: baz›lar›na ait olufl, her-
kese ait olmama, herkesle alâka-
l› olmama.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-
çük.
evsat: orta hâl, orta durum.
feyiz: bereket, ihsan, ba¤›fl.
gayr-i kâmil: kemal sahibi olma-
y›fl, olgun ve mükemmel olma-
ma.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
hâl›k›yet: yarat›c›l›k, yaratma hâl
ve s›fat›.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icap ettirme: gerektirme, lüzum-
lu k›lma.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
ihtiyars›z: bir ifli yapabilmek hu-
susunda iktidar ve gücün bulun-
mamas›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
illet: sebep.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kesîr-i hakikî: gerçek çokluk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küll: bütün.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mucibe-i külliye: bir fleyin varl›-
¤›n› gerektiren ve ona kan›t olan
genel hüküm.
muhal: imkâns›z.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
nazar: bak›fl.
nefs-i nat›ka: konuflan nefis; in-
san ruhu, insan›n canl›lar aras›n-
daki yerini belli eden cevher, in-
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sana has cevher, insan›n his-
setme ve anlama kabiliyeti.
neflir: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
salibe-i külliye: bir fleyin bü-
tün bütün olmad›¤›n› veya
varl›klardan hiç birisine hâ-
kim ve etkili olmad›¤›n› iddia
edip ispat eden hüküm.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
s›fat: vas›f, nitelik.
fluur: bilinç, anlay›fl.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.

tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tecezzi: parçalara ayr›lma,
bölünme, ufalanma, cüzlere
ayr›lma.
telâkki: anlama, kabul etme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tersim: resimleme, resmet-
me.
tesanüt: dayan›flma, birbirine

dayanma ve destek olma.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
vâhî: bofl, faydas›z, zarars›z,
ehemmiyetsiz fley.
vahid-i hakikî: gerçek teklik.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda
var olmad›¤› hâlde var sanma
ile ilgili.
vücup: vacip ve lüzumlu
olma, gereklilik.



lezzet alamaz. Öyle ise, ey devam› isteyen nefis, Daimî
Olan Bir Zat’›n zikrine devam eyle ki, devam bulas›n!
Ondan nur al ki sönmeyesin, Onun cevherine sadef ve
zarf ol ki k›ymetli olas›n, Onun nesim-i zikrine beden ol
ki hayattar olas›n. Esma-i ‹lâhiyeden birisinin hayt-› flua-
›yla temessük et ki, adem deryas›na düflmeyesin.

Ey nefis! Seni tutup düflmekten muhafaza eden Zat-›
Kayyum’a dayan. Senin mevcudiyetinden dokuz yüz
doksan dokuz parça, Onun uhdesindedir; senin elinde
yaln›z bir parça kal›r. En iyisi o parçay› da onun hazine-
sine at ki, rahat olas›n.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Sen kendi vücudunu yapmaya kàdir de¤ilsin ve elin
onu icat etmekten kàs›rd›r; baflkalar› dahi o iflten âciz ve
kàs›rd›rlar. ‹stersen tecrübe et bakal›m, flecere-i kelimat
denilen bir lisan› veya muhaberat ve ezvak santrali ola-
rak bir a¤z› yap. Elbette yapamayacaks›n. Öyle ise Al-

lah’a flirk yapma! 
1 lº«/¶nY lºr∏`o¶nd n∑rô°uûdG s¿ pG .
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

fiu görünen âlem, ‹lâhî bir dükkân ve mahzendir. ‹çe-
risinde envaen türlü türlü mensucat kumafllar, me’külât
yemekler, meflrubat flerbetler vard›r: Bir k›sm› kesif, bir
k›sm› lâtif, bir k›sm› zail, bir k›sm› daimî, bir k›sm› kat› 
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ler, dokumalar.
meflrubat: içilecek fleyler, içecek-
ler, fluruplar.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
muhaberat: muhabereler, haber-
leflmeler, haber al›p verme iflleri.
muhafaza: koruma.
nesim-i zikir: zikir esintisi; Allah’›
ve isimlerini anma halkas›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
sadef: sedef, inci kabu¤u.
flecere-i kelimat: kelimelerden
oluflan a¤aç.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
temessük: yap›flma, sar›lma, s›k›-
ca tutunma.
uhde: sorumluluk.
zail: sona eren, yok olan.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.
zat: kifli, flah›s.
Zat-› Kayyum: varl›¤› ve dirili¤i
her an için olup, her fleyin varl›¤›
onunla ayakta duran zat, Allah.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.

âciz: zay›f, eli yetmez, gücü
yetmez.
adem: yokluk.
âlem: dünya, cihan.
cevher: esas, maya, öz.
daimî: sürekli, devaml›.
derya: deniz.
envaen: çeflit olarak, cins ola-
rak.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
ezvak: zevkler.

hayattar: canl›, yaflayan.
hayt-› flua: ayd›nlat›c› nur ipi.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
kàdir: güç yetiren, güç ve
kuvvet sahibi olan.
kàs›r: k›sa olan, kusurlu, nok-
san.

kesif: kaba, yo¤un, fleffaf ol-
mayan.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel,
nazik, narin.
lisan: dil.
mahzen: kaynak, hazine ve
define deposu.
me’külât: yiyecekler.
mensucat: bez veya kumafl
gibi dokumak suretiyle yap›-
lan tezgâh veya fabrika mah-
sulü mallar, dokunmufl fley-

1. Muhakkak ki flirk büyük zulümdür. (Ayetten iktibas)



bir lüp, bir k›sm› mayi ve hakeza her çeflit bulunur. Lâ-
kin, bir k›sm› icadî bir nesçtir, bir k›sm› da tecelliyata bir
nak›flt›r. Felâsifenin dalâletince, icat ile nak›fl birdir ve o
dükkân sahibi de mucib-i bizzatt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Enaniyetten nefl’et eden flirk-i hafî kat›laflt›¤› zaman

esbap flirkine ink›lâp eder. Bu da devam ederse küfre ta-
havvül eder. Bu dahi devam ederse, ta’tîle, yani hâl›ks›z-
l›¤a incirar eder —eliyazübillâh!

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan›n hilkatinden maksat, mahfî hazine-i ‹lâhiyeyi

kesif ile göstermek ve Kadîr-i Ezelî’ye bir bürhan, bir de-
lil, bir ma’kes-i nuranî olmakla Cemal-i Ezelî’nin tecellisi
için fleffaf bir mir’at, bir âyine olmakt›r. Hakikaten, se-
mavat, arz ve cibalin hamlinden âciz kald›klar› emaneti,
insan hamletti¤i cihetle cilâlanm›fl, cilvelenmifl bir flekle
girmifltir. Çünkü, o emanetin mazmunlar›ndan biri de,
insan›n s›fât-› ‹lâhiyeyi fehmetmek için bir vahid-i k›yasî
vazifesini görmektir. ‹nsan›n hilkatinden maksat bu gibi
fleyler oldu¤u hâlde, k›sm-› ekserîsi perde olurlar, set
olurlar. Vazifesi, fetih ve açmak iken kapat›yor, ba¤l›yor;
ziya ve ›fl›¤› neflir iken, söndürüyor. Allah’› tevhid etmek
yerine, flirk yap›yor. Ve keza, nur-i imanla Allah’a bak›p,
mülkü ona teslim etmekle —itikaden— mükellef iken,
ene rasad›yla halka bakarak, Allah’›n mülkünü onlara

taksim ediyor. Hakikaten, 
1 l∫ƒo¡nL lΩƒo∏`n¶nd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
arz: yer, dünya.
Cemal-i Ezelî: her fleyi en güzel
flekilde yaratan, sonsuz gerçek
güzelli¤in sahibi ve bafllang›c› ol-
mayan Allah.
cibal: da¤lar.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
delil: kan›t.
eliyazübillâh: Allah esirgesin, Al-
lah korusun.
enaniyet: kendini be¤enme, gu-
rur; bencillik, egoistlik.
ene: ben, benlik.
esbap: sebepler, vas›talar.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
felâsife: felsefe ile u¤raflanlar, fi-
lozoflar.
fetih: açma, aç›lma.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hâl›ks›zl›k: yoktan var edicinin
olmay›fl›; yarat›c›s›zl›k.
haml: yükleme, yüklenme.
hazine-i ‹lâhiye: ‹lâhî hazine, Al-
lah’›n hazinesi.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
icadî: var ediflle yarat›flla ilgili.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
incirar: bir neticeye do¤ru çekile-
rek sona erme, çekilip bir sona
erme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
itikaden: itikat aç›s›ndan, inanç
bak›m›ndan.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü ye-
ten, varl›¤›n›n evveli olmayan, Al-
lah.
kesif: kaba, yo¤un, kat›.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›sm-› ekserî: ço¤u k›sm›, büyük
ço¤unlu¤u.
küfür: inkarc›l›k, imans›zl›k.
lüp: iç, öz.
mahfî: gizli, sakl›.
ma’kes-i nuranî: ayd›nlat›c›, par-
lak ayna, yans›t›c›.
maksat: gaye.
mayi: su gibi akan, s›v›.
mazmun: içinde bulunan, içerik;
anlam, kavram.
mir’at: âyine, ayna.
mucib-i bizzat: felsefenin, her fle-
yi yapmaya bizzat mecbur olan,
serbest olmayan fleklindeki, Ce-
nab-› Hakk›n iradesini inkâr eden
görüflü.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nesç: örme, dokuma.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,

ç›kma.
neflir: yayma, saçma.
nur-i iman: iman nuru, Al-
lah’›n varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na
inanmadaki gönül, kalp ve fi-
kir ayd›nl›¤›.
rasat: gözetme, gözleme.
semavat: semalar, gökler.
set: mâni, perde, engel.
s›fât-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatla-

r›.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
flirk-i hafî: gizli flirk, gizli kü-
für.
tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, baflkalaflma.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
ta’tîl: Allah’›n s›fatlar› inkâr

eden felsefî ak›m.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecelliyat: tecelliler, görüntü-
ler.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas
olan fley, birim, ölçü birimi.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. ‹nsan, flüphesiz ki, çok zalim ve çok cahildir. (‹brahim Suresi: 34. ayette, “‹nsan ise, flüphe-
siz ki, çok zalim ve çok nankördür” fleklinde; Ahzab Suresi: 72. ayette ise farkl› ifadelerle
yukar›daki manada, yani “Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir” olarak geçer.)
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Ey nefis! E¤er takva ve amel-i salih ile Hâl›k’›n› raz› et-

tiysen, halk›n r›zas›n› tahsile lüzum yoktur; O kâfidir.
E¤er halk da Allah’›n hesab›na r›za ve muhabbet göste-
rirlerse, iyidir. fiayet onlar›nki dünya hesab›na olursa,
k›ymeti yoktur. Çünkü, onlar da senin gibi âciz kullard›r.
Maahaza, ikinci fl›kk› takip etmekte flirk-i hafî oldu¤u gi-
bi, tahsili de mümkün de¤ildir. Evet, bir maslahat için
sultana müracaat eden adam, sultan› irza etmiflse, o ifl
görülür; etmemifl ise, halk›n iltimas›yla çok zahmet olur.
Mamafih, yine sultan›n izni lâz›md›r. ‹zni de r›zas›na mü-
tevakk›ft›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Vacibü’l-Vücud, zat›nda, mahiyetinde mümkine ben-

zemedi¤i gibi, ef’alinde de benzemiyor. Çünkü, Vacibü’l-
Vücud’un kudretine nispeten yak›n uzak, az çok küçük
büyük, fert nevi, cüz küll aralar›nda fark yoktur. Ve keza,
Onun fiilinde bizzat mübafleret yoktur. Fakat, mümkinin
kudreti bu derece de¤ildir. Bunun için, nefis Vacibü’l-Vü-
cud’un ef’alini fiillerine benzetemiyor; hakikatini fehmet-
mekte ak›l mütehayyir kal›yor, fiili failsiz zannediyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Aslan gibi hayvanlar›n difl ve pençelerine bak›l›rsa, if-

tiras ve parçalamak için yarat›lm›fl olduklar› anlafl›l›r. Ve
kavunun, meselâ letafetine dikkat edilirse, yemek için
yarat›lm›fl oldu¤u hissedilir. Kezalik, insan›n da istidad›na 
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mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, temas.
muhabbet: sevgi, sevme.
mümkin: mümkün, olabilir olan-
lar, yarat›lanlar, varl›klar.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l› olan,
ancak onunla olabilen.
nevi: çeflit, tür.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
raz›: r›za gösteren, kabul eden.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
flirk-i hafî: gizli flirk, gizli küfür.
tahsil: alma, kazanma.
tahsil: alma, kazanma.
takva: Allah korkusuyla dinin ya-
sak etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›ndan
korunma.
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.
zahmet: zor, güç.
zat: as›l, öz, cevher.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
amel-i salih: Allah r›zas›na
uygun hay›rl› ifl, dine uygun
hareket, davran›fl.
bizzat: kendisi, flahsen.
cüz: k›s›m, parça.
ef’al: fiiller, ifller.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
fehim: anlama, anlay›fl, kav-
ray›fl.
fiil: ifl, hareket.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her

fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
iftiras: y›rt›c› hayvan avlama,
avlay›p parçalama.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
iltimas: yap›lmas›n› isteme,
rica.
irza: raz› etme, gönlünü yap-
ma, hoflnut etme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâfi: yeter, elverir.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: buna benzer flekilde,

aynen böyle, bunun gibi.
k›ymet: de¤er.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küll: bütün.
letafet: lâtiflik, hoflluk, ince-
lik.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
mamafih: bununla beraber,
böyle iken.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
meselâ: örne¤in.



bak›l›rsa, vazife-i f›triyesinin ubudiyet oldu¤u anlafl›ld›¤›
gibi; ruhanî ulviyetine ve ebediyete olan derece-i ifltiyak›-
na da dikkat edilirse, en evvel, insan bu âlemden daha
lâtif bir âlemde ruhen yarat›lm›fl da teçhizat almak üzere
muvakkaten bu âleme gönderilmifl oldu¤u anlafl›l›r.

Ve keza, insan hilkat semeresi oldu¤undan anlafl›l›r ki:
‹nsanlardan bir çekirdek var ki, Cenab-› Hak flecere-i hil-
kati o çekirdekten inbat etmifltir. O çekirdek de, ancak
ve ancak bütün ehl-i kemalin ve belki nev-i beflerin n›sf›-
n›n ittifak›yla efdalü’l-halk, seyyidü’l-enâm Hazret-i Mu-
hammed Aleyhissalâtü Vesselâmd›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Siyah ve beyaz nak›fllarla nak›fll› bir imame ile küre-i

arz›n kafas›n› saran semavat ve arz›n nâz›m ve hâl›k›
olan Allah’›n ulûhiyetine lây›k m›d›r ki, âlemin baz› safa-
hat›n› miskin bir mümkine tevdi ve tefviz etsin? Arfl›n Sa-
hibi’nden maada, arfl›n alt›ndaki fleylere bizzat tasarruf
eden, imkân dairesinde kimse var m›d›r? Kellâ! Çünkü, o
kudret k›sa ve kàs›r olmay›p, muhit bir kudret oldu¤undan,
aç›k bir yer, bir delik kalm›yor ki, gayr müdahale etsin.

Maahaza, ceberutiyet ve istiklâliyetin izzeti ve kendini
sevdirmek ve tan›tt›rmak muhabbeti, gayre müsaade
etmiyor ki, arada ibadullah›n enzar›n› kendine celp eden
ismî bir vas›ta bulunsun.

Maahaza, küll ile cüzde, nevi ile fertte yap›lan tasar-
rufat birbirinin içinde mütedâhil ve yekdi¤erine mütesa-
nit oldu¤undan, o tasarruflar› ayr› ayr› faillere vermek 

âlem: dünya, cihan.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arz: yer, dünya.
bizzat: kendisi, flahsen.
ceberutiyet: büyüklük, haflmet-
lik, yücelik.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cüz: parça.
derece-i ifltiyak: arzu etme dere-
cesi.
ebediyet: sonsuzluk.
efdalü’l-halk: yarat›lm›fllar›n en
faziletlisi, en üstünü.
ehl-i kemal: olgun ve de¤erli ki-
fliler, kemal sahibi olanlar.
enzar: bak›fllar, bakmalar, nazar
etmeler.
evvel: önce.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
gayr: baflka, di¤er.
hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
ibadullah: Allah’›n kullar›, Allah’a
ibadet ve kulluk edenler.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
imame: bafll›k, sar›k.
imkân dairesi: var olma veya
yok olma ihtimalinin eflit oldu¤u
ve ancak var edenin bilgisinde
var olanlar dairesi.
inbat etme: bitirme, bitkiyi ç›kar-
ma, bitmesini sa¤lama.
ismî: gerçek etkisi olmayan, sa-
dece isimden ibaret olan.
istiklâliyet: hiç bir fleyde ve iflte
hiç bir fleye ba¤›ml› ve muhtaç
olmama, sadece kendi bafl›na
buyruk olma.
ittifak: birleflme, birlik.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kàs›r: noksan.
kellâ: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen, kesinlikle.
keza: bunun gibi, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küll: bütün.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin; cisma-
nî olmayan, ruhanî.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
miskin: uyufluk, tembel, hareket-
siz, zavall›.
müdahale: kar›flma.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mümkin: yarat›c›n›n ilmindeki
varl›ktan maddî bir vücut giyerek
varl›k âlemine gelen, yarat›lan;
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yarat›lm›fl, yarat›k.
müsaade: izin.
mütedâhil: tedahül eden, bir-
biri içine geçen.
mütesanit: tesanüt eden, bir-
birine dayan›p kuvvet alan.
muvakkaten: geçici olarak.
nak›fl: iflleme, süsleme.
naz›m: düzenleyen, tanzim
eden, düzene koyan.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nevi: çeflit, tür.
n›s›f: yar›m, yar›.

ruhanî: ruha ait, ruh ile ilgili.
ruhen: ruh ile.
safahat: safhalar, devreler.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
semavat: semalar, gökler.
semere: meyve, güzel netice.
seyyidü’l-enâm: bütün mah-
lûkat›n efendisi .
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.
tasarrufat: tasarruflar, idare
etmeler.

teçhizat: teçhizler, donatma-
lar, cihazland›rmalar.
tefviz: da¤›t›m.
tevdi: emanet etme.
ubudiyet: kulluk.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yük-
seklik.
vas›ta: arac›.
vazife-i f›triye: f›trî vazife,
yarat›l›fla ait vazife.



mümkün de¤ildir. Meselâ âlemin nizam, intizam ve ta-
sarrufunda arz›n tedbiri dâhildir. Arz›n tedbirinde insan›n
da tedbiri dâhildir. Ve ayn› zamanda, bu tasarrufat yap›-
l›rken baflka nevilerin de fluunat›na bak›l›r. Ve hüceyrat-›
bedeniye ile zerrat dahi yarat›l›yor. Ve hakeza, bütün bu
tasarrufat, bütün safahata ayn› kudretle yap›l›r. Nas›l ki,
flemsin nurundan, katre ve kabarc›klara var›ncaya kadar
hiçbir fley hariç kalm›yor, bütün eflya o nur ile tenevvür
ediyor; kezalik, bütün tasarrufat kudret-i ezeliyeye aittir,
baflka bir fleyin müdahalesi yoktur, küreden zerreye va-
r›ncaya kadar o kudretin tasarrufundan hariç de¤ildir.

Hülâsa: Ar›n›n dima¤›n›, mikrobun gözünü tanzim
eden Zat, senin ef’al ve a’malini mühmel, bafl›bofl, he-
saps›z, kitaps›z b›rakmayarak, ‹mam-› Mübin’de yazar.
Ona göre muhaseben olacakt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Her bir masnuda, her bir zerrede görünen tasarruf-i

mutlak, kudret-i muhita ve hikmet-i basîrenin delâlet ve
flahadetleriyle sabittir ki, bütün eflyan›n Sânii vahittir,
fleriki yoktur; ne kudretinde ink›sam var, ne iktidar ve ih-
tiyar›nda tecezzi vard›r. Binaenaleyh, Sâni ancak vaci-
bü’l-vücut olacakt›r ki, kaderin mizan›yla yürüyen kudre-
tine bir nihayet yoktur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Sinek, örümcek, pire gibi küçük hayvanlar, fil, camus,

deve gibi büyük hayvanlardan daha zeki, hilkatçe daha 
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kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i ezelî: ezelî kudret, Ce-
nab-› Hakk›n zaman ve mekânla
kay›tl› olmayan kudreti.
kudret-i muhita: her fleyi ihata
eden, kuflatan kudret ve kuvvet.
küre: dünya, yeryüzü.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
meselâ: örne¤in.
mizan: terazi, ölçü.
müdahale: kar›flma.
muhasebe: hesaplar›n görme;
davran›fl ve yap›lanlar›n hesab›n›
verme.
mühmel: ihmal edilmifl, b›rak›l-
m›fl; önemsiz.
nevi: çeflit, tür.
nihayet: son, s›n›r.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
safahat: safhalar, devreler.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
flems: günefl.
flerik: ortak.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler.
tasarruf-i mutlak: tam, mükem-
mel, sonsuz ve diledi¤i gibi kul-
lanma.
tecezzi: parçalara ayr›lma, bölün-
me, ufalanma, cüzlere ayr›lma.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tenevvür: nurlanma, parlama,
ayd›nlanma.
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.
vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne olan.
zat: kifli, flah›s.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

âlem: dünya, cihan.
a’mal: ameller, ifller.
arz: yer, dünya.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
camus: manda, su s›¤›r›.
dâhil: girme, içinde olma.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
dima¤: ak›l, fluur.
ef’al: fiiller, ifller.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.

hikmet-i basîre: sezilen, his-
sedilen ve anlafl›lan mükem-
mel fayda ve amaçlar.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hüceyrat-› bedeniye: bede-
ne ait hücreler.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz

kardeflim, bil ki!
‹mam-› Mübin: kader defteri;
geçmifl ve gelecekte eflyan›n
alacaklar› sanatl› ve düzenli
hâllerin yaz›ld›¤›, programlan-
d›¤› ilim defteri.
ink›sam: bölünme, parçalan-
ma.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-›
Hakk›n takdir ve tayin etme-
si.
katre: damla.



güzel, sanatça daha tam olduklar› hâlde, bunlar›n ömrü k›-
sa, onlar›nki uzun, bunlar›n zahiren menfaatleri yok, onla-
r›nki var. ‹flte bu hâl, hilkat-i eflyada Sâniin külfeti olmad›-

¤›na ve her fleyin vücuda gelmesi ancak
1 røoc emriyle ol-

du¤una bâhir bir bürhand›r. 
3 ƒogs’pG n¬'dpG nB’ 2@ oABÉ°nûnjÉne *G oπn©rØnj

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
4 l§«/ëoe rºp¡pFBGnQnh røpe *Gnh
Evet, Allah ilmi, iradesi, kudreti ve sair s›fât›yla muhit-

tir, daire-i ihatas›ndan hariç bir fley yoktur. Fakat, insan
cüz’î ve k›sa zihniyle Allah’›n azametine ve flemsin etra-
f›nda seyyarat› tedvir etti¤ine bakarken, meselâ ar› gibi
küçük hayvanlarla ifltigal etmesini uzak görüyor. Çünkü,
Vacibü’l-Vücud’u mümkine k›yas ediyor. Hâlbuki, bu k›-
yasa göre küçük hayvanlara büyük bir zulüm olur. Çün-

kü, onlar da, 
5 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh kaziyesince,

hâl›klar›n› tesbih etmekle, Allah’tan maada kimseyi Rab
tan›m›yorlar. Binaenaleyh, büyü¤ün küçü¤e tekebbür et-
meye hakk› yoktur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Umumî olan bir in’am ile inayet-i flahsiye aras›nda

münafat yok. Meselâ, bir ziyafete yap›lan umumî bir da-
vet alt›nda flah›slar da davet edilmifl olur. Yani, bu ziyafet
umumî oldu¤undan, davet umumiyette kal›r. “fiah›slar
nazara al›nm›yor” denilemez.

azamet: büyüklük.
bâhir: apaç›k, aflikâr.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cüz’î: küçük, az.
daire-i ihata: kuflatan daire, kap-
sama, kuflatma alan›.
hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hilkat-i eflya: eflyan›n yarat›l›fl›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
in’am: nimet verme, ba¤›fl ver-
me, iyilik yapma.
inayet-i flahsiye: bireye yap›lan
yard›m, iyilik, ba¤›fl; bire bir yap›-
lan iyilik, ba¤›fl ve yard›m.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
kaziye: önerme, teklif, hüküm.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mümkin: mümkün, olabilir olan-
lar, yarat›lanlar.
münafat: birbirine z›t olma, birbi-
rine uymama, ayk›r›l›k, z›tl›k.
nazar: bak›fl, dikkat.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.

flems: günefl.
seyyarat: gezegenler.
tedvir: çevirme, döndürme.
tekebbür: kibirlenme, bü-
yüklük satma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-

ma, Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.
umumî: genel.
umumî: herkesle ilgili, genel.
umumiyet: herkese ait olma,
genellik.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî

ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.

zahiren: görünüflte.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

1. Ol! (Yâsin Suresi: 82.)
2. Allah diledi¤ini yapar. (‹brahim Suresi: 27.)
3. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 163.)
4. Hâlbuki Allah onlar› arkalar›ndan kuflat›c›d›r. (Büruc Suresi: 20.)
5. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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Binaenaleyh, Allah’›n nimetleri vak›f mal› veya nehir
suyu gibi umumî olup, in’am›nda flah›slar kastedilmemifl
de¤ildir. Ancak, o umumiyette hususiyet de maksuttur.
Binaenaleyh, eflhas o umumî in’amda kastedilmedikle-
rinden, o nimetlere karfl› flükretmeye mükellef olmad›k-
lar›na zehap etmek hatad›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Yar›n seni zillet ve rezaletlere maruz b›rakmakla terk

edecek olan dünyan›n sefahatini, bugün kemal-i izzet ve
flerefle terk edersen, pek aziz ve yüksek olursun. Çünkü,
o seni terk etmeden evvel, sen onu terk edersen, hayr›-
n› al›r, flerrinden kurtulursun. Fakat, vaziyet makuse
olursa, kaziye de makuse olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

F›sk çamuruyla mülevves olan medeniyet, insanlar› da
o çamur ile telvis ediyor. Ezcümle, riyay› flan ve fleref ile
iltibas etmifl; insanlar› da o pis ahlâka sevk ediyor. Haki-
katen insanlar o riyaya öyle al›flm›fllar ki, flah›slara yap-
t›klar› gibi, milletlere, hatta unsurlara bile yap›yorlar. Ga-
zeteleri o riyaya dellâl, tarihleri de alk›flç› yapm›fllard›r.
Bu yüzden, flahsî hayatlar, “hamiyet-i cahiliye” ünvan› al-
t›nda unsurî hayatlara feda edilmektedir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Nübüvvet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ispat eden delillerden

biri de tevhiddir. Evet, meratibiyle tevhid bayra¤›n› 
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medeniyet: ilim, teknik, sanayi
ve ticaretin nimetlerinden gerçek
anlamda yararlanarak, bolluk, gü-
venlik ve rahatl›k içinde yaflay›fl.
meratip: mertebeler, basamak-
lar.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan, bir fleyi yapmaya mecbur
olan, vazifeli.
mülevves: kirletilmifl, pislenmifl.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nübüvvet-i Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
rezalet: rezillik, alçakl›k.
riya: özü sözü bir olmamak, inan-
d›¤› gibi hareket etmeyifl, iki yüz-
lülük.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flan: flöhret, ün.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
fler: kötülük.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur, haysiyet.
sevk: yöneltme, gönderme.
telvis: bulaflt›rma, kirletme, pis-
letme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
umumî: genel.
umumiyet: herkese ait olma, ge-
nellik.
unsurî: ›rkî, ›rkla alâkal›.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vaziyet: durum.
zehap: bir fikre veya zanna kap›l-
ma.
zillet: hor ve hakir görülme, alçal-
ma.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
dellâl: ilan eden, bir haberi
duyurmak için yüksek sesle
ba¤›rarak dolaflan kimse.
eflhas: flah›slar, kimseler.
evvel: önce.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
feda: u¤runa verme.

f›sk: hak yoldan veya hak yo-
lundan ç›kma, Allah’a karfl› is-
yan etme.
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
hamiyet-i cahiliye: cahiliye
hamiyeti, cahillikten gelen
›rkç›l›k gibi baz› kötü hâlleri
koruma gayreti.
hususiyet: hususîlik, ay›r›c›
özellik.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!.
iltibas: kar›flt›rmak.

in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kaziye: önerme, teklif, hü-
küm.
kemal-i izzet: izzet ve haysi-
yetinden taviz vermeme, tam
izzet.
maksut: kastedilmifl, kastedi-
len.
makuse: ters, z›t, aksi.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.



kâinat›n en üst tepesi üstünde dikmifl olan ve enzar-› âle-
me karfl› makamlar›yla beraber tevhide dellâll›k eden ve
enbiyan›n mücmel b›rakt›klar› hakaik› tafsilât›yla beyan
eden ve aç›klayan, ancak ve ancak Hazret-i Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâmd›r. Binaenaleyh, tevhidin haki-
kat ve kuvveti nispetinde, nübüvvet-i Ahmediye (a.s.m.)
hak ve hakikattir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Sath-› âlemde kurulan flu sergi-yi ‹lâhîde teflhir edilen

tezyinata, kemalâta, güzel manzaralara ve rububiyetin
haflmetiyle ulûhiyetin azametine bir müflahit, bir müte-
nezzih, bir mütehayyir, bir mütefekkir lâz›md›r ki, o gü-
zellikleri görsün, o manzaralar aras›nda tenezzüh etsin,
o harika nak›fllara, ziynetlere tefekkür ile hayran olsun.
Sonra, o sergiden Sâniinin celâline, Malik’inin iktidar ve
kemalât›na intikal ile, Onun azametine secde-i hayret et-
sin. Bu vazifeyi ifa edecek, insand›r. Çünkü, insan gerçi
cahil, zulmetli bir fleydir, amma öyle bir istidad› vard›r ki,
âleme bir enmuzeç ve bir numune olmaya liyakati vard›r.
Hem, o insanda öyle bir emanet vedia b›rak›lm›flt›r ki,
onunla gizli defineyi bulur, açar. Hem, o insandaki kuv-
vetler tahdit edilmeyerek mutlak b›rak›lm›flt›r. Buna bina-
en küllî bir nevi fluur sahibi olur ki, Sultan-› Ezel’in aza-
met ve haflmetinin flaflaas›n› idrak ediyor.

Evet, mâflukun hüsnü, âfl›¤›n nazar›n› istilzam etti¤i gi-
bi; Nakkafl-› Ezelî’nin rububiyeti de insan›n nazar›n› ikti-
za eder ki, hayret ve tefekkürle takdir ve tahsinlerde bu-
lunsun.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
azamet: büyüklük.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaen: -den dolay›.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cahil: Allah’› tan›mayan, ‹lâhî ha-
kikatlerden habersiz, hak bilgisin-
den yoksun.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
define:, hazine.
dellâl: ilân eden, bir haberi du-
yurmak için yüksek sesle ba¤›ra-
rak dolaflan kimse.
enbiya: nebîler, peygamberler.
enmuzeç: numune, örnek.
enzar-› âlem: âlemin dikkati, na-
zar›.
hakaik: do¤rular, gerçekler.
haflmet: ihtiflam, büyüklük.
hüsün: güzellik.
idrak: ak›l erdirme, anlama.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
iktiza: gerektirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istilzam: gerektirme.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
liyakat: lây›k olma, ehliyet.
Malik: her fleyin gerçek sahibi
olan Allah.
mâfluk: afl›k olunan sevilen.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl, k›-
sa ve az sözle ifade edilmifl, öz,
özet.
müflahit: gözlemci.
mütefekkir: düflünen, düflünür.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran.
mütenezzih: tenezzüh eden, ge-
zintiye ç›kan, gezip e¤lenen.
mutlak: herhangi bir kayda ba¤l›
olmayan, kay›ts›z, flarts›z.
nak›fl: iflleme, süsleme.
Nakkafl-› Ezelî: ezelî nakkafl; her
fleyi zat›na has olarak nak›fl nak›fl
iflleyen, evveli olmayan Allah.
nazar: bak›fl, dikkat.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
nübüvvet-i Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
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Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
flaflaa: gösterifl, debdebe.
sath-› âlem: kâinat yüzü,
tüm kâinatta.
secde-i hayret: hayret sec-
desi; flaflmaktan dolay› Al-
lah’a flükür için yap›lan secde.
sergi-yi ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n
kurdu¤u teflhir yeri.
Sultan-› Ezel: kudret kuvvet
ve iktidar› zamanla kay›tl› ol-
mayan, saltanat›n›n bafllang›-
c› olmayan sultan.

fluur: bilinç, anlay›fl.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.

tenezzüh: gezinti.
teflhir: sergileme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezyinat: süsler, süslemeler.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
vedia: emanet, saklan›lmak
ve korunmak üzere b›rak›lan
fley.
ziynet: süs.
zulmet: karanl›k.



Evet, gül ve çiçeklerin yüzlerini güzellefltiren zat, nas›l
o güzel yüzlere ar›lardan, bülbüllerden istihsan âfl›klar›
icat etmesin? Ve güzellerin güzel yüzlerinde güzelli¤i ya-
ratan, elbette o güzelli¤e müfltaklar› da yarat›r.

Kezalik, bu âlemi flu kadar ziynetlerle, nak›fllarla tez-
yin eden Malikü’l-Mülk, elbette ve elbette o harika, anti-
ka, mu’cize manzaralar›, ziynetleri, seyircilerden, müfla-
hitlerden, âfl›k ve müfltaklardan arif dellâllardan hâlî b›-
rakmayacakt›r. ‹flte, camiiyeti dolay›s›yla insan-› kâmil,
halk-› eflâke ille-i gaiye oldu¤u gibi, halk-› kâinata da se-
mere ve netice olmufltur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Eflya aras›ndaki tevafuk, Sâniin Vahid, Ehad oldu¤una

delâlet etti¤i gibi, aralar›nda bulunan muntazam tehalüf
de Sâniin Muhtar ve Hakîm oldu¤una flahadet eder.
Meselâ hayvanlar›n, bilhassa, insanlar›n, esas azalar›n-
daki tevafuk, bilhassa çift azalardaki temasül Hâl›k’›n
vahdetine bürhan oldu¤u gibi, keyfiyetler ve flekillerdeki
tehalüf de, Hâl›k’›n ihtiyar ve hikmetine delâlet eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Mahlûkat›n en zalimi insand›r. ‹nsan, kendi nefsine
olan fliddet-i muhabbetten dolay›, kendisine hizmeti ve
menfaati olan fleyleri hem sever, hem k›ymet verir, se-
meresinden istifade gördü¤ü fleylere abd ve köle olur;
aksi hâlde, ne sever ve ne k›ymet verir. Ve keza, hayat›n
icad›nda ille-i gaiyenin yaln›z hayat oldu¤unu bilir.
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gun insan, ideal insan, dünyaya
gönderilifl maksad›n› anlam›fl, Ce-
nab-› Hakk›n emirlerine göre ve
Onun r›zas› dairesinde hareket
eden güzel ahlâk sahibi kimse.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
nitelik.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ymet: de¤er.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
Muhtar: hükmü elinde tutan, ha-
reketinde serbest olan, diledi¤ini
yapan.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müflahit: gözlemci.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semere: meyve, güzel netice.
semere: meyve, güzel netice.
fliddet-i muhabbet: fliddetli sev-
gi.
tehalüf: birbirine uymama.
temasül: benzeme, benzeyifl.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
vahdet: birlik ve teklik.
Vahid: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne olan.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
ziynet: süs.

abd: kul.
aksi: ters, z›t.
âlem: dünya, cihan.
antika: de¤erli ve mükem-
mel sanat eseri.
arif: bilen, bilgide ileri olan, ir-
fan sahibi.
aza: organlar, uzuvlar.
bilhassa: özellikle.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
dellâl: ilân eden, bir haberi

duyurmak için yüksek sesle
ba¤›rarak dolaflan kimse.
Ehad: zat› tek olan Allah.
Hakîm: yap›fl ve yarat›flta bir
amaç, ilim ve fayda gözeten
s›n›rs›z hikmet sahibi olan Al-
lah.
hâlî: bofl, bir fleyden uzak,
müstesna.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
halk-› eflâk: feleklerin, gökle-
rin yarat›l›fl›.

halk-› kâinat: kâinat›n, evre-
nin yarat›l›fl›.
harika: ola¤anüstü.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ihtiyar: irade, tercih.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz
kardeflim, bil ki!
ille-i gaiye: gerçeklefltirilme-
si, meydana gelmesi için çaba
harcanan fley, amaç, ideal.
insan-› kâmil: kâmil insan, ol-



Cenab-› Hakk›n icat etti¤i “hayy”larda hedef ittihaz etti-
¤i binlerce hikmetlerinden haberi yok. Acaba, imkân ve
ihtimalden hariç midir ki, âlemde görünen flu eflya-i hari-
ka daha garip, daha harika ve daha mu’cize melekûtî,
berzahî, misalî fleylere baz› numune ve baz› esaslar olma-
s›n?

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hak, kâinat› teflkil eden zerrat› fleriat-› f›triye-

sine musahhar ve mutî ve evamir-i tekviniyesine de mün-
kad ve mümessil k›lm›flt›r. Bir ar›, “Kün!” emrine imtisa-
len matlûp bir flekle girdi¤i gibi; herhangi bir hayvan da
ayn› emre imtisalen irade edilen vaziyetlere girer.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
fiems, kamer, y›ld›z, arz gibi ecram› kabzas›nda tutan

kudret, o ecram› öyle bir sühuletle tanzim etmifltir ki,
da¤›lan tesbih tanelerini ipe dizen adam gibi, ne bir acz
görmüfltür ve ne baflkas›n›n yard›m›na ihtiyaç olmufltur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir katre su, bir deniz suyu ile müttehittir. Çünkü, iki-

si de sudur. Nehir suyu ile de müttehittir. Çünkü, ikisinin
de menfleleri semad›r. Ve keza, bir küçük bal›k, balina
bal›¤› ile müttehittir. Çünkü, ünvanlar› birdir. Kezalik,
esma-i ‹lâhiyeden bir hüceyreye veya bir mikroba tecelli
eden bir isim, kâinat› ihata eden isim ile müttehittir.
Çünkü, müsemmalar› birdir. Meselâ, bütün kâinata 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
berzahî: .
ecram: gezegenler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
eflya-i harika: ola¤anüstü eflya.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
garip: tuhaf, hayret verici.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
harika: ola¤anüstü.
hayy: diri, sa¤, canl›.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hüceyre: hücrecik, küçük hücre.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtimal: olabilirlik.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
imtisalen: imtisal ederek, uyarak,
tâbi olarak.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ittihaz: edinme, alma, kabul et-
me.
kabza: tutamak yeri, el.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kamer: ay.
katre: damla.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kün: ‘ol’ manas›nda Allah’›n var-
l›klar› yarat›rken verdi¤i emir.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
melekûtî: ruhlar ve melekler âle-
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mine mensup olan, bu âlem-
le ilgili, melekûta ait, gayp
âlemiyle ilgili.
menfle: esas, kaynak.
meselâ: örne¤in.
misalî: .
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mümessil: temsil eden, tem-
silci.
münkad: ink›yad eden, bo-
yun e¤en, itaat eden.
musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren, istenilen hâle ko-

nulmufl.
müsemma: isimlendirilmifl,
ad verilmifl.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
müttehit: ittihat eden, birle-
flen, birleflmifl.
numune: örnek.
sema: gökyüzü, gök.
flems: günefl.
fleriat-› f›triye: kâinatta dü-
zeni ve ahengi sa¤layan, bü-
tün varl›klar›n uymak zorun-
da oldu¤u kanun ve kuralla-
r›n tamam›.

sühulet: kolayl›k.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na la-
y›k ifadelerle anma.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
ünvan: ad, isim.
vaziyet: durum.
zerrat: zerreler, atomlar.



taallûk ve tecelli eden Alîm ismiyle bir zerreye taallûk
eden Hâl›k ismi, müsemmada müttehittirler. Hurma
a¤ac›na taallûk eden Musavvir ismiyle de, semeresine ta-
allûk ve tecelli eden Münflî ismi, müsemmada müttehit-
tirler. Zaten, en büyük fleye tecelli eden isim ile, en kü-
çük bir fleye de tecelli etmemesi muhaldir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Mümkin ünvan› alt›ndaki eflyan›n vücudunda tagayyür
var; yani keyfiyetleri, hâlleri de¤iflir. Binaenaleyh, müm-
kin olan bir fleyin daima bir hâlde tevakkuf ve sükût et-
mekle atalette kalmas›, o fleyin ahval ve keyfiyetleri için
bir nevi ademdir. Çünkü, o fleyin istikbal hâlleri ademde
kal›r, yol bulup vücuda gelemez. Adem ise, büyük bir
elem ve bir flerr-i mahzd›r.

Binaenaleyh, faaliyette lezzet oldu¤u gibi, ahval ve flu-
unatta da bir tebeddül olup, bu tahavvül ve tebeddülden
nefl’et eden teessürat, teellümat, bir cihetten çirkin ise
de, birkaç cihetten de güzeldir.

Evet, bir fleyin flekillerinde vukua gelen devir ve teslim
s›ras›nda gidenler müteessir, gelenler de memnun olur-
lar. Ve bu sayede hayat tasaffi eder, temizlenir; vücut da
teceddüt eder.

ì@Õ
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sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme; susma.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tasaffi: saflaflma, durulaflma, te-
mizlenme.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
teellümat: teellümler, elem, ke-
der, ac› duymalar, tasalanmalar.
teessürat: teessürler, kederler,
elemler, ac›lar.
tevakkuf: duraklama, durma.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vücut: beden, varl›k.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

adem: yokluk.
ahval: haller, durumlar.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
atalet: tembellik, hareketsiz-
lik, çal›flmama.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cihet: yön.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
istikbal: gelecek.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, nitelik.
muhal: imkâns›z.
mümkin: mümkün, olabilir
olanlar, yarat›lanlar.
Münflî: infla suretinde de ger-
çek yarat›c› olan Allah.
Musavvir: yaratt›klar›n› iste-
di¤i s›fat ve seçti¤i-maddî,
manevî-surette yaratan; Al-
lah.

müsemma: isimlendirilmifl,
ad verilmifl.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
müttehit: ittihat eden, birle-
flen, birlik olmufl.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nevi: çeflit, tür.
semere: meyve, yemifl.
flerr-i mahz: tamamen kötü-
lük, iyi taraf› hiç olmayan; za-
rar›, fenal›¤› yüzde yüz olan
fler ve musibet.



H‹DAYET-‹ KUR’AN‹YEN‹N
NES‹M‹NDEN

fiemme
w

póu«°nS pándÉn°SpôpH nÚ/ªndÉn©rdG n¤nY /¬pànªrMnQ '¤nY nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG
1 nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G '¤nYnh p¬r«n∏nY *G s¤n°U mósªnëoe nÚ/∏n°SrôoŸrG

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

fiu âlem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve

enva›yla 
2 nƒog s’pG n¬'dpG n=’ diye tevhidi ilân ediyor. Çünkü, ara-

lar›ndaki tesanüt böyle iktiza ediyor. Ve o tabakatla en-

va, bütün erkân›yla 
3 nƒog s’pG sÜnQ n’ diye ilân-› flahadet edi-

yor. Çünkü, aralar›ndaki müflabehet böyle istiyor. Ve o

erkân, bütün azas›yla 
4 nƒog s’pG n∂pdÉne n’ diye flahadetlerini

ilân ediyorlar. Çünkü, aralar›ndaki temasül böyle iktiza

eder. Ve o aza, bütün eczas›yla 
5 nƒog s’pG nôuHnóoe n’ diye

flahadet eder. Çünkü, aralar›nda teavün ve tedahül var-

d›r. Ve o ecza, bütün cüz’iyat›yla 
6 nƒog s’pG n»uHnôoe n’ diye olan 

âlem: dünya, cihan.
Ashap: Sahabeler, Hz. Peygambe-
ri (a.s.m.) görmüfl ve onunla ko-
nuflmufl olan Müslüman kimseler.
aza: organlar, uzuvlar.
cüz’iyat: parçaya ait olan fleyler.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
enva: çeflitler, türler, neviler.
erkân: rükünler, esaslar.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hidayet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
yol göstericili¤i; Kur’ân’›n hak ve
hakikatleri göstermesi.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ve
tap›n›lan fley.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ilân-› flahadet: flahitli¤i herkese
duyurma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
merhamet: ac›mak, flef-
kat göstermek, korumak,
esirgemek.
müflabehet: benzeme, benzeyifl.
nesim: hafif lâtif rüzgâr, hofla gi-
den esinti, esinti.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lâhî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bî.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flemme: az›c›k koklama; çok az
miktardaki koku, rayiha.

tabakat: tabakalar.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.
tedahül: iç içe olma, birbiri

içine girme.
temasül: benzeme, benzeyifl.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Peygamberlerin efendisi Muhammed’i -Allah ona, bütün Âl ve Ashab›na rahmet eylesin-
göndermesiyle âlemlere merhamet etmesinden dolay›, âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd
olsun.

2. Ondan baflka ilâh yoktur.
3. Ondan baflka rab yoktur.
4. Ondan baflka mülk sahibi yoktur.
5. Ondan baflka idare edici yoktur.
6. Ondan baflka terbiye edici yoktur.
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flahadetini ilân eder. Çünkü, aralar›ndaki tevafuk kale-
min bir oldu¤una delâlet ediyor. O cüz’iyat, bütün hü-

ceyrat›yla 
1 nƒog s’pG pán≤«/≤n◊rG p‘ n±uönünàoe n’ diye flahadet eder.

Ve o hüceyrat, bütün zerrat›yla 
2 nƒog s’pG nºpXÉnf n’ diye ilân-›

flahadet eder. Çünkü, cevahir-i fert aras›ndaki hayt›n bir
oldu¤u böyle iktiza eder. Ve o zerrat, bütün esîriyle 
3 nƒog s’pG n¬'dpG n=’ cevheresiyle ilân-› tevhid eder. Çünkü, esîrin

besateti, sükûnu, intizamla emr-i Hâl›k’a sür’at-i imtisali
böyle iktiza eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hiçbir insan›n Cenab-› Hakka karfl› hakk-› itiraz› yok-

tur ve flekva ve flikâyette de haddi yoktur. Çünkü, flikâ-
yet eden ferdin hilâf-› hevesini iktiza eden nizam-› âlem-
de binlerce hikmet vard›r. O ferdi irza etmekte o bin hik-
metin i¤dab› vard›r. Bir ferdi raz› etmek için bin hikmet
feda edilemez.

4 ¢oVrQn’rGnh oäGnƒ'ª°sùdG pänó°nùnØnd rºog nABGnƒrgnG t≥n◊rG n™nÑsJG pƒndnh
E¤er her ferdin keyfine göre hareket edilirse, dünya-

n›n nizam ve intizam› fesada gider.

Ey müteflekki! Sen nesin? Neye binaen itiraz ediyor-
sun? Cüz’î hevesini külliyat-› kâinata mühendis mi yap›-
yorsun? Kokmufl olan zevkini nimetlerin derecelerine
mikyas ve mizan mi yap›yorsun? Ne biliyorsun ki, zan-
netti¤in nimet nikmet olmas›n? Senin ne k›ymetin var ki, 
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hakikat: gerçek, esas.
hakk-› itiraz: itiraz etme hakk›.
hayt: ip, iki fleyi birbirine ba¤la-
yan ba¤.
heves: gelip geçici istek.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hilâf-› heves: iste¤in, arzunun
z›dd›, aksi.
hüceyrat: hücrecikler.
i¤dap: gadapland›rma, k›zd›rma,
öfkelendirme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ve
tap›n›lan fley.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ilân-› flahadet: flahitli¤i herkese
duyurma.
ilân-› tevhid: Allah’›n birli¤ini ilân
etme, herkese bildirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irza: bir kimseyi raz› etme, gönlü-
nü yapma, hoflnut etme.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
k›ymet: de¤er.
külliyat-› kâinat: kâinat›n tama-
m›, evrenin bütünü.
mikyas: ölçü aleti, ölçek.
mizan: ölçü.
müteflekki: flikâyette bulunan,
flikâyet eden.
nikmet: fliddetli ceza, eza vere-
rek cezaland›rma, öç alma.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret.
flekva: flikâyet.
sükûn: sakinlik, durgunluk, hare-
ketsizlik.
sür’at-i imtisal: çok çabuk uyma,
h›zla boyun e¤me, h›zla yerine
getirme.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
zerrat: zerreler, atomlar.

1. Hakikatte Ondan baflka tasarruf edici yoktur.
2. Ondan baflka düzenleyici yoktur.
3. Ondan baflka ilâh yoktur.
4. E¤er hak onlar›n keyiflerine tâbi olsayd›, gökler ve yer hep fesada u¤rard›. (Mü’minun Su-

resi: 71.)

besatet: basitlik, sadelik.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cevahir-i fert: atomlar, zerre-
ler.
cevhere: bir, tek cevher.
cüz’î: küçük, az.

cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.

delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.

emr-i Hâl›k: her fleyi yoktan
yaratan Allah’›n emri.

esîr: kâinattaki boflluklar› dol-

duran, havadan hafif olup ›s›
ve ›fl›¤› nakleden cevher.
feda: u¤runa verme.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
had: yetki ve de¤er.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.



sine¤in kanad›na muvazi olmayan hevesini tatmin ve
teskin için felek çarklar›yla hareketten teskin edilsin?

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cesedin bir uzvundaki bir hüceyrede yap›lan tasarruf,

en evvel cesedi tasavvur etmeye mütevakk›ft›r. Çünkü,
küllün nak›fllar›yla, ahvaliyle cüz’ün çok alâka ve müna-
sebetleri vard›r. Öyle ise, cüzde tasarruf Hâl›k-› Küllün
emri alt›ndad›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hevam, bal›k gibi küçük hayvanlar›n yumurtalar›n›,

haflerat ve nebatat›n tohumlar›n› pek büyük bir rahmet-
le, bir lütuf ile, bir hikmetle h›fzeden Sâni-i Hakîm’in ha-
fîziyetine lây›k m›d›r ki, ahirette semere veren a¤açlara
çekirdek olacak a’malinizi h›fzetmesin, ihmal etsin? Hâl-
buki, sen hamil-i emanet, halife-i arzs›n.

Evet, her bir zîhayatta bulunan h›fzü’l-hayat hissi, vü-
cudun ebedî bir bekaya ism-i Hayy, Hafîz, Bâkî’nin te-
cellisiyle incirar edece¤ine delâlet eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir incir tohumunu tav›rdan tav›ra h›fzeden, devir-

den devire himaye eden, inhilâlden vikaye eden ve o
tohumda incir a¤ac›n›n teflkilât›na lâz›m olan esaslar›
kemal-i ihtimam ile muhafaza eden, elbette ve elbette
halife-i arz ünvan›n› alan nev-i beflerin a’malini ihmal et-
mez, h›fzeder.

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
ahval: hâller, durumlar.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
a’mal: ameller, ifller.
Bâkî: varl›¤›n›n sonu olmayan
Allah.
beka: bakîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
ceset: vücut, beden.
cüz: parça.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
evvel: önce.
felek: gökyüzü, gök, sema.
Hafîz: her fleyin sonsuza kadar
koruyan, muhafaza eden, sakla-
yan Allah.
hafîziyet: Cenab-› Hakk›n her
mahlûkun bafl›na gelecek vazi-
yetleri ve bafl›ndan geçenleri mu-
hafaza etme s›fat›.
halife-i arz: arz›n halifesi, yeryü-
zünde baz› hususlarda Allah ad›-
na hareket eden.
Hâl›k-› Küll: her fleyin yarat›c›s›,
hâl›k› olan Allah.
hamil-i emanet: emaneti yükle-
nip tafl›yan.
haflerat: haflereler, küçük böcek-
ler, zararl› küçük hayvanc›klar.
hevam: böcekler, haflereler.
heves: gelip geçici istek.
h›fz: saklama, koruma, muhafaza
etme.
h›fzü’l-hayat: hayat› korumak.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hüceyre: hücrecik, küçük hücre.
ihmal: bofllama, önemsememe.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
incirar: bir neticeye do¤ru çekile-
rek sona erme, çekilip bir sona
erme.
inhilâl: da¤›lma, çözülme, parça-
lanma, bozulma.
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ism-i Hayy: Cenab-› Hakk›n
hayat› veren, dirilten anla-
m›nda ismi.
kemal-i ihtimam: son derece
dikkat ve ihtimam, dikkat ve
özenin son derecesi.
küll: bütün.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
muhafaza: koruma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l›
olan, ancak onunla olabilen.
muvazi: paralel, birbirine

denk.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nebatat: bitkiler.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
semere: meyve, güzel netice.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
tasavvur: bir fleyi zihinde dü-

flünme, tasarlama.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n›
karfl›lama.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
teflkilât: yap›fllar, kurulufllar.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
ünvan: flöhret, ad, isim.
uzuv: bir canl›y› meydana ge-
tiren parçac›klardan her biri,
organ.
vikaye: koruma, sahip ç›kma.
zîhayat: hayat sahibi.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Lâf›zlar›n tebeddülüyle mana tebeddül etmez, bâkî ka-
l›r. Kabuk parçalan›r, lüp bâkî ve sa¤lam kal›r. Libas› y›r-
t›l›r, cesedi sa¤lam, bâkî kal›r. Ceset ölüp da¤›l›rsa da,
ruh bâkî kal›r. Cisim ihtiyarlan›rsa, enaniyet genç kal›r.
Çokluk, cemaat da¤›l›r, amma vahid-i fert bâkî kal›r. Kes-
ret bozulur, vahdet bâkîdir. Madde k›r›l›r, nur bâkîdir.

Binaenaleyh, ömrün bidayetinden sonuna kadar de-
vam eden mana, çok cesetleri tebeddül ve tav›rdan tav›-
ra intikal ve devirden devire yuvarland›¤› hâlde, vahdeti-
ni, bekas›n› muhafaza etti¤i gibi, ölüm hende¤ini de at-
layarak, salimen ebed yoluna devam edecektir. Maahaza
her vakit “Fenâya haz›r ol!” emrini intizar eden zail ve
bekas›z maddiyatta, flu h›fz ve muhafaza düsturu, beka
ile çok münasebettar olan ruh ve manada da caridir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Ulûhiyetin azameti, izzeti, istiklâliyeti, her fleyin —kü-
çük olsun büyük olsun, yüksek olsun alçak olsun— taht-›
tasarrufunda bulundu¤unu istiyor. Senin h›ssetin veya
hakaretin Onun tasarrufundan hariç kalmas›na sebep
olamaz. Çünkü senin Ondan bu’dun varsa da, Onun sen-
den bu’du yoktur. Veya senin bir s›fat›n›n hakareti, vücu-
dunun hakaretini istilzam etmez. Veya mülk cihetinin
mülevves olmas›, melekût cihetinin de mülevves olmas›-
n› iktiza etmez.
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kesret: çokluk.
lâf›z: söz, kelime.
libas: elbise.
lüp: iç, öz.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
melekût: bir fleyin iç yüzü, haki-
kati, asl›.
muhafaza: koruma.
mülevves: kirli, pis, murdar.
mülk: d›fl k›s›m, d›fl yüzey.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
salimen: emniyetle, güvenle.
s›fat: vas›f, nitelik.
taht-› tasarruf: idare alt›nda.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
vahdet: birlik ve teklik.
vahid-i fert: tek birey, tek bir ki-
fli.
zail: sona eren, yok olan.

amma: ama, lâkin, ancak.
azamet: büyüklük.
bâkî: daimî.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
bidayet: bafllang›ç.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
cari: cereyan eden, akan, iflle-
yen.
cemaat: topluluk.
ceset: vücut, beden.
cihet: yön.

düstur: kaide, esas, prensip.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.
hakaret: afla¤›l›k, alçakl›k; kü-
çüklük, horluk; alçak görme,
afla¤›lama, horlama.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
h›fz: saklama, koruma, mu-
hafaza etme.
h›sset: alçakl›k.

iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
intikal: bir yerden baflka bir
yere geçme, yer de¤ifltirme.
intizar: bekleme, gözleme.
istiklâliyet: istiklâl üzere bu-
lunma, hür ve müstakil olma,
bafll› bafl›na buyruk olma, ba-
¤›ms›zl›k.
istilzam: gerektirme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet,
kudret, üstünlük.



Ve keza, Hâl›k’›n azameti, çirkin fleylerin tasarrufun-
dan ç›kmas›n› istilzam etmez. Bilakis, azamet-i hakikiye,
icat hususunda infirad›, tasarruf cihetiyle de ihatay› ikti-
za eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Maddî olan bir fley, kesafeti ne kadar fazla olursa, o
nispette ince ve gizli fleyleri göremez ve onlar› idrakten
kàs›rd›r. Fakat nur ve nuranî fleyler, ne kadar nuraniyet-
te terakki ederse, o nispette ince ve gizli fleylere nüfuzu
tam ve keskin olur. Ve keza, ne kadar lâtif olursa, o de-
recede maddiyat›n içlerini keflfeder —röntgen flua› gibi.
Mümkinatta mesele bu merkezde ise, vacip, vahit olan

Nurü’l-Envar ne derece 
1 nQGnôr°Sn’rÉpH lºpdÉnY ÉnjÉnØn◊r G oòpaÉnf olaca¤›

bir derece anlafl›ld›. Öyle ise, azameti, tam manas›yla
ihata; nüfuz, flümulü iktiza ve istilzam eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Ekseriyet-i mutlakay› teflkil eden avam-› nâs›n fehim-
leri Kur’ânca o kadar müraat edilmifltir ki, birkaç derece-
yi, birkaç ciheti ihtiva eden bir meselede, avam›n fehim-
lerine en me’nus, en karip ciheti ve nazarlar›na en vaz›h,
en zahir dereceyi söylüyor. Çünkü, öyle olmasa, delilin
neticeden hafî olmas› lâz›m gelir. Kur’ân’›n kâinattan
yapt›¤› bahis, Hâl›k’›n s›fatlar›n› ispat ve izah içindir.
Binaenaleyh, ne kadar cumhurun fehmine yak›n olursa,
irflada daha lây›k ve daha muvaf›k olur.

avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
avam-› nâs: insanlar›n ilmî, irfan›
k›t, okuma yazmas› az, fikren za-
y›f olanlar›.
azamet: büyüklük.
azamet-i hakikî: gerçek büyük-
lük.
bahis: konu.
bilakis: aksine, tersine.
Binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cihet: yön.
cumhur: kalabal›k, ekseriyet, ço-
¤unluk.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
ekseriyet-i mutlaka: mutlak ço-
¤unluk; kesin ve büyük ço¤unluk.
fehim: anlay›fl.
hafî: gizli.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtiva: içine alma, kapsama.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
infirat: teklik, bir olufl, yaln›zl›k
hâli.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istilzam: gerektirme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
karip: yak›n.
kàs›r: k›sa olan.
kesafet: kal›nl›k, yo¤unluk, kesif-
lik, koyuluk, s›kl›k.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin; cisma-
nî olmayan, ruhanî.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
me’nus: al›fl›lm›fl, al›fl›k, ünsiyet
edilmifl.
mesele: konu.

mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dâhi-
lindekiler, olabilir fleyler.
müraat: gözetme, riayet et-
me.
muvaf›k: uygun, münasip.
nazar: bak›fl, dikkat.
nispet: oran, ölçü.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.

nuraniyet: nurluluk, parlak-
l›k, ayd›nl›k.
Nurü’l-Envar: nurlar›n nuru,
tüm nurlar›n ›fl›klar›n kayna¤›
olan Allah.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
s›fat: vas›f, nitelik.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme.
tasarruf: idare etme, kullan-

ma.
terakki: yükselme, ilerleme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
vacip: varl›¤› zorunlu olan ve
baflkas›n›n varl›¤›na ba¤l› ol-
mayan.
vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda
tek ve yegane olan.
vaz›h: aç›k, aflikâr; kolay an-
lafl›l›r.
zahir: aç›k, aflikâr.

1. ‹nce ve gizli fleylere nüfuz eden ve s›rlar› bilen.
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Meselâ, Hâl›k’›n tasarrufat›na delâlet eden ayetlerden
en zahir, en aflikâr olan tabakay› 
1 rºoµpfGnƒrdnGnh rºoµpànæ°pùrdnG o±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG o≥r∏nN /¬pJÉn`j'G røpenh
ayetiyle zikretmifltir. Hâlbuki, bu tabakan›n arkas›nda vü-
cuhun taayyünat, teflahhusat tabakas› vard›r. Evvelki ta-
bakan›n fehmi, ikinci tabakan›n fehminden daha yak›n-
d›r.

Ve keza, en aflikâr dereceyi 
2 pQÉn¡sædGnh pπr«sdG p±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG p≥r∏nN ≈/a s¿pG

ayetiyle zikretmifltir. Bu derecenin arkas›nda, arz›n flems
etraf›nda emir ve irade-i ‹lâhî kanunuyla tahrik ve tedvi-
ri derecesi de vard›r. Lâkin, bu derece, evvelki dereceden
bir derece mahfî oldu¤undan terk edilmifltir.

Ve keza, 
3 GkOÉn`JrhnG n∫ÉnÑp÷r Gnh cümlesiyle en okunakl› sayfa-

y› göstermifltir. Hâlbuki bu sayfan›n arkas›nda, “Direk ve
kaz›klar ile tehlikeden muhafaza edilen bir sefine gibi,
arz da, içerisinde vukua gelen hercümerçten dolay› par-
çalanmak tehlikesinden korumak için, da¤lar ile kaz›k-
lanm›flt›r” sayfas› da vard›r. Fakat, bu sayfa, avam-› nâs-
ça o kadar okunakl› olmad›¤›ndan terk edilmifltir. Ve bu
sayfan›n alt›nda da flöyle bir hafliye vard›r:

Hayat› besleyip sa¤lamak üzere, da¤lar arza direk ya-
p›lm›flt›r. Çünkü, da¤lar sular›n mahzenidir; havan›n ta-
ra¤›d›r, tasfiye ediyor; topra¤›n hamisidir, denizin istilâ-
s›ndan vikaye ediyor. Zaten hayat›n direkleri bu unsurlar-
d›r. Bu s›rra binaendir ki, fleriatça hilâlin tulû ve gurubu 
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hafliye: dipnot; ek, ilâve.
hercümerç: karmakar›fl›k olma,
alt üst olma.
hilâl: yeni ay.
irade-i ‹lâhî: Allah’›n iradesi, Ce-
nab-› Hakk›n diledi¤ini yapabilme
gücü, kudreti.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
kanun: kaide, kural.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahfî: Gizli, sakl›.
mahzen: kaynak, hazine ve defi-
ne deposu.
meselâ: örne¤in.
muhafaza: koruma.
sefine: gemi.
flems: günefl.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi; din.
s›r: gizli hakikat; bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
sima: yüz, çehre.
taayyünat: meydana ç›kmalar,
belli olmalar.
tabaka: derece, katman.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler.
tasfiye: saflaflt›rma, ar›tma, te-
mizleme.
tedvir: çevirme, döndürme.
teflahhusat: teflahhuslar, flah›s
hâline girmeler, cisimlenmeler.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
unsur: eleman, yap› tafl›, birim.
vikaye: koruma, sahip ç›kma.
vücuh: çehreler, yüzler.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zahir: aç›k, aflikâr.
zikretmek: anmak, bildirmek.

arz: yer, dünya.

aflikâr: aç›k, belli, meydanda.

avam-› nâs: insanlar›n ilmî, ir-
fan› k›t, okuma yazmas› az,
fikren zay›f olanlar›.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
evvel: önce.
evvelki: birincisi.

fehim: anlay›fl.

gurup: batma, bat›fl.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.

hamî: himaye eden, koruyan,
gözeten.

1. Göklerin ve yerin yarat›l›fl› ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalar›n›z›n fark-
l›l›¤› da yine Onun ayetlerindendir. (Rum Suresi: 22.)

2. Muhakkak ki göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda ve gece ile gündüzün de¤iflmesinde... (Âl-i ‹m-
ran Suresi: 190.)

3. Da¤lar› birer kaz›k yapmad›k m›? (Nebe Suresi: 7.)



nazara al›nm›flt›r. Çünkü, bu ise, aylar›, günleri hesap et-
mekten, avamca daha kolayd›r. Ve yine o s›rra binaen-
dir ki, ezhan-› avamda tespit ve takrir için, Kur’ân’da
tekrarlar vukua gelmifltir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Ayetlerin bahsettikleri hakikatler, fliirlerin bahsettikleri

hayalâttan pek vâsi ve pek yüksektir. Bu itibarla, fliirden
addedilmemifltir.

Hem de, ayetler sahibinin fluunat ve ef’alinden bahse-
der. fiiir ise, fuzulî olarak, gayrdan bahseder.

Hem de, filcümle adî fleylerden bahsi harikulâdedir.
fiiirin harikulâdelerden bahsi, alelekser adîdir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hâl›k’›n vahdetini gösteren âyineler ve delillerini oku-

tan sayfalar›n pek çok çeflitleri oldu¤u gibi, merkezleri
bir ve birbirinin içine dâhil olmufllard›r. Binaenaleyh, bir
âyinede göründü veya bir sayfada okundu mu, hepsinde
de görünür ve okunur. Fakat, birisinde görünmemesi,
hepsinde görünmemesini istilzam etmez.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir kelimeyi yazan harfini yazan›n gayrisi, bir sayfay›

yazan sat›r› yazan›n gayrisi, kitab› yazan sayfay› yazan›n
gayrisi olmas› mümkün olmad›¤› gibi; kar›ncay› halk
eden cins-i hayvan› halk edenin gayrisi, hayvan› yaratan 

add: saymak, öyle kabul etmek.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
alelekser: ekseriya, ço¤unlukla,
çok kez, çok vakit.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahis: konu.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cins-i hayvan: hayvan cinsi.
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dâhil: girme, içinde olma.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
ef’al: fiiller, ifller.
ezhan-› avam: kültürlü olma-
yan cahil halk tabakas›n›n zi-
hinleri.
filcümle: hepsi, bütünü.
fuzulî: bofluna, yersiz, gerek-
siz, lüzumsuz.
gayr: baflka, di¤er.
hakikat: gerçek, do¤ru.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
harikulâde: ola¤anüstü.
hayalât: hayaller, hülyalar.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
istilzam: gerektirme.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e

indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.

nazar: bak›fl, dikkat.

s›r: gizli hakikat.

fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.

takrir: sa¤lamlaflt›rma.

vahdet: birlik ve teklik.

vâsi: genifl, engin, bol.

vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.



arz› yaratan›n gayrisi, arz› halk eden Rabbülâlemîn’in
gayrisi olmas› muhaldir.

Rububiyet-i ammenin iflaretlerindendir ki, kâinat kita-
b›nda öyle büyük harfler vard›r ki, o harflerin bir k›sm›n-
da bir kelime yaz›l›d›r, bir k›sm›nda bir kelâm, bir k›sm›n-
da bir kitap yaz›l›d›r. Meselâ, o kitapta bahir, flecer, arz
birer harf makam›ndad›rlar. Birinci harfte semek kelime-
si, ikincisinde flecer kelâm›, üçüncüsünde hayvan kitab›
yaz›lm›flt›r. Hatta, “yâ sin” suretinde tam Yâsin Suresi
yaz›ld›¤› gibi, baz› masnuatta, bir kelime olan isminde,
çekirde¤inde o masnuun suresi ve kitab› yaz›lm›flt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Y›ld›zlar, flemsler aras›nda mümaselet oldu¤u gibi, fil-
cümle müsavat da vard›r. Binaenaleyh, onlardan biri öte-
kilere Rab olamaz. Ve onlardan birine Rab olan, hepsi-
ne de Rab olur; ve keza, her fleye de Rab olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan›n bir ferdinde bir cemaat-i mükellefîn bulunur.
Evet, her bir uzuv, bir fley için yarat›lm›flt›r; o uzvu, o fley-
de kullanmakla mükelleftir. Meselâ, her bir hasse için bir
ibadet vard›r; onun hilâf›nda kullan›lmas› dalâlettir. Mese-
lâ, bafl ile yap›lan secde Allah için olursa ibadettir, gayri-
si dalâlettir. Kezalik, fluaran›n hayalen yapt›klar› hayret ve
muhabbet secdeleri dalâlettir. Hayal, onunla fas›k olur.
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muhabbet: aflk, ilgi, alâka.
muhal: imkâns›z.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
mümaselet: benzeme, benzeyifl.
müsavat: müsavilik, eflitlik, her
bak›mdan ayn› derecede olma.
Rab: efendi, sahip, her fleyin ma-
liki, malik.
Rabbülâlemîn: âlemlerin Rabbi,
bütün âlemleri idare ve terbiye
eden Allah.
rububiyet-i amme: Cenab-› Al-
lah’›n her fleyi içine alan terbiye
edicili¤i.
secde: bafl e¤me, bafl› yere koy-
ma.
secde: namazda, al›nla beraber
burnu yere koyma fleklindeki
ibadet vaziyeti.
flecer: a¤aç.
semek: bal›k.
flems: günefl.
fluara: flairler.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: flekil, resim, foto¤raf.
uzuv: bir canl›y› meydana getiren
parçac›klardan her biri, organ.

arz: yer, dünya.
bahir: deniz.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cemaat-i mükellefîn: mükel-
lef, yani dinen sorumlu olan-
lar toplulu¤u, cemaati.
dalâlet: hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket edip fesat ç›ka-

ran, kötülü¤ü ve günah iflle-
meyi âdet haline getiren.
filcümle: hepsi, bütünü.
gayr: baflka, di¤er.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hasse: duyu.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan

fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kelâm: söz, lâf›z; cümle.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
makam: yer.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
meselâ: örne¤in.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsanlar› fikren dalâlete atan sebeplerden biri, ülfeti

ilim telâkki etmeleridir. Yani, me’lûflar› olan fleyleri ken-
dilerince malûm bilirler. Hatta, ülfet dolay›s›yla adiyata
teemmül edip ehemmiyet vermezler. Hâlbuki, ülfetlerin-
den dolay› malûm zannettikleri o adî fleyler, birer harika
ve birer mu’cize-i kudret olduklar› hâlde, ülfet saikas›yla
onlar› teemmüle, dikkate alm›yorlar; tâ onlar›n fevkinde
olan tecelliyat-› seyyaleye im’an-› nazar edebilsinler.
Bunlar›n meseli, deniz kenar›nda durup, denizin içerisin-
deki hayvanata ve sair garip hâlât›na bakmayarak, yaln›z
rüzgâr ile husule gelen dalgalara ve flemsin fluaat›ndan
peyda olan p›r›lt›s›na dikkat etmekle, malikü’l-bihar olan
Allah’›n azametine delil getiren adam›n meseli gibidir. 

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsanlar›n arza ait malûmat ve müsellemat-› bedihiyat-

lar› ülfete mebnidir. Ülfet ise, cehl-i mürekkep üstüne
serilmifl bir perdedir. Hakikate bak›l›rsa, zannettikleri
ilim, cehildir. Bu s›rra binaendir ki, Kur’ân, ayetleriyle in-
sanlar›n nazar›n› me’lûfatlar› olan fleylere çeviriyor.
Ayetler, necimler gibi, ülfet perdesini deler atar, insan›n
kula¤›ndan tutar bafl›n› e¤dirir, o ülfetin alt›ndaki havari-
ku’l-âdât mu’cizeleri o adiyat içerisinde gösterir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Aralar›nda münasebet, muamele, hatta mükâleme bu-

lunan iki fleyin birbirine müflabih veya müsavi olmas›n› 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
adiyat: her zaman olagelen, al›-
fl›lm›fl, s›radan fleyler, basit ifller.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet: büyüklük.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
cehl-i mürekkep: bilmemekle
beraber, bilmedi¤ini de bilme-
mek, katmerli cahillik, kara cahil-
lik.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
fevkinde: üstünde.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâlât: hâller, durumlar, vaziyet-
ler.
harika: ola¤anüstü.
havariku’l-âdât: ola¤anüstü fley-
ler.
hayvanat: hayvanlar.
husul: olma, meydana gelme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
ilim: bilgi, marifet.
im’an-› nazar: bir ifli dikkatli dü-
flünme, inceden inceye tetkik et-
me.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
malikü’l-bihar: denizlerin sahibi.
malûm: bilinen, bilinir olan.
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malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
mebni: bir fleye dayanan, isti-
nat eden.
me’lûfat: al›fl›lm›fl, ülfet edil-
mifl fleyler.
mesel: örnek.
muamele: davran›fl, birbiri ile
ifl görme.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mu’cize-i kudret: Cenab-›
Hakk›n kudretinin mu’cizesi.

mükâleme: konuflma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik bulunan
fleylerden her biri.
müsavi: eflit.
müsellemat-› bedihiyat:
apaç›k olufllar› sebebiyle iti-
razs›z ve zorlanmadan kabul
edilen fleyler.
nazar: bak›fl, dikkat.
necim: y›ld›z.
peyda: meydana gelme, aç›-
¤a ç›kma.

saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.
sair: di¤er, baflka, öteki.
flems: günefl.
s›r: gizli hakikat.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar.
tecelliyat-› seyyale: ak›p gi-
den görüntüler; gelip geçen
tecelliler.
teemmül: inceden inceye, et-
rafl›ca düflünme.
telâkki: anlama, kabul etme.
ülfet: al›flkanl›k hâline getir-
me, huy edinme.



istilzam etmez. Meselâ, ya¤murun bir katresi veya seme-
renin bir çiçe¤inin, küçüklü¤üyle beraber, flems ile mü-
nasebeti ve muamelesi vard›r. Binaenaleyh, ey insan, se-
nin hakaretin seni Hallâk-› Âlem’in nazar-› inayetinden
setredecek bir sebep olamaz.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Denizlerde vukua gelen med ve cezir gibi, evliya

aras›nda da bast-› zaman, (HAfi‹YE) tayy-› mekân meselesi
flöhret bulmufltur. Ezcümle, Kitab-› Yevakit’in rivayetine
göre, ‹mam-› fia’ranî bir günde iki buçuk defa kocaman
Fütuhat-› Mekkiye nam›ndaki büyük mecmuay› mütalâa
etmifltir. Bu gibi vukuat, isti¤rap ile inkâr edilmesin. Zi-
ra, bu gibi garip meseleleri tasdike yaklaflt›ran misaller 
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i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ispat: kan›tlama.
isti¤rap: garip bulmak, garipse-
mek, tuhaf bulmak.
istilzam: gerektirme.
katre: damla.
Kitab-› Yevakit: 1492-1565 y›lla-
r›nda yaflam›fl olan ‹mam-› fia’ra-
nî’nin akait kitab›. Eserin tam ad›,
el-Yevakit ve’l-Cevahir fî Beyani
Akaidi’l-Ekber’dir.
mecmu: toplam, tüm.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
med: ay çekimi tesiriyle denizin
kabarmas›, kabarma.
mesele: önemli konu.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed Efendimizin (a.s.m.), Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
muamele: davran›fl, birbiri ile ifl
görme.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
müddet: süre, zaman.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
nam: ad.
nazar-› inayet: yard›m ve koru-
ma alt›nda.
rivayet: bir haber, söz veya olay›
nakletme.
semere: meyve, yemifl.
flems: günefl.
setr: örtme, kapama, gizleme.
s›r: gizli hakikat.
flöhret: herkesçe bilinme, tan›n-
ma durumu, ün.
tasdik: onaylama.
tayy-› mekân: mekân› ortadan
kald›rma, bir flahs›n bir anda
muhtelif yerlerde görülmesi, me-
kân› atlarcas›na geçme.
tayy-› zaman: çok uzun zaman›
pek k›sa bir zamanda görme ve
yaflama.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
telif: eser yazma.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
vukuat: hâdiseler, olaylar.
vüs’at: genifllik.
zaman-› Miraç: Peygamberimizin
(a.s.m.) Miraç hâdisesinin gerçek-
leflme müddeti.
zarf›nda: süresince.

bast-› zaman: az bir zaman-
da çok uzun bir zaman yafla-
m›fl, geçirmifl olmak.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
binaenaleyh: bundan dolay›,

bunun üzerine.
cezir: ay›n tesiriyle yükselmifl
olan deniz suyunun eski sevi-
yesine inmesi.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakaret: küçüklük, horluk.
hakikat: gerçek, as›l, esas.

Hallâk-› Âlem: âlemi yoktan
ve en güzel bir surette yara-
tan Allah.
hafliye: ek, ilâve; dipnot.
hatme-i Kur’âniye: Kur’ân-›
Kerîm’i bafltan sona okuyup
bitirme.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihata: kuflatma, içine alma.

1. ‹çlerinde söze bafllayanlardan biri, “Bu hâlde ne kadar kald›k?” diye sordu. “Bir gün, yahut
daha da az” dediler. (Kehf Suresi: 19.)

2. Lâkin, Rabbinin kat›nda bir gün sizin hesab›n›za göre bin y›l gibidir. (Hac Suresi: 47.)

HAfi‹YE: Bast-› zaman s›rr›yla, çok seneler hükmünde olan birkaç dakika-
l›k zaman-› Miraç, bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bilfiil vukuunu gös-
teriyor. Mirac›n birkaç saat müddeti, binler seneler hükmünde vüs’ati ve
ihatas› ve uzunlu¤u vard›r. Çünkü, Miraç yoluyla beka âlemine girdi. Beka
âleminin birkaç dakikas› bu dünyan›n binler senesini tazammun etmifltir.

Hem, bu hakikate binaen, baz› evliya bir dakikada bir günlük ifli gör-
müfl, baz›lar› bir saatte bir senelik vazifesini yapm›fl, baz›lar› bir dakikada
bir hatme-i Kur’âniyeyi okumufl olduklar› gibi; Risale-i Nur’un telifinde de
bu bast-› zaman hakikati çok defa vukua gelmifl.

Ezcümle: On Dokuzuncu Mektup yüz elli sayfad›r. Üç yüzden fazla mu’ci-
zat› kitaplara müracaat edilmeden, ezber olarak, da¤ ba¤ köflelerinde, dört
gün zarf›nda, her gün üçer saat meflgul olmakla, mecmuu on iki saatte te-
lif edilmesi; Ramazan Risalesi k›rk dakikada telif edilmesi; Yirmi Sekizinci
Söz yirmi dakikada telif edilmesi bast-› zaman›n vukuunu ispat etmifltir.

1 mΩrƒnj ¢n†r©nH rhnG Ékerƒnj Énæ r̀ãpÑnd GƒodÉnb rºoà`rãpÑnd rºnc rºo¡ræpe lπpFBÉnb n∫Énb ayeti tayy-› zaman› gös-

terdi¤i gibi, 
2 n¿htóo©nJ Ésªpe mánæ°nS p∞rdnÉnc n∂uHnQ nóræpY Ékerƒnj s¿pGnh ayeti de bast-› zaman›

gösterir.



pek çoktur. Meselâ, rüyada bir saat zarf›nda bir senenin
geçti¤ini ve pek çok ifller görüldü¤ünü görüyorsun. E¤er
o saatte o ifllere bedel Kur’ân okumufl olsa idin, birkaç
hatim okumufl olurdun. Bu hâlet, evliya için hâlet-i yaka-
zada inkiflaf eder. Zaman inbisat eder, mesele ruhun da-
iresine yaklafl›r. Ruh zaten zaman ile mukayyet de¤ildir.
Ruhu cismaniyetine galip olan evliyan›n iflleri, fiilleri,
sür’at-i ruh mizan›yla cereyan eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir bürhan ile elde edilen netice-i tevhidi, baz› insan-

lar isti’zam ile dar zihinlerine s›¤›flt›ramazlar; veya bozuk
hayalleri tahammül edemez. Bu hâle karfl›, o kat’î, sahih
bürhan› reddetmek üzere, “Bu neticeyi, bu kadar azame-
tiyle flu bürhan (onu) intaç edemez” diye bahanelerle ka-
bul etmez. O miskin bilmez mi ki, neticenin kayyumu
imand›r; bürhan, ancak onu görmek için bir menfezdir
veya bir süpürge gibi, o neticeye konan vehimleri süpü-
rür. Maahaza, bürhan bir de¤ildir, bin de¤ildir, zerrat-›
âlem adedince bürhanlar vard›r.

Fesübhanallah, mülk ile melekût aras›ndaki hicap ne
kadar incedir, aralar›ndaki mesafe ne kadar büyüktür;
dünya ile ahiret aras›ndaki yol ne kadar k›sa ve ne kadar
uzundur; ilim ile cehil aras›ndaki hicap ne kadar lâtif ve
ne kadar kal›nd›r; iman ile küfür aras›ndaki berzah ne
kadar fleffaf ve ne kadar kesiftir; ibadetle masiyet aras›n-
daki mesafe ne kadar k›sad›r. Hâlbuki, aralar› Cennet ile
Nâr›n aralar› kadard›r. Hayat ne kadar k›sa, emel ne 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
azamet: büyüklük.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
bedel: karfl›l›k.
berzah: iki fley aras›ndaki yer.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
cereyan: olma, meydana gelme.
cismaniyet: cismanî olufl, cisimle
ilgili olma, maddiyat.
emel: fliddet arzu, ümit.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
fesübhanallah: Allah’› her türlü
kusur, ay›p ve eksiklerden tenzih
ederim” manas›ndad›r. fiaflk›nl›¤›
anlatmak için kullan›l›r.
hâlet: hâl, durum.
hâlet-i yakaza: uyan›kl›k hâli,
uyan›kken.
hicap: perde, örtü.
ibadet: kulluk görevi.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
inbisat: yay›lma, geniflleme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
isti’zam: çok çok büyük bir fley
olarak görme, imkâns›z olacak gi-
bi büyük kabul etme.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kayyum: her fleyin varl›¤› onunla
ayakta duran ve devam eden.
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kesif: kaba, yo¤un, fleffaf ol-
mayan.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin;
cismanî olmayan, ruhanî.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
masiyet: asilik, itaatsizlik. is-
yan.
melekût: iç, iç k›s›m.

menfez: delik, aral›k.
mesafe: uzakl›k, ara.
meselâ: örne¤in.
mesele: önemli konu.
miskin: uyufluk, tembel, ha-
reketsiz, zavall›.
mizan: terazi, ölçü.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›,
ba¤l›.
mülk: d›fl, d›fl k›s›m; bir fleyin
görünen k›sm›. 
nâr: atefl; Cehennem.
netice-i tevhid: yarat›c›n›n
bir tek oluflu sonucu.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sahih: do¤ru, kusursuz, tam,
sa¤lam.
fleffaf: saydam.
sür’at-i ruh: ruhun h›z›.
tahammül: yüklenme, yüke
katlanma; kald›rabilme.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zarf›nda: süresince.
zerrat-› âlem: âlemdeki zer-
reler, atomlar.



kadar uzundur. Evet, hâl ile mazi aras›nda öyle ince bir
perde vard›r ki, ruhun mazi cihetine geçmesine mâni de-
¤ildir, cesede nispeten bitmez bir mesafedir.

Kezalik, mülk ile melekût, dünya ile ahiret aras›nda,
ehl-i kalp için fleffaf, ehl-i heva için kesif ince bir perde
vard›r. 

Kezalik, gece ile gündüz aras›nda lâtif bir perde var ki,
gözün kapanmas›yla gece olup, aç›lmas›yla gündüz oldu-
¤u gibi; nefsin âlem-i maneviyata gözü kapan›rsa, ebedî
bir gece içinde kal›r, gözü maneviyata aç›l›rsa nehar› in-
kiflaf eder.

Kezalik, Allah’›n hesab›na kâinata bakan adam, her
ne müflahede ederse ilimdir; e¤er gafletle esbap hesab›-
na bakarsa, ilim zannetti¤i fley de cehil olur.

Kezalik, iman ve tevhid ile bakan, âlemi nurlu görür;
ve illâ âlemi zulümat içerisinde görecektir.

Kezalik, ef’al-i befler için iki cihet vard›r: E¤er niyet ile
Allah’›n hesab›na olursa, tecelliyata ma’kes, fleffaf, par-
lak olur. E¤er Allah hesab›na olmasa, zulmetli bir man-
zaray› göstermifl olur.

Kezalik, hayat›n da iki vechi vard›r: Biri siyah dünya-
ya bakar, di¤eri fleffaf ahirete naz›rd›r. Nefis, siyah vec-
hin alt›na girer, fleffaf veche terettüp eden saadet-i ebe-
diyeyi ister.

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 315

ma’kes: akseden yer, yans›ma
yeri.
maneviyat: mana âlemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler.
mâni: engel.
mazi: geçmifl zaman.
melekût: iç, iç k›s›m.
mesafe: uzakl›k, ara.
mülk: d›fl, d›fl k›s›m; bir fleyin gö-
rünen k›sm›. 
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
naz›r: nazar eden, bakan.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
nehar: gündüz.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
niyet: bir ifli yapmay› önceden
düflünme.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
fleffaf: saydam.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
terettüp: ait olma, icap etme, ge-
rekme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vecih: cihet, yön.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve küfür.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i maneviyat: manalar
ve ruhlar âlemi.
cehil: bilgisizlik, cehalet, ca-
hillik.
ceset: vücut, beden.
cihet: yön.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ef’al-i befler: insan›n fiilleri.
ehl-i heva: heva ve hevesine

düflkün olanlar, nefsinin gay-
rimeflru isteklerine uyanlar.
ehl-i kalp: maneviyata çok
k›ymet veren, kalben Cenab-›
Hakka çok yak›nl›k hissedip
çok hikmetlerden anlayan
zat.
esbap: sebepler, vas›talar.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hâl: bulunulan an, flimdiki za-
man.
ilim: bilgi, marifet.

illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
iman: inanç, itikat.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfo-
lunma; geliflme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf ol-
mayan.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin;
cismanî olmayan, ruhanî.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kâinat›n miftah›, anahtar› insan›n elindedir. Âlemin
kap›lar› aç›k ise de, manen kapal›d›r. Cenab-› Hak bütün
o kap›lar› ve kenz-i mahfîyi açan ene nam›nda bir mifta-
h› insan›n eline vermifltir. Fakat, ene de kap›s› kapal› bir
bilmecedir; bunun kap›s› aç›l›yorsa, kâinat›n da kap›lar›
aç›l›yor.

Evet, Cenab-› Hak insana bir benlik, bir nevi hürriyet
vermifltir ki; Cenab-› Hakk›n rububiyetine ait evsaf› bil-
mek için, mevhum farazî bir vahid-i k›yasî yaps›n.

Mahiyet-i beflerde pek ince bir ip, insan›n vücudunda
fluurlu bir k›l, flahs›n kitab›nda bir elif k›ymetinde ve mik-
tar›nda olan enenin iki vechi vard›r: Biri, hayra bakar.
Bu vecihle yaln›z kabil-i feyizdir, fail de¤ildir. Di¤er vechi
ise, flerre bakar. Bu vecihle kendisini fail bilir.

Enenin mahiyeti mevhumedir, rububiyeti hayalîdir, vü-
cudu bir fleye hamil olamaz. Ancak, mizanü’l-hararet gi-
bi, Vacibü’l-Vücud’un rububiyetine ait s›fât-› mutlaka-i
muhitay› bilmek için bir mizan vazifesini görüyor.

E¤er insan, benli¤ine mizan nazar›yla bakarsa, kâinat-
tan zihnine ak›p gelen afakî malûmat› kendi malûmat›yla,
tasarrufat ve s›fât-› ‹lâhiyeyi de kendi s›fât›yla tasdik eder;

yine merciine iade eder ve bu sayede 
1 Én¡«scnR røne nín∏ranG rónb

’daki 
2 røne flümulüne dâhil olarak, bihakk›n emaneti 

afakî: d›fla dönük.
âlem: dünya, cihan.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›yla.
dâhil: içine alma, sokma.
ene: ben, benlik.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özellik-
ler.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
farazî: farz, takdir ve tahmin usu-
lüne dayanan, varsay›l›.
hamil: yüklenici, omuzlay›c›.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek olma-
yan.
hüsran: zarar, ziyan, kay›p.
iade: geri verme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
kabil-i feyiz: bilgi, ilim irfan kabi-
liyeti, yetene¤i.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kenz-i mahfî: gizli hazine.
k›ymet: de¤er.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahiyet-i befler: insan›n yarat›l›fl
gayesi, maksad›; insan›n özelli¤i.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
merci: merkez, kaynak.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
mevhume: vehim, kuruntu ve
hayal türünden olan fley.
miftah: açan alet, anahtar.
mizan: terazi.
mizanü’l-hararet: s›cakl›kölçer,
termometre.
nam: ad.

1. Nefsini günahlardan ar›nd›ran kurtulufla ermifltir. (fiems Suresi: 9.)
2. O kimse ki...
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nazar: bak›fl, dikkat.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nevi: çeflit, tür.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.

fler: kötülük.
s›fât-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatla-
r›.
s›fât-› mutlaka-i muhita: her
fleyi kuflatan sonsuz mükem-
mel s›fatlar, vas›flar.
flümul: içine alma, kapsam.
fluur: bilinç.
tasarrufat: tasarruflar, idare
etmeler.
tasdik: bir fleyin veya kimse-

nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas
olan fley, birim, ölçü birimi.
vazife: görev.
vecih: cihet, yön.



ifa etmifl olur. Fakat kendisine müstakil nazar›yla bak-

makla, kendisini malik itikat ederse, 
1 Én¡«s°SnO røne nÜÉnN rónbnh

’n›n flümulüne dâhil olmakla, emanette h›yanet etmifl
olur. Zira, semavat ve arz›n hamlinden korkarak imtina
ettikleri cihet, enenin bu cihetidir. Çünkü, dalâletler, flirk-
ler, flerler bu cihetten do¤arlar. E¤er, vaktiyle o enenin
fliddetli bir terbiye ile bafl› k›r›lmaz ise büyür, insan›n vü-
cudunu yutar. E¤er, milletin de enaniyeti inzimam eder-
se, Sâniin emrine karfl› mübarezeye ç›kar, tam manas›y-
la bir fleytan olur. Sonra, halk› da kendisine k›yas eder,
esbab› da o k›yasa dâhil eder, büyük bir flirke düfler—eli-
yazübillâh.

Mühim Bir Mesele
Ene’nin iki vechi vard›r. Bir vechini nübüvvet alm›flt›r,

bir vechini de felsefe alm›flt›r.

• Birinci vecih, ubudiyet-i mahzaya menfledir. Mahiye-
ti harfiye olup, müstakil de¤ildir; vücudu tebeî olup, aslî
de¤ildir; malikiyeti vehmî olup, hakikî de¤ildir. Vazifesi,
Hâl›k’›n s›fât›n› fehmetmek için bir mizan ve bir mikyas
olmakt›r.

Enbiya aleyhimüsselâm, enaniyetin bu vechine bak-
makla, mülkü tamamen Allah’a teslim ederek, ne mül-
künde, ne rububiyetinde, ne ulûhiyetinde fleriki olmad›-
¤›na hükmetmifllerdir.
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imtina: bir fiili yapmaktan kaç›n-
ma, yapmama, çekinme, geri
durma, içtinap.
inzimam: birbirine ilâve olunma,
kat›lma, eklenme.
itikat: kesin inanma, iman.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malik: sahip.
malikiyet: maliklik, malik ve sa-
hip olma.
menfle: esas, kaynak.
mesele: önemli konu.
mikyas: ölçü aleti, ölçek.
mizan: terazi, ölçü.
mübareze: çat›flma, kavga.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müstakil: ba¤›ms›z, baflkas›na tâ-
bi olmayan.
nazar: bak›fl, dikkat.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurmas›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semavat: semalar, gökler.
fler: kötülük.
flerik: ortak.
s›fât: vas›f, nitelik.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
flümul: içine alma, kapsam.
tebeî: kastî olmayan, ikincil ola-
rak baflkas›n›n vücudu ile devam
eden.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme, e¤itme.
ubudiyet-i mahza: tam, eksiksiz
ve kusursuz kulluk vazifesi.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allahl›k.
vazife: görev.
vecih: cihet, yön.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda var
olmad›¤› hâlde varm›fl gibi görü-
len her hangi bir fleye ait.

aleyhimüsselâm: Allah’›n se-
lâm› onlar›n üzerine olsun.
arz: yer, dünya.
aslî: bir fleyin kendisiyle ilgili
olan, katma olmayan.
cihet: yön.
dâhil: girme, içinde olma.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
eliyazübillâh: Allah esirgesin,
Allah korusun.

enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
ene: ben, benlik.
esbap: sebepler, vas›talar.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
hakikî: gerçek.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
haml: yükleme, yüklenme.
harfiye: tek bafl›na bir anlam›
olmayan fley.
h›yanet: hainlik, kendine
olan güveni kötüye kullanma.
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.

1. Nefsini günaha dald›ran da hüsrana düflmüfltür. (fiems Suresi: 10.)



Enenin bu vechinden, Cenab-› Hak, flecere-i tuba-i
ubudiyeti inbat edip; dal ve budaklar›, kâinat bahçesinde
enbiya, evliya, s›dd›kîn gibi mübarek semereleri vermifltir.

• ‹kinci vechi alan felsefe, enenin vücudunu aslî ve
kendisini müstakil ve malik-i hakikî oldu¤unu zu’m et-
mifllerdir. Vazifesi de, yaln›z hubb-i zat›yla tekemmül-i
hayatt›r.

Enenin bu siyah yüzünden, envaen flirkler, dalâletler
ç›km›flt›r. Ezcümle, kuvve-i behimiye dal›nda sanemler
do¤mufllard›r. Kuvve-i gadabiye gusnundan firavunlar,
nemrutlar ç›km›flt›r. Kuvve-i akliyeden dehriyyun, maddiy-
yun felâsife ç›km›fllard›r ki, Vacibü’l-Vücud’a bir mahlûk-i
vahidi verir, bakî kalan mülkünü gayre taksim ederler.

Hülâsa: Ene, haddizat›nda bir hava, bir buhar gibi
iken, verilen ehemmiyete göre mayi hâline gelir, sonra
ülfetle kal›nlafl›r, sonra gaflet ve isyan ile öyle kal›nlafl›r
ki, sahibini yutar. Halk›, esbab› da kendisine k›yas ede-
rek, Hâl›k’›n evamirine mübarezeye bafllar. Küçük âlem-
de —yani insanda— ene, büyük insanda —yani kâinat-
ta— tabiata benziyor. ‹kisi de ta¤utlardand›r.

‹ ’lem eyühe’l-aziz!

Hayrat ve hasenat›n hayat› niyet iledir, fesad› da ucub,
riya ve gösterifl iledir. Ve f›trî olarak vicdanda fluurla biz-
zat hissedilen vicdaniyat›n esas›, ikinci bir fluur ve niyet
ile ink›ta bulur.

aslî: bir fleyin kendisiyle ilgili
olan, katma olmayan.
bâkî: geri kalan.
bizzat: kendisi, flahsen.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dehriyyun: bu âlemin ezelî ve
ebedî oldu¤unu kabul edip ahire-
te inanmayan imans›z kifliler;
Dehriye f›rkas› mensuplar›.
ehemmiyet: önem, de¤er.
enbiya: nebîler, peygamberler.
ene: ben, benlik.
envaen: cins olarak, çeflit çeflit.
esbap: sebepler, vas›talar.
evamir: emirler, buyruklar, buy-
rultular, ifller.
ezcümle: bu cümleden olarak.
felâsife: felsefe ile u¤raflanlar, fi-
lozoflar.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
firavun: zalim, imans›z; kibirli, gu-
rurlu ve inatç›.
f›trî: tabiî, do¤al.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
gayr: baflka, di¤er.
gusun: a¤aç dal›, budak.
hadd-i zat›nda: esasen, asl›nda.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hayrat: hay›rlar, sevap kazanmak
amac›yla Allah r›zas› için yap›lan
iyilikler.
hubb-i zat: kendini sevme.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
inbat: bitirme, bitki büyütme,
bitmesini sa¤lama.
ink›ta: kesilme, devam etmeme,
sona erme.
k›yas: karfl›laflt›rma.
kuvve-i akliye: ak›l duygusu, ak›l
hasleti.
kuvve-i behimiye: hayvanî his-
ler, hayvanca duygular.
kuvve-i gadabiye: hiddet, öfke
duygusu.
maddiyyun: maddeciler, mater-
yalistler.
mahlûk-i vahit: tek bir varl›k.
malik-i hakikî: her fleyin hakikî
sahibi ve maliki.
mayi: su gibi akan, s›v›.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mübareze: çat›flma, kavga.
müstakil: ba¤›ms›z.
nemrut: yüzü gülmez, kat› yü-
rekli, inatç›, zalim kimse.
riya: iki yüzlülük, yalandan gös-
terifl, samimiyetsizlik.
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sanem: put, Allah’tan baflka
tap›n›lan fley.
flecere-i tuba-i ubudiyet:
kullu¤un tuba a¤ac›; kullu¤un
nuranî silsilesi.
semere: meyve, güzel netice.
s›dd›kîn: s›dd›klar, do¤ru söz-
lü olanlar, samimiyetle iman
etmifl olan ve bunun gere¤i-
ne tam olarak uyanlar.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
fluur: bilinç.

tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n
tümü.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl›
isyana sevk eden , isyankâr;
her bat›l ma’bud, fleytan.
tekemmül-i hayat: hayat›n›
gelifltirme, olgunlaflt›rma.
ucub: kendini be¤enme, kibir,
gurur.
ülfet: al›flkanl›k hâline getir-
me, huy edinme.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n

varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vecih: cihet, yön.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.
vicdaniyat: vicdana ait husu-
siyetler, vicdanla ilgili hâller,
vicdana ait nitelikler.
zu’m: bat›l inanç, yanl›fl kana-
at.



Nas›l ki amellerin hayat› niyet iledir; onun gibi, niyet
bir cihetle f›trî ahvalin ölümüdür. Meselâ, tevazua niyet,
onu ifsat eder; tekebbüre niyet onu izale eder; feraha ni-
yet, onu uçurur; gam ve kedere niyet, onu tahfif eder ve
hakeza, k›yas et.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kâinat bir fleceredir, anas›r onun dallar›d›r, nebatat
yapraklar›d›r, hayvanat onun çiçekleridir, insanlar onun
semereleridir. Bu semerelerden en ziyadar, nurlu, ahsen,
ekrem, eflref, eltaf, Seyyidü’l-Enbiya ve’l-Mürselîn, ‹ma-
mü’l-Müttakîn, Habib-i Rabbülâlemîn Hazret-i Muham-
med’dir.

1 oäGnƒ'ªs°ùdGnh ¢oVrQn’rG pâneGnOÉne päGnƒn∏°südG oπ°n†ranG p¬r«n∏nY

®
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k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
meselâ: örne¤in.
nebatat: bitkiler.
niyet: kalbin bir fleye karar ver-
mesi, bir iflin ne için yap›laca¤›n›
bilmesi.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
flecere: a¤aç.
semere: meyve, güzel netice.
semere: meyve, güzel netice.
seyyidü’l-enbiya ve’l-mürselîn:
gönderilen bütün peygamberle-
rin ve Allah elçilerinin efendisi
olan Hz. Muhammed (a.s.m).
tahfif: hafifletme, yükünü azalt-
ma.
tekebbür: kibirlenme, büyüklük
satma.
tevazu: alçak gönüllülük, bir kim-
senin baflkalar›n› kendinden kü-
çük görmemesi.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak, ay-
d›nl›k.

ahsen: en güzel.
ahval: haller, durumlar.
amel: fiil, ifl.
anas›r: unsurlar, esaslar.
cihet: yön.
ekrem: daha (en, pek) kerîm;
çok fleref sahibi, pek cömert,
eli aç›k.
eltaf: daha lâtif, en lâtif, pek
güzel, hofl (olan).
eflref: en flerefli, daha flerefli,
en iyi, en güzel.

ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
f›trî: tabiî, do¤al.
gam: keder, üzüntü.
Habib-i Rabbülâlemîn:
Âlemlerin Rabbi olan Allah’›n
en sevdi¤i kulu Hz. Muham-
med (a.s.m.).
hakeza: böylece, bunun gibi.
hayvanat: hayvanlar.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
imamü’l- müttakîn: kendisi-
ni günahlardan ve kötülükler-
den koruyanlar›n imam›, en
önde geleni.
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
keder: kayg›, ac›, hüzün.

1. Yer ve gökler devam etti¤i sürece, rahmetlerin en güzeli onun üzerine olsun.



ò„
oIsóp°Tnh @»/æràn∏érNnGÀ=/UÉn©nŸrG oInôrã`ncnh @»/æràn°SnôrNnG oÜƒoftòdnG @»/¡'dpG
pÜÉnH ≈/a …/OÉnfoGnh @ n∂pànªrMnQ nÜÉnH t¥oOnÉna @ ≈/Jrƒ°nU rânànØrNnG pán∏rØn̈ rdG
/ÊnÓr«nµrdG pQpOÉn≤rdG pórÑnY pïr«°sûdG …pónæ°nSnh …/óu«°nS pärƒn°üpH n∂pJnôpØr¨ne
o¬oànªrMnQ rân©p°Snh røne Én«pH @ pÜGsƒnÑrdG nóræpY p¢SƒofrÉnŸrG p∫ƒoÑr≤nŸrG p¬pFBGnópfnh

o√tôo°†nj n’ røne Énjnh @ mArÀnT uπnc oäƒoµn∏ne /√pón«pH røne Énjnh @ mArÀnT uπoc
lArÀnT o¬rænY oÜoõr©nj n’nh @ lArÀnT o¬oÑp∏r¨nj ’nh @ lArÀnT o¬o©nØrænj n’nh @ lArÀnT
rønY lArÀnT o¬o∏p¨°rûoj n’nh @ mArÀnûpH oÚ/©nà°rùnj n’nh @ lArÀnT o√oOoDƒnj n’nh @
mArÀT sπoc /‹rôpØrZpG @ lArÀnT o√oõpér©oj n’nh @ lArÀnT o¬o¡pÑ°rûoj n’nh @ mArÀnT
@ mArÀnT uπoc pán«°pUÉnæpH lòpN'G nƒog røne Énj @ mArÀnT røpe »/æn∏nÄ°rùnJ n’ »sà`nM
oôpN'’rGnh @ mArÀnT uπoc nπrÑnb o∫shn’rG nƒog røne Énjnh @ mArÀnT sπ`oc oó«/dÉn≤ne /√pón«pHnh
@ mArÀnT sπoc n¿hoO oøpWÉnÑrdGnh @ mArÀnT uπoc n¥rƒna oôpgÉs¶dGnh @ mArÀT uπoc nór©nH
@ lôj/ónb mArÀnT sπoc '¤nY n∂sfpG mArÀnT sπoc /‹rôpØrZpG @ mArÀnT sπoc n¥rƒna oôpgÉn≤rdGnh
@ mArÀT uπoµpH GkÒ°/ünHnh @ mArÀT uπoµpH Ék£«/ëoenh @ mArÀnT uπoµpH Ékª«/∏nY Énjnh
@mArÀnT uπoµpH ÉkØ«/£ndnh@mArÀnT uπoc '¤nY ÉkÑ«/bnQnh@mArÀnT uπoc '¤nY Gkó«/¡°nT Énjnh
päÉnÄ«/£nÿrGnh pÜƒoftòdG nøpe mArÀnT sπoc p‹rôpØrZpG @ mArÀnT uπoµpH GkÒ/ÑnNnh

1 lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY n∂sfpG mAr»n°T rønY »/æn∏nÄ°rùnJ n’ »sà`nM

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
bat›n: bütün varl›klar›n içini yara-
tan ve dâhiline hükmeden Allah.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
haberdar: haberli, bilgili.
hükümran: hâkim, hükümdar.
hüküm ve saltanat süren. hü-
kümferma.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›nan
emre göre hareket etme.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
ma¤firet: Allah’›n, kullar›n›n gü-
nahlar›n› ba¤›fllamas›, örtmesi, af-
fetmesi; ‹lâhî merhamet, gufran.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
makbul: kabul edilmifl, geçerli,
reddedilmeyen.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
zahir: aç›k, aflikâr.

fayda sa¤lamayan, kendisini hiçbir fley ma¤lûp edemeyen, kendisinden hiçbir fley gizli kal-
mayan, kendisine hiçbir fley a¤›r gelmeyen, hiçbir fleyden yard›m beklemeyen, hiçbir fley
kendisini baflka bir fleyle meflgul olmaktan al›koymayan, hiçbir fley kendisine benzeme-
yen, hiçbir fley kendisini âciz b›rakamayan Allah’›m! Benim her fleyimi ba¤›flla. Öyle ki, be-
ni hesaba çekece¤in hiçbir fley kalmas›n.

“Ey her fleyin dizgini elinde, her fleyin anahtar› yan›nda olan, ey hiçbir fley yokken var olan,
ey her fleyden sonra da varl›¤› devam eden, ey her fleyin üstünde varl›¤› zahir olan, ey her
fleyden baflka ve Bât›n olan, ey her fleyi emri alt›nda bulunduran Allah’›m! Benim bütün
günahlar›m› ba¤›flla. fiüphesiz senin her fleye gücün yeter.

“Ey her fleyi bilen, her fleyi kuflatan, her fleyi gören, her fleye flahit olan, her fleyi gözetip
kontrol eden,her fleye lütufta bulunan, her fleyden haberdar olan Allah’›m! Bütün günah
ve hatalar›m› ba¤›flla! Öyle ki, beni hesaba çekece¤in hiçbir fley kalmas›n. fiüphesiz senin
her fleye gücün yeter.

1. Allah’›m!
Günahlar dilimi tuttu, emrine
itaatsizli¤im utanc›mdan ne
diyece¤imi bilemez hâle getir-
di. fiiddetli gaflet sesimi k›st›.
Rahmet kap›n› çal›yor ve efen-
dim, dayana¤›m olan fieyh Ab-
dülkadir Geylânî'nin sence
makbul ve kap›c›n yan›nda ta-
n›nan sesiyle ma¤firet kap›nda
durarak flöyle sesleniyorum:
“Ey rahmeti her fleyi kaplayan!
Ey her fleyin iç yüzü ve hü-
kümranl›¤› elinde olan! Ey
kendisine hiçbir fley zarar ver-
meyen, kendisine hiçbir fley

320 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE



n∂pfÉn£r∏o°S pInQróo≤pHnh n∂pJsõpY p∫nÓnépHnh n∂pdnÓnL pIsõp©pH oPƒoYnG uÊpG sºo¡s∏dnG
nQÉnLÉnj @ pás`juOsôdG pABGnƒrgn’rGnh pán©«/£n≤rdG nøpe n∂pJnQróob p¿Én£r∏°oùpHnh
päGnQhoPÉn≤rdG nøpe /Êrôu¡nWnh pás«pfÉn£r«°sûdG päGnƒn¡°sûdG nøpe /ÊrôpLnG nøj/Ò/énà°rùoŸrG
pásÑ`nëoŸrÉpH nºs∏°nSnh p¬r«p∏nY *G s¤n°U mósªnfio n∂u« p̀Ñnf uÖoëpH »/æuØ°nUnh pásjpönûnÑrdG
≈n≤rÑnjnh oás«pfÉnfn’rG»'ærØnJ» sàn`M pπr¡n÷rG pΩÉngrhnGnh pán∏rØn¨rdG pABGnó°nU røpe pás«p≤j/qó°uüdG
$G pásæpe pôrënH ≈pa $G pánªr©pæpH ÉkbrônZ $G nøpenh $G n‹pGnh $ÉpHnh ! tπoµrdG
$G pánjÉnªpëpH nÚpXƒoØrëne $G pánjÉnæp©pH nÚ/Xƒo¶rëne $G p∞r«n°ùpH nøj/Qƒ°oüræne
pQGnôr°Sn’rG nºpdÉnY Énjnh @ pQGnƒrfn’rG nQƒof Én«na $G pønY oπp̈ °rûoj mπpZÉn°T uπoc rønY
@ oQÉs¡nb Énj @ oõj/õnYÉnj @ o∂p∏ne Énj @ pQÉn¡sædGnh pπr«sdG nôuHnóoe Énjnh @
nÖu∏`n≤oe Énj @ pÜƒo«o¨rdG nΩsÓnY Énj @ oQÉsØnZ Énj @ oOhoOnh Énj @ oº«/MnQ Énj
@ pÜƒoftòdG nQÉsØnZ Énj @ pÜƒo«o©rdG nQÉs«°nS Énj @ pQÉn°ürHn’rGnh pÜƒo∏o≤rdG
rân≤ù ∏o`Znh oÜÉnÑ°rSn’rG p¬r«n∏nY rânbÉ°nV røne rºnMrQGnh @ »/HƒofoR /‹rôpØrZpG
rânenönürfGnh pÜGnƒ°südG pπrgnG p≥j/ônW o∑ƒo∏o°S p¬r«n∏nY nôs°ùn©nJnh ÜGnƒrHn’rG o¬nfhoO
pÜÉn°ùpà`rc p’rG u»pfnOnh pás«°pür©nŸrGnh pán∏rØn̈ rdG pøj/OÉn«ne ≈/a lán©pJGnQ o¬o°ùrØnfnh o¬oeÉs`jnG
Énj oË/ônc Énjnh @ pÜÉn°ùp◊r G n™j/ôn°S Énjnh nÜÉnLnG n»pYoO GnPpG røne Én«na @
n…pƒnbnh o¬oàn∏«/M rânØo©n°Vnh o¬ò FBÉnØ°pT sõnYnh o¬o°Vnône nºo¶nY røne rºnMrQpG oÜÉsgnh

1 o¬ò FBÉnLnQnh o¬oÄnér∏ne nârfnGnh o¬ò FnBÓnH
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amel: fiil, ifl.
Aziz: izzetli, çok izzetli, kuvvet ve
kudret sahibi, ma¤lûp edilmesi
mümkün olmayan ve daima ga-
lip olan Allah.
beflerî: insanla ilgili, insana ait.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
dergâh: s›¤›n›lacak yer; büyük bir
huzura girilecek kap›.
derya: deniz.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evham: kuruntular.
Gaffar: kullar›n günahlar›n› çok
affeden, örten, ba¤›fllayan, ba¤›fl-
lamas› bol olan Allah.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve âlemler.
himaye: koruma, muhafaza.
ihsan: ba¤›fl, ikram etme, lütuf.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
Kahhar: kahreden, kudret ve
kuvvet sahibi, Allah.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
Melik: her fleyin sahibi olan Allah.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
musibet: felaket, bela.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lâhî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, merhamet.
fleytanî: fleytanca.
Vedûd: çok flefkatli olan ve çok
sevgi beslenen, seven ve sevilen
Allah.1. “Allah’›m! Senden ayr› yaflamaktan ve baya¤› arzular›mdan, senin celâlinin izzetine, izze-

tinin celâline, saltanat›n›n kudretine, kudretinin saltanat›na s›¤›n›r›m.
“Ey dergâh›na s›¤›nanlar› koruyan Allah'›m! Beni fleytanî arzulardan koru, beflerî kirlerden
temizle, peygamberin olan Hz. Muhammed’in (a.s.m.) candan sevgisini nasip ederek gaflet
pas›ndan, cehaletten gelen evhamlardan uzaklaflt›r. Öyle ki, benlik ve enaniyet tamamen
yok olup, her fleyim Allah taraf›ndan olsun. Böylece Allah’›n nimeti sayesinde ihsan derya-
s›na dals›n, Allah’›n k›l›çlar›yla yard›ma mazhar olsun, Allah’›n inayetiyle memnun olsun,
Allah’tan al›koyan her fleyden Allah’›n himayesiyle korunmufl olsun.
“Ey nurlar›n nuru, ey s›rlar› bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey her fleyi elinde bulun-
duran Melik, ey izzet sahibi Aziz, ey düflmanlar›na galip gelen Kahhar, ey sonsuz merha-
met sahibi Rahîm, ey sonsuz flefkat sahibi Vedûd, ey günahlar› affeden Gaffar, ey gaypla-
r› çok iyi bilen, kalp ve gözleri hâlden hâle çeviren, ey kusurlar› örten, ey günahlar› ba¤›fl-
layan! Günahlar›m› ba¤›flla, çareleri daralan, yüzüne karfl› kap›lar kapanan, do¤ru yolda
olanlar›n izinde yürümek kendisine güçleflen, ömür günleri tükendi¤i hâlde nefsi gaflet,

günah ve faydas›z amel saha-
lar›nda bafl›bofl yaflamaya de-
vam eden kuluna merhamet
et.

“Ey dua edildi¤inde cevap ve-
ren ve ey hesab› çabuk gören!
Ey keremi bol ve kullar›na ba-
¤›fl› çok olan! Hastal›¤› artan,
flifas› güçleflen, çaresiz kalan,
musibeti fazlalaflan ve senden
baflka s›¤›nak ve ümidi olma-
yan kuluna merhamet et.



@ »/ànjÉnµp°Tnh /ÊrõoMnh » uãnH o™narQnG n∂r«ndpG »/¡dpG
@ »pàn∏«pM o É́n£p≤rfGnh »pànbÉna p»JsóoYnh »pànLÉnM »pàséoM »/¡'dpG

»/æ«/ØrµnJ n∑pƒrØnY pQÉs«nJ røpe lIsQnPnh»/æ«/ær¨oJ n∑pOƒoL pQÉnëpH røpe lInôr£nb »/¡'dpG
oó«/©oe Énj oÇpórÑoe Énj oó«pénŸrG p¢Trôn©rdG GnP Énj oOhoOnh Énj oOhoOnh Énj oOhoOnh Énj
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n™«/ªnL rôpØrZGnh Énæ`rã`pZnG oå«/ öe Énj nârfnG sB’pG n¬'dpG nB’ mArÀnT sπoc rân©p°Snh »/àsdG
nºnMrQnG BÉnj n∂pànªrMnôpH …/ôrªoY p™«/ªnL ≈/a /ÊÉn°ùpd päÉn£n≤n°Snh »/HƒofoP

1 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªn◊rGnh nÚ/e'G @ nÚ/ªpMGsôdG

„@ò

arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arz: sunma, bildirme.
delil: k›lavuz, do¤ru yolu göste-
ren, yol gösteren.
derya: deniz.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hürmet: fleref; sayg›.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ve
tap›n›lan fley.
imdat: yard›m.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
rükün: bir fleyi meydana getiren
unsurlardan her biri, esas.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
Vedûd: çok flefkatli olan ve çok
sevgi beslenen, seven ve sevilen
Allah.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.

“Allah’›m, kederimi, üzüntümü ve flikâyetimi sadece sana arz ediyorum.
“Allah’›m, tek delilim muhtaç oluflum, haz›rl›¤›m elimin bofl olmas› ve çaremin tükenmifl-
li¤idir.
“Allah’›m, senin cömertlik deryalar›ndan bir damla benim bütün ihtiyaçlar›m› karfl›lar, se-
nin af dalgalar›ndan bir zerre bana yeter.
“Ey yaratt›klar›na karfl› çok flefkatli olan Vedûd, ey yaratt›klar›n› çok seven Vedûd, ey yü-
ce Arfl›n Sahibi, ey mahlûkat› yoktan yaratan ve onlar› öldükten sonra yeniden dirilten, ey
diledi¤ini yapan! Arfl›n›n rükünlerini dolduran zat›n›n nuru hürmetine, bütün yaratt›klar›-
na galip geldi¤in kudretin ve her fleyi kuflatan rahmetin hakk› için istiyorum. Senden bafl-
ka ilâh yok, ey kullar›n imdad›na koflan Allah’›m! Bize imdat et. Ömrüm boyunca iflledi¤im
bütün günahlar›m› ve dilimin sürçmelerini ba¤›flla. Bunu rahmetinle yap, ey merhamet
edenlerin en merhametlisi. Duam›z› kabul eyle. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.”
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Onuncu Risale
W

1 pÚ/WÉn«s°û∏pd ÉkeƒoLoQ ÉngÉnær∏n©nLnh
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
fiu ayet-i kerîmenin yüksek semas›na ç›k›p s›rr›n› feh-

metmek için yedi basamakl› bir merdiven kuruyoruz.

B‹R‹NC‹ BASAMAK: Semavat›n melâike ile tesmiye
edilen münasip sakinleri vard›r. Çünkü, küre-i arz›n se-
maya nispeten küçüklü¤ü ve hakaretiyle beraber zevi’l-
hayat ile dolu olmas›, semavat›n o müzeyyen burçlar› ze-
vi’l-idrak ile dolu olmas›n› tasrih ediyor. Ve keza, sema-
vat›n bu kadar ziynetlerle tezyin edilmesi, behemehâl ze-
vi’l-idrakin takdir ve istihsan ile nazar-› hayretlerini celp
etmek içindir. Çünkü, hüsn-i ziynet, âfl›klar›n celbi için-
dir; yemek ve taam da aç olanlara yap›l›r. Maahaza, ins
ve cin o vazifeyi ifaya kâfi de¤illerdir. Ancak gayr-i mah-
dut oraya münasip melâike ve ruhanîler o vazifeyi ifa
edebilir.

‹K‹NC‹ BASAMAK: Arz›n semavatla alâkas›, muame-
lesi olup, aralar›nda çok büyük irtibat vard›r. Evet, arza
gelen ziya, hararet, bereket vesaire, semavattan geliyor;
arzdan da semaya dualar, ibadetler, ruhlar gidiyor.
Demek, aralar›nda cereyan eden ticarî muameleden 
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tirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
ins: insan, befler, âdemo¤lu.
irtibat: ilgi, ilgili olma, bir fleye
ba¤l› olama.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kâfi: yeter, elverir.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küre-i arz: yer küre, dünya.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
melâike: melekler.
muamele: ifllem.
münasip: uygun.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
nazar-› hayret: hayretle bakmak,
hayretli bak›fl.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan, elle tutulamayan var-
l›klar.
sakin: bir yerde oturan.
sema: bir fleyin en yüksek yeri;
dam, çat›.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
taam: yemek, yiyecek.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
tesmiye: isimlendirme, ad ver-
me.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
ticarî: ticaretle ilgili, ticarete ait.
vazife: görev.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.
zevi’l-idrak: idrak sahipleri, anla-
y›fl ve kavray›fl› olanlar.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziynet: süs.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
arz: yer, dünya.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
behemehâl: mutlaka, elbet-
te, ne yap›p edip.
bereket: mübareklik, bolluk,
saadet.

burç: y›ld›z kümesi.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cereyan etme: olma, meyda-
na gelme.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
fehmetmek: anlamak, kavra-

mak, idrak etmek.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
hakaret: küçüklük, horluk.
hararet: s›cakl›k.
hüsn-i ziynet: süsleme gü-
zelli¤i, güzel bezeme.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-

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

fieytanlar için o kandilleri birer tafl yapt›k. (Mülk Suresi: 5.)



anlafl›l›yor ki, arz›n sakinleri için semaya ç›kmaya bir
yol vard›r ki, enbiya, evliya, ervah, cesetlerinden tecer-
rüt ile semavata uruç ederler.

ÜÇÜNCÜ BASAMAK: Semavatta devam ile cereyan
eden sükûn, sükût, nizam, intizam, ›tt›rattan hissedildi¤i-
ne nazaran, semavat ehli arz sakinleri gibi de¤ildirler.
Evet, arzda bulunan nifak, flikak, ihtilâf, ezdad›n içtima›,
hay›r ve flerrin ihtilât› gibi fleyler, semavatta yoktur. Bu
sayede semavatta nizam ve intizam› bozacak bir hâl yok-
tur. Sakinleri, verilen emirlere kemal-i itaatle imtisal edi-
yorlar.

DÖRDÜNCÜ BASAMAK: Cenab-› Hakk›n, iktizalar›,
hükümleri mütegayir baz› esmalar› vard›r. Meselâ, Bedir
gibi baz› gazâlarda, Ashab-› Kirama yard›m etmek üze-
re, küffar ile muharebe etmek için melâikenin semadan
inzalini iktiza eden ismi, melâike ile fleyatin,—yani sema-
vî olan ahyar ile arzî eflrar— aras›nda muharebenin vu-
kuunu istib’at de¤il, iktiza eder. Evet, Cenab-› Hak melâ-
ikeye bildirmeksizin fleytanlar› def veya ihlâk edebilir. Fa-
kat, satvet ve haflmetinin iktizas› üzerine, bu kabîl müca-
zat›n müstahaklar›na ilân ve teflhiri, azametine lây›kt›r.

BEfi‹NC‹ BASAMAK: Ruhanîlerin ahyar› semada bu-
lunduklar›ndan, eflrar› da letafetlerine güvenerek onlar›
takliden iltihak etmek istediklerinde, ehl-i sema onlar›
fleraretleri için kabul etmeyerek, defediyorlar. Maahaza,
bu gibi manevî mübarezeleri âlem-i flahadete, bilhassa
vazifesi flahadet ve müflahede olan insana ilân ve teflhiri-
ne recm-i nücum alâmet ve niflan k›l›nm›flt›r.

ahyar: hay›rl› kimseler, iyiler, iyi
ve faziletli olanlar.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
arz: yer, dünya.
arzî: dünyaya ait, dünya ile ilgili.
Ashab-› Kiram: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) Ashab›, Sahabeleri,
arkadafllar›.
azamet: büyüklük.
bilhassa: özellikle.
cereyan: olma, meydana gelme.
ceset: vücut, beden.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
ehl-i sema: sema ehli, melekler
ve ruhanîler.
enbiya: nebîler, peygamberler.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
esma: adlar, isimler.
eflrar: flerliler, kötüler, hay›rs›z
kimseler.
ezdat: z›tlar, tezatlar.
gazâ: ‹slâmiyet u¤runa yap›lan ve
kazan›lan savafl.
haflmet: ihtiflam, heybet, büyük-
lük.
hüküm: emir, buyruk.
›tt›rat: düzgün tarzda olma.
içtima: toplanma.
ihlâk: yok etme, helâk etme, öl-
dürme.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
ihtilât: kar›flma.
iktiza: gerek, lüzum, ihtiyaç.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
imtisal etme: uyma, gerekeni
yapma, boyun e¤me.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
inzal: indirme, indirilme.
istib’at: ak›ldan uzak görme, yak-
laflt›ramama.
kabil: tür, gibi.
kemal-i itaat: itaatin kusursuzlu-
¤u, tam ve mükemmel itaat.
küffar: kâfirler, hak dini, ‹slâmi-
yeti inkâr edenler.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
melâike: melekler.
muamele: davran›fl, birbiri ile ifl
görme.
mübareze: çat›flma, kavga.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza.
muharebe: savaflma, savafl.
müflahede: ‹lâhî güzellikleri ve
s›rlar› görme, seyretme.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
mütegayir: baflka, de¤iflik; birbi-
rine z›t olan, karfl›t.
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nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
niflan: iz, belirti, alâmet.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
recm-i nücum: y›ld›zlarla tafl-
lama.
ruh: varl›klara canl›l›k özelli¤i
kazand›ran öz.
ruhanî: gözle görülmeyen,
cismi olmayan, elle tutulama-
yan varl›klar.
flahadet: flahit olma, flahitlik,

tan›kl›k.
sakin: bir yerde oturan.
satvet: fliddetli tesir eden,
ezici kuvvet, güç.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
semavî: semaya ait, gökten
gelen.
fler: kötülük.
fleraret: flerlik, fler iflleyicilik,
fenal›k, kötülük.
fleyatin: fleytanlar.
flikak: uyuflmazl›k, anlaflmaz-
l›k, bozuflma.

sükûn: sakinlik, durgunluk,
hareketsizlik.
sükût: sessizlik.
takliden: taklit ederek, taklit
olarak, benzerini yaparak.
tecerrüt: soyunma, soyutlan-
ma, uzak olma.
teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma; sergileme.
ticarî: ticaretle ilgili, ticarete
ait.
uruç: yukar› ç›kma, yüksel-
me.
vuku: olma, meydana gelme.



ALTINCI BASAMAK: Kur’ân-› Mu’cizülbeyan nev-i be-
fleri itaate irflat, isyandan zecir ve menetmek üzere kul-
land›¤› üslûb-i âlîsine bak:

pQÉn£rbnG røpe GhoòoØrænJ r¿nG rºoàr©n£nàr°SG p¿pG p¢ùrfp’rGnh uøp÷rG nôn°ûr©ne Énj
1 m¿Én£r∏o°ùpH s’pG n¿hoòoØrænJ n’ GhoòoØrfÉna p¢VrQn’rGnh päGnƒªs°ùdG

Yani: “Ey ins ve cin cemaati! Mülkümden hariç bir
memlekete ç›k›p kurtulmak için semavat ve arz›n aktâ-
r›ndan ç›kmaya kuvvetiniz varsa, ç›k›n›z. Amma, ancak
bir sultanla ç›kars›n›z.”

Kur’ân-› Kerîm bu ayetle, pek genifl saltanat-› rububi-
yete karfl› ins ve cinnin aczlerini ilân z›mn›nda, nida edi-
yor: “Ey insan-› hakir, sa¤ir, âciz! Ne suretle fleytanlar›
recmeden melâike ile necimlerin, flemslerin, kamerlerin
itaat ettikleri Sultan-› Ezel’e isyan ediyorsun? Nas›l koca-
man y›ld›zlar› mermi, kurflun yerinde kullanabilen bir as-
kere sahip olan bir Sultana karfl› isyan etmeye cesaret
ediyorsun?

YED‹NC‹ BASAMAK: Y›ld›zlar›n pek küçük efrad› oldu-
¤u gibi, pek büyükleri de vard›r. Seman›n vechini, yüzü-
nü ziyaland›ran her fley y›ld›zd›r. Bu neviden bir k›sm› se-
maya ziynet olmufltur, bir k›sm› da fleytanlar› recmetmek
için semavî manc›n›klard›r. Semada yap›lan bu recim,
sema gibi en vâsi dairelerde bile vukua gelen mübareze
hâdisesini insanlara göstermekle, insanlar›n mutîlerini
asilerle mübarezeye teflvikle al›flt›rmakt›r.

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 325

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’ân.
melâike: melekler.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
mübareze: çat›flma, kavga.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
necim: y›ld›z.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nevi: çeflit, tür.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
recim: tafla tutma, tafl ile vurma,
tafllama.
sa¤ir: küçük, ufak.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah’›n
saltanat›.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len.
flems: günefl.
Sultan-› Ezel: kudret kuvvet ve
iktidar› zamanla kay›tl› olmayan,
saltanat›n›n bafllang›c› olmayan
sultan; Allah.
suret: biçim, flekil, tarz.
teflvik: isteklendirme, arzu du-
yurma.
üslûb-i âlî: üstün ifade tarz›; ifa-
denin yüksek ve nezih olan›.
vâsi: genifl, engin, bol.
vecih: yüz, surat, çehre.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zecir: önleme, yasak etme, ya-
saklama.
z›m›n: iç taraf, iç.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziynet: süs.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
aktâr: taraflar, yanlar, her ta-
raf, her yer.
amma: ama, lâkin, ancak.
arz: yer, dünya.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
cemaat: topluluk.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.

efrat: fertler.
hâdise: olay.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
ins: insan, befler, âdemo¤lu.
insan-› hakir, sa¤ir, âciz: de-
¤ersiz, küçük, güçsüz insan.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
isyan: Allah’›n emirlerini yeri-

ne getirmeme ve yasaklar›n-
dan kaç›nmama, dinin emir-
lerine karfl› gelme ve günah
iflleme.
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-
lik, emre karfl› gelme.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›-
nan emre göre hareket etme.
kamer: ay.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.

1. Rahman Suresi: 33.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan› hayvandan ay›ran fleylerden biri, mazi ve müs-

takbel ile alâkadar olmas›d›r. Hayvan bu iki zaman› bi-
hakk›n düflünecek bir idrake malik de¤ildir. ‹kincisi, ge-
rek enfüsî, gerek afakî, yani dâhilî ve haricî fleylere taal-
lûk eden idraki küllî ve umumîdir. Üçüncüsü, inflaata lâ-
z›m olan mukaddemeleri keflif ve tertip etmektir —me-
selâ, bir evin yap›lmas› için lâz›m olan tafl, a¤aç, çimen-
to misillü lüzumlu mukaddemeleri ihzar ve tertip etmek
gibi.

Binaenaleyh, insan›n en evvel ve en büyük vazifesi,
tesbih ve tahmittir. Evvelâ mazi, hâl ve istikbal zamanla-
r›nda görmüfl veya görecek nimetler lisan›yla, sonra nef-
sinde veya haricinde görmekte oldu¤u in’amlar lisan›yla,
sonra mahlûkat›n yapmakta olduklar› tesbihat› flahadet
ve müflahede lisan›yla Sânii hamdüsena etmektir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakk›n atâ, kaza ve kader nam›nda üç kanu-

nu vard›r. Atâ kaza kanununu, kaza da kaderi bozar. Me-
selâ, bir fley hakk›nda verilen karar kader demektir. O
karar›n infaz› kaza demektir. O karar›n iptaliyle hükmü
kazadan affetmek atâ demektir. Evet, yumuflak bir otun
damarlar› kat› tafl› deldi¤i gibi, atâ da kaza kanununun
kat’iyetini deler. Kaza da ok gibi kader kararlar›n› deler.
Demek atân›n kazaya nispeti, kazan›n kadere nispeti gi-
bidir. Atâ, kaza kanununun flümulünden ihraçt›r; kaza da 

afakî: kifliye de¤il, genele ait nite-
lik.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
atâ: ba¤›fl, ihsan, lütuf, ikram.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›yla.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
enfüsî: öznel, sübjektif.
evvel: önce.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
hâl: flimdiki zaman.
hamdüsena: flükür ve övgü.
hariç: d›flar›.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile ilgili.
hüküm: emir, buyruk.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ihraç: d›flar› ç›karma, atma.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
infaz: bir hükmü yerine getirme,
bir emri gerçeklefltirme.
istikbal: gelecek zaman.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kanun: yasa.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kaza: olaca¤› Cenab-› Hak taraf›n-
dan bilinen ve takdir olunan fley-
leri zaman› gelince yaratmas›.
keflif: bulma, meydana ç›karma.
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küllî: umumî, genel, bütün
olan.
lisan: dil.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
malik: sahip.
mazi: geçmifl zaman.
meselâ: örne¤in.
misillü: gibi, benzeri.
mukaddeme: bafllang›ç, ön-
de gelen.
müflahede: ‹lâhî güzellikleri
ve s›rlar› görme, seyretme.
müstakbel: gelecek zaman.

nam: ad.
nefis: kendi, flah›s.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
flümul: içine alma, kapsam.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
tahmit: elhamdülillâh deme,
bütün övgünün ve hamdin
yaln›z Allah’a ait oldu¤unu

söyleme.
tertip: dizme, s›ralama, düze-
ne koyma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
umumî: genel.
vazife: görev.



kader kanununun külliyetinden ihraçt›r. Bu hakikate vâ-
k›f olan arif, “Yâ ‹lâhî! Hasenat›m Senin atândand›r, sey-
yiat›m da Senin kazandand›r. E¤er atân olmasa idi, he-
lâk olurdum” der.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Esma-i Hüsnay› tazammun eden baz› fezlekelerle

ayetlere hatime verilmekte ne gibi bir s›r vard›r?

Evet, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, bazen âyât-› kudreti
ayetlerde bast eder, sonra içerisinden esmay› ç›kar›r. Ba-
zen mensucat toplar gibi açar, da¤›t›r, sonra toplar, es-
mada tayyeder. Bazen de, ef’alini tafsil ettikten sonra,
isimler ile icmal eder. Bazen de, halk›n a’malini tehdidâ-
ne söyler, sonra rahmete iflaret eden isimlerle teselli
eder. Bazen de, baz› makas›d-› cüz’iyeyi zikrettikten son-
ra, o makas›d› takdir ve ispat için, bürhan olarak kavaid-
i külliye hükmünde olan isimleri zikrediyor. Bazen de,
maddî cüz’iyat› zikreder, sonra esma-i külliye ile icmal
eder ve hakeza...

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Acz de aflk gibi Allah’a isal eden yollardan biridir. Am-

ma acz yolu aflktan daha k›sa ve daha selâmettir.

Ehl-i sülûk, tarik-› hafâda letaif-i aflere üzerine, tarik-›
cehirde nüfus-i seb’a üzerine sülûk etmifllerdir. Bu fakir,
âciz ise, dört hatveden ibaret hem k›sa, hem sehil bir ta-
rik› Kur’ân’›n feyzinden istifade etmifltir.
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icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ihraç: d›flar› ç›karma, atma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
ispat: kan›tlama.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kanun: yasa.
kavaid-i külliye: genel kaideler,
herkesi ilgilendiren, herkesin
uyaca¤› kaideler.
kaza: olaca¤› Cenab-› Hak taraf›n-
dan bilinen ve takdir olunan fley-
lerin zaman› gelince yaratmas›.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
letaif-i aflere: on lâtif duygu, on
âdet lâtifeler.
makas›d: maksatlar, gayeler.
makas›d-› cüz’iye: küçük mak-
satlar, gayeler; daha az ve küçük
fleylerle ilgili, bir bütünün parça-
lar›n› ilgilendiren maksatlar, ga-
yeler.
mensucat: dokunmufl fleyler, do-
kumalar.
nüfus-i seb’a: yedi nefis; nefs-i
emmare, nefs-i levvame, nefs-i
safiye, nefs-i marziye, nefs-i razi-
ye, nefs-i mutmainne, nefs-i mül-
hime.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
sehil: kolay.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
sülûk: bir tarikate ba¤lan›p, ma-
nevî terakki mertebelerine de-
vam etme.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tarik: yol.
tarik-› cehir: aç›k olarak ve yük-
sek sesle yap›lan zikir yolu, mes-
le¤i.
tarik-› hafâ: sessiz ve içten oku-
narak yap›lan zikir yolu, mesle¤i.
tayyetmek: açmak.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tehdidâne: tehdit edercesine,
korkuturcas›na, göz da¤› verirce-
sine.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
yâ ‹lâhî: ey Allah’›m!
zikretmek: anmak, bildirmek.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
a’mal: ameller, ifller.
amma: ama, lakin, ancak.
arif: bilen, bilgide ileri olan, ir-
fan sahibi.
atâ: ba¤›fl, ihsan, lütuf, ikram.
âyât-› kudret: kudret delille-
ri; kudret anlat›mlar›, ifadele-
ri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bast: yayma, yay›lma, açma,
serme, döfleme.

bürhan: delil, ispat, hüccet.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
ef’al: fiiller, ifller.
ehl-i sülûk: tarikat mesle¤ini
seçenler, tarikat yolunu takip
edenler.
esma: adlar, isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
esma-i külliye: her fleyi içine
alan isimler.
feyiz: bolluk, bereket; ihsan,

ba¤›fl.
fezleke: özet, netice.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakikat: gerçek, esas.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hatime: son, nihayet.
hatve: ad›m.
helâk: y›k›lma, bitme, mah-
volma, harap olma.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.



Birinci hatveyi
1 rºoµ°nùoØrfnG GƒtcnõoJ nÓna ayetinden, ikinci hat-

veyi
2 rºo¡°nùoØrfnG rºo¡«°'ùrfnÉna %G Gƒo°ùnf nøj/òsdÉnc Gƒofƒoµ`nJ n’nh ayetinden,

üçüncü hatveyi
3 n∂p°ùrØnf røpªna mánÄu«n°S røpe n∂nHÉn°UnG BÉnenh$G nøpªna mánæn°ùnMrøpe n∂nHÉn°UnG BÉne

ayetinden, dördüncü hatveyi
4 o¬n¡rLnh s’pG l∂pdÉng mArÀnT tπoc aye-

tinden ahzetmifltir. Bunlar›n izah›:

Birinci Hatve: ‹nsan, yarat›l›fl›nda kendi nefsine

muhip olarak yarat›lm›flt›r. Hatta, bizzat nefsi kadar, bir
fleye sevgisi yoktur. Kendisini ancak ma’buda lây›k sena-
lar ile methediyor. Nefsini bütün ay›plardan, kusurlardan
tenzih etmekle, hakl› olsun haks›z olsun, kemal-i fliddet-
le müdafaa ediyor. Hatta, Cenab-› Hakk› hamdüsena için
kendisinde yarat›lan cihazat›, kendi nefsine hamd ve sena

için sarf ediyor ve
5 o¬j'ƒng o¬n¡'dpG nònîsJG pøne ’deki 

6 røne flümulü-

ne dâhil oluyor. Bu mertebede nefsin tezkiyesi, ancak
adem-i tezkiyesiyle olur.

‹kinci Hatve: Nefis, hizmet zaman›nda geri kaçar,

ücret vaktinde ileri safa hücum ediyor. Bu mertebede
onun tezkiyesi, yapt›¤› fiili aksetmekle olur. Yani ifle, hiz-
mete ileriye sevk edilmeli, ücret tevziinde geriye b›rak›l-
mal›d›r.

Üçüncü Hatve: Kendi nefsinde, torbas›nda kusur,

naks, acz, fakrdan maada bir fleyi b›rakmamal›d›r. Bütün 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adem-i tezkiye: nefsi temize ç›-
karmama, nefsi ay›p ve kötülük-
lerden uzak bilmeme.
ahz: alma, al›nma.
aksetmek: ters çevirmek, z›dd›n›
yapmak.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bizzat: kendisi, flahsen.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, organ-
lar.
dâhil: girme, içinde olma.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
fiil: ifl, hareket.
hamd: methetme, övme, yücelt-
me.
hamdüsena: medil, flükür ve öv-
gü.
hatve: ad›m.
hücum: sald›rma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kemal-i fliddet: son derece s›k›
flekilde, oldukça fazla.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen.
medih: övme.
mertebe: derece, basamak.
müdafaa: savunma, koruma.
muhip: seven, sevgi besleyen,
muhabbetli.
naks: noksan, eksiklik.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de

kötülü¤e de meyli olan duy-
gu.
sarf: harcama.
sena: methetme, övme.

sevk: yöneltme, gönderme.
flümul: içine alma, kapsam.
tenzih: kusur kondurmama,
kabahat ve kusuru yok etme.

tevzi: da¤›tma, herkese pay›-
n› verme.
tezkiye: nefsi temizleme, kö-
tülüklerden ar›nd›rma.

1. Nefislerinizi temize ç›karmay›n. (Necm Suresi: 32.)
2. Allah’› unutanlar gibi olmay›n ki, Allah da onlara kendi ak›betlerini unutturmufltur. (Haflir

Suresi: 19.)
3. Sana her ne iyilik eriflirse, Allah’tand›r. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurunun

sebebiyledir. (Nisâ Suresi: 79.)
4. Her fley helâk olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. (Kasas Suresi: 88.)
5. Nefsinin arzusunu kendisine mabud edinip, onun her emrine uyan (kimseyi gördün mü?)

(Furkan Suresi: 43.)
6. O kimse ki...
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mehasin, iyilikler, Fât›r-› Hakîm taraf›ndan in’am edilen
nimetler olup, hamdi iktiza eder; fahri istilzam etmedik-
lerini itikat ve telâkki edilmelidir. Bu mertebede onun
tezkiyesi, kemalinin adem-i kemalinde, kudretinin aczin-
de, g›nâs›n›n fakr›nda oldu¤unu bilmekten ibarettir.

Dördüncü Hatve: Kendisi istiklâliyet hâlinde fânî,

hâdis, madum oldu¤unu; ve esma-i ‹lâhiyeye âyinedarl›k
etti¤i hâlinde flahit, meflhut, mevcut oldu¤unu bilmekten
ibarettir. Bu mertebede onun tezkiyesi, vücudunda ade-

mini, ademinde vücudunu bilmekle
1 oórªn``r◊G o¬ndnh o∂r∏ò `ŸrG o¬nd

’yü kendisine virt ittihaz etmektir.

Ve keza, Vahdetülvücut Ehli kâinat› nefyetmekle idam
ediyorlar; Vahdetüflfluhut Halk› ise, bütün mevcudat›, kü-
rek cezal›lar› gibi, nisyan zindan›nda ebedî hapse mah-
kûm ediyorlar.

Kur’ân’›n ifham etti¤i tarik, kâinat›, mevcudat› hem
idamdan, hem hapisten kurtar›r. Esma-i Hüsnaya maz-
hariyetle âyinedarl›k etmek gibi vazifelerde istihdam edi-
yor, fakat kâinat› istiklâliyetten ve kendi hesab›na çal›fl-
maktan azlediyor.

Ve keza, insan›n vücudunda birkaç daire vard›r. Çün-
kü, hem nebatîdir, hem hayvanîdir, hem insanîdir, hem
imanî. Tezkiye muamelesi, bazen tabaka-i imaniyede
olur, sonra tabaka-i nebatiyeye iner. Bazen de, yirmi
dört saat zarf›nda, her dört tabakada muamele vaki olur.
‹nsan› hata ve galata atan, bu dört tabakadaki fark› 
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ifhâm: anlatma, bildirme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
insanî: insana ait, insanla alâkal›.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
istiklâliyet: istiklâl üzere bulun-
ma, hür ve müstakil olma, bafll›
bafl›na buyruk olma, ba¤›ms›zl›k.
istilzam: gerektirme.
itikat: inanç, iman.
ittihaz: edinme, alma, kabul et-
me.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
madum: yok olan, mevcut olma-
yan, bulunmayan.
mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü; mecbur, çaresiz.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mertebe: derece, basamak.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
mevcudat: varl›klar.
muamele: ifllem.
nebatî: bitkisel.
nefyetmek: inkâr etmek, yok
saymak.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nisyan: unutma, unutufl.
tabaka: derece, kat.
tabaka-i imaniye: iman ve inanç
sahas›, seviyesi.
tabaka-i nebatiye: bitkisel saha,
bitki seviyesi.
tarik: yol.
telâkki: anlama, kabul etme.
tezkiye: nefsi temizleme, kötü-
lüklerden ar›nd›rma.
vahdetülvücut: vücudun birli¤i,
varl›¤›n bir ve tek oldu¤u düflün-
cesi, varl›klar› bir bilme düflünce-
si; varl›¤›n tek oldu¤unu, her fle-
yin bir olan Allah’›n de¤iflik görü-
nüflleri oldu¤una inanma temeli-
ne dayanan tasavvufî görüfl.
vahdetüflfluhut: kulun her fleyi
bir olarak görmesi, görülen fleyle-
rin tek varl›k hâlinde görülmesi,
‹lâhî tecellilerin belirmesi an›nda
Allah’tan baflka bir fleyin görül-
memesi hâli.
vaki: vuku bulan, olan, meydana
gelen.
vazife: görev.
virt: zikir; belli zamanlarda, belli
say›da, belli dualar›n zikir olarak
belli biçimde ve düzenli flekilde
okunmas›.
zarf›nda: süresince.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adem: yokluk.
adem-i kemal: olgun ve mü-
kemmel bilmeme, mükem-
mel görmeme.
âyinedarl›k: aynal›k yapma,
gösterme.
azil: birisini iflinden veya ma-
kam›ndan ay›rma, iflinden ç›-
karma, yol verme.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.

Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
fahir: övünme, böbürlenme.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.
fânî: ölümlü, geçici.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan

Allah.
galat: yan›lma, yanl›fla düfl-
me.
g›nâ: zenginlik, bolluk.
hadis: hudus eden, sonradan
meydana gelen fley.
hatve: ad›m.
hayvanî: hayvanla ilgili, hay-
vana ait.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
idam: yok etme.

1. Her fleyin mülkü Onundur, her türlü övgü de Ona mahsustur (Tegabün Suresi: 1.)



riayet etmemektir.
1 Ék©«/ªnL ¢pVrQn’rG p‘ Éne Énænd n≥n∏nN ’ya istina-

den, insaniyetin mide-i hayvaniye ve nebatiyeye münha-
s›r oldu¤unun zann›yla galat ediyor, sonra bütün gayele-
rin nefsine ait oldu¤unun hasr›yla galat ediyor, sonra her
fleyin k›ymeti menfaati nispetinde oldu¤unun takdiriyle
galat ediyor. Hatta Zühre Y›ld›z›n›, kokulu bir zühreye
mukabil almaz; çünkü, kendisine menfaati dokunmuyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Ubudiyet, sebkat eden nimetin neticesi ve onun fiyat›-
d›r, gelecek bir nimetin mükâfat mukaddemesi ve vesile-
si de¤ildir. Meselâ, insan›n en güzel bir surette yarat›l›fl›,
ubudiyeti iktiza eden sab›k bir nimet oldu¤u; ve sonra da
iman›n itâs›yla kendisini sana tarif etmesi, ubudiyeti ikti-
za eden sab›k nimetlerdir. Evet, nas›l ki midenin itâs›yla
bütün mat’umat itâ edilmifl gibi telâkki ediliyor; hayat›n
itâs›yla da âlem-i flahadet müfltemil bulundu¤u nimetlerle
beraber itâ edilmifl gibi telâkki ediliyor. Ve keza, nefs-i in-
sanînin itâs›yla, bu mide için mülk ve melekût âlemleri
nimetler sofras› gibi k›l›nm›flt›r. Kezalik, iman›n itâs›yla,
mezkûr sofralar ile beraber, Esma-i Hüsnada iddihar edi-
len defineleri de sofra olarak verilmifl oluyor. Bu gibi üc-
retleri peflin ald›ktan sonra, devam ile hizmete mülâz›m
olmak lâz›md›r. Hizmet ve amelden sonra verilen nimet-
ler, mahza Onun fazl›ndand›r.

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
amel: fiil, ifl.
define: k›ymet ve de¤eri yüksek
olan fley, hazine.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cömertlik.
galat: yan›lma, yanl›fla düflme.
gaye: maksat, hedef.
hasr: yaln›z bir fleye veya kifliye
mahsus k›lma.
iddihar: saklama.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
iman: inanç, itikat.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
itâ: bahfledilme, verilme, ihsan
edilme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ymet: de¤er.
mahza: saf, halis, kat›ks›z; s›rf, ta
kendisi.
mat’umat: yemekler, yiyecekler,
taamlar.
melekût: iç; görünmeyen.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mide-i hayvaniye ve nebatiye:

hayvan ve bitki gibi yiyip içip
yatmak.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
mülâz›m: bir yere veya kim-
seye tutunup kalan, sar›l›p
ayr›lmayan.
mülk: d›fl; görünen.

münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
müfltemil: flümulüne alan,
içine alan.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nefs-i insanî: insan›n nefsi.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nispet: oran, ölçü.
riayet: uyma, gözetme.
sab›k: geçen, önceki.

sebkat: geçme, ilerleme.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
takdir: k›ymet verme, de¤er
biçme.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
telâkki: kabul etme, alma.
ubudiyet: kulluk.
vesile: arac›, vas›ta.
Zühre: Çoban Y›ld›z›, sabah
y›ld›z›; bir çiçek.

1. Yeryüzünde ne varsa bizim için yaratt›. (Yeryüzünde ne varsa, sizin için O yaratt›” mealin-
deki Bakara Suresi, 29. ayetin tefsirî meali)
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‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Enva›n efrad›nda, bilhassa haflerat ve hevam k›sm›nda
görünen fevkalâde çoklukta müflahede edilen harikulâde
gayr-i mütenahi bir cûd ü sahavet vard›r. Kemal-i ittikan
ve intizam ile bütün envada bulunan flu kesret-i efrat, te-
celliyat-› ‹lâhiyenin gayr-i mütenahi oldu¤una ve Cenab-›
Hakk›n mahiyeti her fleye mübayin oldu¤una ve bütün
eflya Onun kudretine nispeten mütesavi oldu¤una sara-
haten delâlet eder. Evet, bu cûd-i icat Sâniin vücubun-
dand›r; nevide Celâlîdir, fertte Cemalîdir.

‹ ’lem eyyühe’l–aziz!

‹nsan›n yapt›¤› sanatlar›n sühulet ve suubet derecele-
ri, onun ilim ve cehliyle ölçülür. Ne kadar sanatlarda, bil-
hassa ince ve lâtif cihazatta ilmî mahareti çok olursa, o
nispette kolay olur; cehli nispetinde de zahmet olur. Bi-
naenaleyh, eflyan›n hilkatinde sür’at-i mutlaka ile vüs’at-i
mutlaka içinde görünen sühulet-i mutlaka, Sâniin ilmine
nihayet olmad›¤›na hads-i kat’î ile delâlet eder.

1 pô°nünÑrdÉpH mírªn∏nc lInópMGnh s’pG BÉnfoôrenG BÉnenh

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan›n f›traten malik oldu¤u camiiyetin acaibindendir
ki, Sâni-i Hâkim flu küçük cisimde, gayr-i mahdut enva-›
rahmeti tartmak için, gayr-i ma’dut mizanlar vazetmifltir 
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nu olmayan, nihayetsiz.
hads-i kat’î: uzunca araflt›rmaya
gerek olmadan elde edilen kesin
bilgi.
harikulâde: ola¤anüstü.
haflerat: haflereler, zararl› küçük
böcekler; de¤ersiz ve zararl› kim-
seler.
hevam: böcekler, haflereler.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
i’lem eyyühe’l-aziz: ay aziz kar-
deflim, bil ki.
ilim: bilme, bilgi.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
kemal-i ittikan ve intizam: mü-
kemmel, eksiksiz sa¤laml›k ve
düzenlilik.
kesret-i efrat: fertlerin çoklu¤u.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin; cisma-
nî olmayan, ruhanî.
maharet: mahirlik, ustal›k.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malik: sahip.
mizan: terazi, ölçü.
mübayin: uymayan, benzeme-
yen, z›t.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
mütesavi: birbirine müsavi olan,
eflit olan.
nevi: çeflit, tür.
nihayet: son.
nispet: oran, ölçü.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan aç›¤a.
sühulet: kolayl›k.
sühulet-i mutlaka: sonsuz ve
tam kolayl›k.
sür’at-i mutlaka: tam bir h›zla,
sonsuz sür’atle.
suubet: güçlük, zorluk.
tecelliyat-› ‹lâhiye: ‹lâhî tecelli-
ler, ‹lâhî lütuflar›n tezahürü.
vazetmek: koymak, yerlefltir-
mek.
vücup: vacip ve lüzumlu olma,
gereklilik.
vüs’at-i mutlaka: mutlak genifl-
lik.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

acayip: flafl›rt›c› ve hayret ve-
rici fleyler.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
cehil: cahillik, bilgisizlik.
Celâlî: Cenab-› Hakk›n hafl-
met, büyüklük ve kahr›n›
gösteren; Allah’›n Celâl ismine

ait olan.
Cemalî: Allah’›n lütuf ve ihsa-
n› ile tecelli etti¤i isme ait.
cihazat: cihazlar, azalar.
cûd ü sahavet: s›n›rs›z cö-
mertlik, eli aç›kl›k.
cûd-i icat: icad›n bollu¤u, bol-
ca, çokça yaratma.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
efrat: fertler.

enva: çeflitler, türler, neviler.
enva-› rahmet: rahmetin çe-
flitleri.
fevkalâde: ola¤anüstü.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibar›yla.
gayr-i ma’dut: say›s›z, s›n›r-
s›z.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-

1. Bizim bir fleyi yapmam›z, gözün bir bak›fl› gibi kolay ve sür’atli tek bir emirledir. (Kamer
Suresi: 50.)



ve Esma-i Hüsnan›n gayr-i mütenahi mahfî definelerini
fehmetmek için, gayr-i mahsur cihazat ve alât yaratm›fl-
t›r. Meselâ, mesmuat, mubs›rat, me’külât âlemlerini iha-
ta eden insandaki duygular, Sâniin s›fât-› mutlakas›n› ve
genifl fluunat›n› fehmetmek içindir.

Ve keza, hardaleden daha küçük kuvve-i haf›zas›nda
öyle bir lâtife-i müdrike b›rak›lm›flt›r ki, o hardalenin ta-
zammun etti¤i genifl âlemde o lâtife daimî seyir ve ceve-
lân etmekte ise de, sahiline vâs›l olamaz. Maahaza, ba-
zen bu büyük âlem, o lâtifeye o kadar darlafl›r ki, âlem o
lâtifenin karn›nda bir zerre gibi olur. Ve o lâtifeyi bütün
seyahat meydanlar›yla, mütalâa etti¤i kitaplar›yla o har-
dale dahi yutar, yerinde oturur, karn› da a¤r›maz. ‹flte in-
san›n mütefavit mertebeleri bu s›rdan anlafl›l›r.

Evet, baz› insanlar zerrede bo¤ulurlar, baz›s›nda da
dünya bo¤ulur. Baz›lar da, kendilerine verilen anahtar-
lardan birisiyle kesretin en genifl bir âlemini açar, fakat
içinde bo¤ulur, sahil-i vahdet ve tevhide zorla vâs›l olur.
Demek, insan›n seyr-i ruhanîsinde çok tabakalar vard›r.
Bir tabakada insanlara huzur-i tevhid pek sühuletle nasip
ve müyesser olur. Bir tabakas›na da, gaflet ve evham öy-
le istilâ eder ki, kesret içinde gark olmakla tam manas›y-
la tevhidi unutmufl olur. Sukutu suud, tedenniyi terakki,
cehl-i mürekkebi yakin, uykunun son perdesini intibah
zan ve tevehhüm eden bir k›s›m medenîler, ikinci taba-
kadaki insanlardand›r. Onlar hakaik-› imaniyeyi derk et-
mekte bedevîlerin bedevîleridir.

alât: aletler, vas›talar, ayg›tlar.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar; varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
bedevî: çölde ve iptidaî tarzda
yaflayan, medenî olmayan.
cehl-i mürekkep: bilmemekle
beraber, bilmedi¤ini de bilme-
mek, katmerli cahillik, kara cahil-
lik.
cevelân: dolaflma, dolanma, ge-
zinme.
cihazat: cihazlar, azalar.
daimî: sürekli, devaml›.
define: k›ymet ve de¤eri yüksek
olan fley, hazine.
derk: anlama, kavrama.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
gark: bo¤ma, bo¤ulma.
gayr-i mahsur: say›s›zca, s›n›rs›z.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hardale: yapraklar› yenen ve dö-
vülerek macun hâlne getirilerek
sofrada ifltah açmak için yenen
bir tür bitkinin çok küçük tohu-
mu.
huzur-i tevhid: birlik inanc›n›n
rahatl›k ve ferahl›¤›.
ihata: kuflatma, içine alma.
intibah: uyan›kl›k.
istilâ: kaplama, yay›lma.
kesret: çokluk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
lâtife: duygu, kabiliyet, yetenek.
lâtife-i müdrike: idrak, anlama,
kavrama duygusu, kabiliyeti.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahfî: gizli, sakl›.
medenî: inanç ve maneviyattan
uzaklaflmay› medeniyet olarak
kabul eden insanlar.
me’külât: yiyecekler.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
mesmuat: iflitilen, duyulan, ha-
ber al›nan fleyler.
mubs›rat: görünenler, görünen
âlem.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, tetkik etme.
mütefavit: birbirinden farkl›, çe-
flitli olan.

332 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE

müyesser: kolaylaflt›r›lm›fl.
sahil-i vahdet ve tevhid: bir-
lik ve yarat›c›n›n bir olufl sahi-
li.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
seyir: gitme, ilerleyifl; bak›p
seyretme.
seyr-i ruhanî: ruhanî ve ma-
nevî âlemlerdeki seyir.
s›fât-› mutlaka: mutlak s›fat-
lar, kay›t alt›na al›namayan
vas›flar.
s›r: gizli hakikat.

sühulet: kolayl›k.
sükût: de¤erden düflme, de-
¤erini yitirme; susma.
suud: yukar› ç›kma, yüksel-
me.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.
tabaka: derece, kat.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tedenni: afla¤› düflme, daha
kötü bir dereceye düflme, al-
çalma, gerileme.
terakki: yükselme, ilerleme.

tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme.
zan: sanma, kesin olarak bil-
meksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹sm-i Celâl, alelekser, nevilerde, külliyatta tecelli eder.

‹sm-i Cemal ise, mevcudat›n cüz’iyat›na tecelli eder. Bu
itibarla, nevilerdeki cûd-i mutlak, Celâl’in tecellisidir.
Cüz’iyat›n nak›fllar›, eflhas›n güzellikleri Cemal’in tecelli-
yat›ndand›r.

Ve keza, celâl vahidiyetin tecellisinden, cemal dahi
ehadiyetin tecellisinden zahir olur. Bazen de cemal celâl-
den tecelli eder. Evet, cemalin gözünde celâl ne kadar
cemîldir; celâlin gözünde dahi cemal o kadar celîldir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Basar masnuat› görüp de, basiret Sânii görmezse, çok

garip ve pek çirkin düfler. Çünkü, o hâlde Sâniin manen,
kalben görünmemesi, ya basiretin f›kdan›ndand›r veya
kalp gözünün kör olmas›ndand›r; veya pek dar oldu¤un-
dan, meseleyi azametiyle kavramad›¤›ndand›r; veya bir
h›zlan’d›r. Ve illâ, Sâniin inkâr›, basar›n fluhudunu inkâr-
dan daha ziyade münkerdir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir tarlaya zer edilen bir tohum, manevî bir sur ve bir

duvard›r; o tarlay› tohum sahibine mal eder, baflkas›n›n
tasarrufuna mâni olur.

Kezalik, küre-i arz tarlas›na zer edilen nebatat, hayva-
nat tohumlar›, manevî bir sur ve bir seddir ki, flirketi men
ediyor; gayri müdahaleden tardeder.
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lam›nda Cenab-› Hakk›n bir ismi.
ism-i Cemal: her türlü güzelli¤in
gerçek sahibi ve gerçek sonsuz
güzel olan Allah.
kalben: kalp ile, kalpten.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
külliyat: bir fleyin bütünü, bir fle-
yin tamam›, hepsi.
küre-i arz: yer küre, dünya.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
mesele: önemli konu.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
müdahale: kar›flma.
münker: çirkinlik, kabahat, suç;
inkâr edifl.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nebatat: bitkiler.
nevi: çeflit, tür.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
set: mâni, perde, engel.
flirket: ortakl›k.
fluhut: vücut bulma, var olma,
gözle görülebilecek flekilde var
olma, görünme.
tardetme: kovma, ç›karma, uzak-
laflt›rma, sürme.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
vahidiyet: Cenab-› Hakk›n isim
ve s›fatlar›n›n birli¤i ve kâinat› ku-
flatmas›.
zahir: görünen, görünücü.
zer: tohum ekme, tohum saçma.
ziyade: büyük.

alelekser: ekseriya, ço¤un-
lukla, çok kez, çok vakit.
azamet: büyüklük.
basar: görme.
basar: görme.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
celâl: büyüklük, haflmet, ulu-
luk, yücelik.
Celâl: büyüklük, haflmet, ulu-
luk, yücelik sahibi olan Allah.
celîl: son derece büyük ve
ulu olan.
cemal: güzellik, iyilik.

Cemal: sonsuz güzellik ve iyi-
liklerin sahibi olan Allah.
cemîl: son derece güzel olan.
cûd-i mutlak: sonsuz, s›n›rs›z
cömertlik, Allah’›n hiç bir kay-
da ve flarta tâbi olmaks›z›n
sonsuz ihsan sahibi olmas›.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi,
görünmesi.
eflhas: flah›slar, kimseler.
f›kdan: yokluk, bulunmazl›k;

noksanl›k, eksiklik.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
gayr: baflka.
hayvanat: hayvanlar.
h›zlan: iflâs etmek, müflis ol-
mak.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki.
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
ism-i Celâl: sonsuz büyüklük,
haflmet, ululuk ve yücelik an-



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Tabiatlar› lâtif, ince ve lâtif sanatlara meftun baz› in-
sanlar, bilhassa has bahçelerinde pek güzel hendesevari
bir flekilde, flekilleri, arklar›, havuzlar›, flad›rvanlar› yap-
t›rmakla, bahçelerine pek muntazam bir manzara verir-
ler. Ve o letafetin, o güzelli¤in derecesini göstermek için,
baz› çirkin kaya, kaba, gayr-i muntazam ma¤ara ve da¤
heykelleri gibi fleyleri de ilâve ediyorlar ki, onlar›n çirkin-
li¤iyle, adem-i intizam›yla bahçenin güzelli¤i, letafeti faz-

laca parlas›n. Çünkü, 
1 ÉngpOGnór°VnÉpH o±nôr©oJ oABÉn«r°Tn’rG ÉnªsfpG Lâkin,

müdakkik bir kimse, o ezdad› cem eden bahçenin man-
zaras›na bakt›¤› zaman anlar ki, o çirkin, kaba fleyler
kasten yap›lm›flt›r ki, güzellik, intizam, letafet arts›n. Zi-
ra, güzelin güzelli¤ini artt›ran, çirkinin çirkinli¤idir. De-
mek, bahçenin tam intizam›n› ikmal eden, o çirkinlerdir.
Ve o çirkinlerin adem-i intizam› nispetinde bahçenin in-
tizam› artar.

Kezalik, dünya bahçesinde nizam ve intizam›n son sis-
teminde bulunan mahlûkat ve masnuat aras›nda —hay-
vanlarda olsun, nebatatta olsun, cemadatta olsun— baz›
çirkin, intizamdan hariç fleyler bulunur. Bunlar›n çirkinli-
¤i, intizams›zl›klar›, dünya bahçesinin güzelli¤ine, intiza-
m›na bir ziynet, bir süs olmak üzere Sâni-i Hakîm tara-
f›ndan kasten yap›lm›fl oldu¤unu, pek yüksek, genifl, fla-
irâne bir hayalle dünyan›n o bahçe manzaras›n› nazar al-
t›na alabilen adam görebilir.

adem-i intizam: düzensizlik, ni-
zams›zl›k, intizamdan yoksun ol-
ma.
bilhassa: özellikle.
cem: toplama, bir araya getirme.
cemadat: cans›z varl›klar.
ezdat: z›tlar, tezatlar.
gayr-i muntazam: intizam d›fl›,
tertipli olmayan, tertipsiz, düzen-
siz.
hariç: d›flar›.
hendesevari: geometrik, mühen-
dislik gerektiren çizime sahip.
ikmal: tamamlama, bitirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-

deflim, bil ki.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
letafet: lâtiflik, hoflluk, ince-
lik.
mahlûkat: yarat›klar, Allah

taraf›ndan yarat›lanlar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
meftun: tutkun, müptelâ, afl›-
r› ba¤lanm›fl.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
nazar: bak›fl, dikkat.
nebatat: bitkiler.

nispet: oran, ölçü.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
flairâne: flairce, flair gibi, flaire
yak›flacak flekilde.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
tabiat: yarat›l›fl, huy, karak-
ter, seciye, mizaç.
ziynet: süs.

1. Eflyan›n hakikati ancak z›tlar›yla bilinir.
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Maahaza, o gibi fleyler kastî olmasayd›, flekillerinde
hikmetli tehalüf olmazd›. Evet, tehalüfte kas›t ve ihtiyar
vard›r. Her insan›n bütün insanlara simaca muhalefeti
buna delildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan› f›traten bütün hayvanlara tefevvuk ettiren cami-

iyetinin meziyetlerinden biri, zevi’l-hayat›n Vâhibü’l-Ha-
yat’a olan tahiyye ve tesbihlerini fehmetmektir. Yani, in-
san kendi kelâm›n› fehmetti¤i gibi, iman kula¤›yla zevi’l-
hayat›n da, belki cemadat›n da bütün tesbihlerini fehme-
der. Demek, her fley, sa¤›r adam gibi, yaln›z kendi kelâ-
m›n› anlar. ‹nsan ise, bütün mevcudat›n lisanlar›yla tekel-
lüm ettikleri Esma-i Hüsnan›n delillerini fehmeder. Bina-
enaleyh, her fleyin k›ymeti kendisine göre cüz’îdir, insa-
n›n k›ymeti ise küllîdir. Demek, bir insan bir fert iken, bir

nevi gibi olur. 
1 pÜGnƒs°üdÉpH oºn∏rYnG *Gnh

„®ò
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Zahir ile bât›n aras›nda müflabehet varsa da, hakikate

bak›l›rsa, aralar›nda büyük uzakl›k vard›r.

Meselâ, âmiyâne olan tevhid-i zahirî, hiçbir fleyi Al-
lah’›n gayrisine isnat etmemekten ibarettir. Böyle bir ne-
fiy, sehil ve basittir. Ehl-i hakikatin hakikî tevhidleri ise,
her fleyi Cenab-› Hakka isnat etmekle beraber, her fleyin
üstünde bulunan mührünü, sikkesini görüp okumaktan
ibarettir. Bu, huzuru ispat, gafleti nefyeder.
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ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
iman: inanç, itikat.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kastî: bile bile yap›lan.
kelâm: söz, konuflma, nutuk.
k›ymet: de¤er.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
lisan: dil.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k.
müflabehet: benzeme, benzeyifl.
nefiy: inkâr etme.
nefyetme: uzaklaflt›rma, kovma.
nevi: cins.
sehil: kolay.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sima: yüz, çehre.
tahiyye: selâm, dua.
tefevvuk: üstün olma, üstünlük.
tehalüf: birbirine z›t olma, muha-
lif olma.
tekellüm: söyleme, konuflma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk› flan›na lây›k ifade-
lerle anma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tevhid-i zahirî: yüzeysel tevhid;
âmiyâne tevhid olan Allah’›n or-
ta¤› yok ve bu kâinat Onun mül-
küdür fleklindeki, araflt›rmaya da-
yanmayan imanî tasdik.
Vâhibü’l-Hayat: hayat veren, ha-
yat ba¤›fllayan.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.

âmiyâne: basitçe, üstünkörü;
cahile yak›fl›r.
bât›n: görünmeyen taraf, iç
k›s›m.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
cemadat: cans›z varl›klar.
cüz’î: küçük, az.
delil: bir davay› ispata yara-

yan fley, bürhan.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-

tan, yarat›l›fl itibar›yla.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
gayr: baflka.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.

1. En do¤rusunu ancak Allah bilir.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hayat-› dünyeviyeye kasten ve bizzat teveccüh edip

ba¤lanan kâfirin imhal-i ikab›nda ve bilakis terakkiyat-›
maddiyede muvaffak›yetindeki hikmet nedir?

Evet, o kâfir, kendi terkibiyle, s›fat›yla Cenab-› Hakça
nev-i beflere takdir edilen nimetlerin tezahürüne fluuru
olmaks›z›n hizmet ediyor. Ve güzel masnuat-› ‹lâhiyenin
mehasinini bilâfluur tanzim ediyor. Ve kuvveden fiile ç›-
kartmakla, garabet-i sanat-› ‹lâhiyeye nazarlar› celp edi-
yor. Ne fayda ki, fark›nda de¤ildir. Demek, o kâfir, saat
gibi, kendi yapt›¤› amelden haberi yok; amma, vakitleri
bildirmek gibi, nev-i beflere pek büyük bir hizmeti vard›r.
Bu s›rra binaen, dünyada mükâfat›n› görür.

‹ ’lemeyyühe’l-aziz!
Tevfik-› ‹lâhî refiki olan adam, tarikat berzah›na gir-

meden zahirden hakikate geçebilir.

Evet, Kur’ân’dan, hakikat-i tarikati, tarikatsiz, feyiz su-
retiyle gördüm ve bir parça ald›m. Ve keza, maksud-i biz-
zat olan ilimlere ulûm-i aliyeyi okumaks›z›n isal edici bir
yol buldum.

Seriüsseyir olan bu zaman›n evlâd›na k›sa ve selâmet
bir tarik› ihsan etmek rahmet-i hâkimenin flan›ndand›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan› gaflete düflürtmekle Allah’a ubudiyetine mâni

olan, cüz’î nazar›n› cüz’î fleylere hasretmektir.

amel: fiil, ifl.
amma: ama, lakin, ancak.
berzah: iki fley aras›ndaki aral›k,
mesafe.
bilakis: aksine, tersine.
bilâfluur: fluursuz, bilinçsiz.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
bizzat: kendisi, flahsen.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cüz’î: küçük, az.
evlât: veletler, çocuklar.
feyiz: Allah’›n kuluna ba¤›fllad›¤›
marifet ve dinî heyecan.
fiil: ifl, hareket.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
garabet-i sanat-› ‹lâhiye: Cenab-
› Hakk›n sanat›n›n garipli¤i, hay-
ret uyand›rmas›.
hakikat: gerçek.
hakikat-i tarikat: Allah’a ulaflt›-
ran yolun esas›, asl›, gerçe¤i.
hasr: yaln›z bir fleye veya kifliye
mahsus k›lma.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
ilim: bilgi, marifet.
imhal-i ikap: cezaya çarpt›rma-
da, cezaland›rmada süre verme,
mühlet verme.
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
kuvve: kuvvet, güç.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
mâni: engel.
masnuat-› ‹lâhîye: Allah taraf›n-
dan sanatla yarat›lanlar.
mehasin: güzellikler, hüsünler,
iyilikler.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
nazar: bak›fl, dikkat.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rahmet-i hâkime: her tarafta hü-
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küm süren ‹lâhî merhamet ve
flefkat dolu ikram ve ihsanlar.
refik: arkadafl, yoldafl, yol ar-
kadafl›.
flan: flan, flöhret, ün.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
seriüsseyir: çok sür’atle akan
veya giden.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluur: bilinç.

takdir: k›ymet verme, de¤er
biçme.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tarik: yol.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
terakkiyat-› maddiye: maddî
ilerlemeler, yükselmeler, ge-
liflmeler.
terkip: birkaç fleyin birlefle-
rek meydana getirdikleri yeni

fley, sentez.

teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.

tevfik-› ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n
insan› do¤ru yola lütfu ile
sevk etmesi, baflar›l› k›lmas›.

tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.

ubudiyet: kulluk.

ulûm-i aliye: gramer, anlat›m
(kompozisyon), mant›k gibi
alet ilimleri.

zahir: görüntü, görünüfl.



Evet, cüz’iyat içerisine düflüp, cüz’îlere hasr-› nazar
eden, o cüz’î fleylerin esbaptan sudûruna ihtimal verebi-
lir; ama bafl›n› kald›r›p nev’e ve umuma bakt›¤› zaman,
edna bir cüz’înin en büyük bir sebepten sudûruna cevaz
veremez. Meselâ, cüz’î r›zk›n› baz› esbaba isnat edebilir.
Fakat, menfle-i r›z›k olan arz›n, k›fl mevsiminde kupkuru
k›raç oldu¤una, bahar mevsiminde r›z›k ile dolu oldu¤u-
na bakt›¤› vakit, arz› ihya etmekle bütün zevi’l-hayat›n r›-
z›klar›n› veren Allah’tan maada kendi r›zk›n› verecek bir
fley bulunmad›¤›na kanaati hâs›l olur.

Ve keza, evindeki küçük bir ›fl›¤› veya kalbinde bulu-
nan küçük bir nuru baz› esbaba isnat edebilirsin. Amma,
o ›fl›¤›n, flemsin ziyas›yla, o nurun da Menbaü’l-Envar’›n
nuruyla muttas›l oldu¤una vâk›f oldu¤un zaman anlars›n
ki, kal›b›n› ›fl›kland›ran, kalbini tenvir eden, ancak leyl ve
nehar› birbirine kalbeden Fât›r-› Hakîm’dir.

Ve keza, senin vücudunun zuhur ve vuzuhça Hâl›k’›n
vücuduna nispeti, Hâl›k’›n vücuduna delâlet edenlerin
nispeti gibidir. Çünkü, sen bir vecihle kendi vücuduna
delâlet ediyorsun. Amma, Hâl›k’›n vücuduna bütün mev-
cudat, bütün zerrat›yla delâlet ediyor. Öyle ise, Onun vü-
cudu senin vücudundan âlemin zerrat› adedince zuhur
dereceleri vard›r.

Ve keza, seni nefsini sevmeye sevk eden esbap, “(1)
Bütün lezzetlerin mahzeni nefistir. (2) vücudun merkezi
ve menfaatin madeni nefistir, (3) insana en karip (yak›n)
nefistir” diyorsun.
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mahzen: kaynak, hazine ve defi-
ne deposu.
Menbaü’l-Envar: tüm nurlar›n
›fl›klar›n as›l kayna¤› olan Allah.
menfaat: fayda.
menfle-i r›z›k: r›zk›n menflei, kay-
na¤›.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
muttas›l: bitiflik.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nehar: gündüz.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler.
flems: günefl.
sevk: yöneltme, gönderme.
sudûr: sâd›r olma, meydana ç›k-
ma, olma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
umum: bütün, herkes.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
vecih: cihet, yön.
vuzuh: vaz›h olma hâli, aç›kl›k.
zerrat: zerreler, atomlar.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
amma: ama, lakin, ancak.
arz: yer, dünya.
cevaz: caiz olma, izin, ruhsat,
yap›lmas›na teflvik olunma-
yan, ancak mâni de olunma-
yan ifl.
cüz’î: küçük, az.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
edna: en aça¤›, en basit, en

küçük.
esbap: sebepler, vas›talar.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa
veya noktaya dikme.
ihtimal: olabilirlik.

ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
kalbolma: bir hâlden di¤er
bir hâle geçme, dönüflme.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
karip: yak›n.
keza: böylece, ayn› flekilde.
leyl: gece.
maada: baflka, gayri, -den
baflka.
maden: as›l, esas, kaynak.



Pekâlâ. Fakat, o fânî lezzetlere mukabil, lezaiz-i bâki-
yeyi veren Hâl›k’› daha ziyade ubudiyetle sevmek lâz›m
de¤il midir? Nefis, vücuda merkez oldu¤undan, muhab-
bete lây›k ise, o vücudu icat eden ve o vücudun kayyu-
mu olan Hâl›k, daha fazla muhabbete, ubudiyete müsta-
hak olmaz m›? Nefsin maden-i menfaat ve en yak›n ol-
du¤u, sebeb-i muhabbet olursa, bütün hay›rlar, r›z›klar
elinde bulunan ve o nefsi yaratan Nafi, Bâkî ve daha ka-
rip olan, daha ziyade muhabbete lây›k de¤il midir?

Binaenaleyh, bütün mevcudata ink›sam eden muhab-
betleri cem ve muhabbetin ile beraber mahbub-i hakikî
olan Fât›r-› Hakîm’e ihda etmek lâz›md›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Senin önünde çok korkunç büyük meseleler vard›r ki,

insan› ihtiyata, ihtimama mecbur eder.

Birisi, ölümdür ki, insan› dünyadan ve bütün sevgilile-
rinden ay›ran bir ayr›lmakt›r.

‹kincisi, dehfletli, korkulu ebed memleketine yolculuk-
tur.

Üçüncüsü, ömür az, sefer uzun, yol tedariki yok, kuv-
vet ve kudret yok; acz-i mutlak gibi elîm elemlere maruz
kalmakt›r.

Öyle ise, bu gaflet ü nisyan nedir? Devekuflu gibi ba-
fl›n› nisyan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlü¤ünü takar-
s›n ki, Allah seni görmesin veya sen Onu görmeyesin.

acz-i mutlak: mutlak zay›fl›k,
güçsüzlük.
Bâkî: yok olmayan, sürekli ve ka-
l›c› olan bütün varl›klar yok ol-
duktan sonra da var olacak tek
varl›k; Allah.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cem: toplama, bir araya getirme.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
fânî: ölümlü, geçici.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah (c.c.).
gaflet ü nisyan: gaflet ve nisyan;
dikkatsizlik, endiflesizlik, Allah’tan
uzaklafl›p nefsin arzular›na dal-
mak.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihda etmek: hediye etmek, hedi-
ye vermek.
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
ihtiyat: uzak görüfllü olma, gele-
ce¤i düflünerek tedbirli hareket
etme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
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deflim, bil ki.
ink›sam: bölünme, parçalan-
ma.
karip: yak›n.
kayyum: her fleyin varl›¤›
onunla ayakta duran ve de-
vam eden.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lezaiz-i bâkiye: bâkî, ebedî
ve daimî olan lezzetler, zevk-
ler.
maden-i menfaat: faydalan-
ma, yararlanma kayna¤›.
Mahbub-i Hakikî: gerçek,

do¤ru sevgili; Cenab-› Allah.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
mecbur: zorunlu olma, zo-
runda kalma.
mesele: önemli konu.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
muhabbet: sevgi, sevme.
mukabil: karfl›l›k.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
Nafi: tüm faydalar› yaratan
ve sonsuz faydalar›n mutlak

sahibi olan Allah.

nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.

nisyan: unutma, unutufl.

r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan
etti¤i nimetler.

sebeb-i muhabbet: sevme,
sevgi gösterme nedeni.

tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama.

ubudiyet: kulluk.

ziyade: çok, fazla.



Ne vakte kadar zailât-› fâniyeye ihtimam ve bâkiyat-› da-
imeden tegafül edeceksin?

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakka hamdler, flükürler olsun ki, mesail-i

nahviyeden isim ile harf aras›ndaki manevî fark ile çok
mühim meseleleri bana ö¤retmifltir. fiöyle ki:

Harf, gayrin manas›n› izah için bir alet, bir hadim ol-
du¤u gibi; flu mevcudat da Esma-i Hüsnan›n tecelliyat›n›
izhar, ifham, izah için birtak›m ‹lâhî mektuplard›r ki, iç-
lerinde yaz›l› delâil, berahin, havarik, mu’cize-i kudrettir.
Mevcudat bu vecihle nazara al›nmas›, ilim, iman, hik-
mettir. fiayet, isim gibi müstakil ve maksud-i bizzat cihe-
tiyle bak›l›rsa, küfran ve cehl-i mürekkep olur.

Ve keza, mesail-i mant›k›yeden küllî ile küll aras›ndaki
fark ile, rububiyete dair çok meseleleri ö¤renmifl bulunu-

yorum. Cemal ile ehadiyet, 
1 mäÉs`«pFrõoL hoP w»u∏oc flümulüne

dâhildir. Celâl ile vahidiyet 
2 mABGnõrLnG hoP wπoc ünvan›na dâhil-

dir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Dünya, âlem-i ahirete bir fihriste hükmündedir. Bu fih-

ristede, âlem-i ahiretin, mühim meselelerine olan iflaret-
lerden biri, cismanî olan r›z›klardaki lezzetlerdir. Bu fânî,
rezil, zelil dünyada bu kadar nimetleri ihsas ve ifaza et-
mek için insan›n vücudunda yarat›lan havâs, hissiyat, 
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bildirme.
havarik: harikalar, insanda hay-
ret ve hayranl›k uyand›ran fleyler.
havâs: arzular, hisler, duygular.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hissiyat: hisler, duygular.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ifaza: feyiz verme, feyizlendirme,
bereketlendirme.
ifham: anlatma, bildirme.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kar-
deflim, bil ki.
iman: inanç, itikat.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
küll: .
küllî: .
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mesail-i mant›k›ye: mant›k ilmi-
ne dair meseleler.
mesail-i nahviye: nahiv mesele-
leri, Arapça dil bilgisi meseleleri.
mesele: önemli konu.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
müstakil: istiklâli olan, baflka bi-
rine tâbi olmayan.
nazar: bak›fl, dikkat.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rezil: alçak, baya¤›, adî.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
flümul: içine alma, kapsam.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tegafül: görmezlikten gelme,
önemsememe.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vahidiyet: Cenab-› Hakk›n isim
ve s›fatlar›n›n birli¤i ve kâinat› ku-
flatmas›.
vecih: cihet, yön.
zailât-› fâniye: zeval bulan gelip
geçiciler.
zelil: hor, alçak, adî, baya¤›.

âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
bâkiyat-› daime: süreklilik ve
sonsuzlu¤a gidenler.
berahin: deliller, ispatlar, bür-
hanlar, hüccetler, kan›tlar.
bizzat: kendisi, flahsen.
cehl-i mürekkep: bilmemek-
le beraber, bilmedi¤ini de bil-
memek, katmerli cahillik, ka-
ra cahillik.
celâl: büyüklük, haflmet, ulu-

luk, yücelik.
cemal: güzellik, Cenab-› Hak-
k›n lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
cihet: yön.
cismanî: maddî ve cisimli ol-
mak.
dâhil: girme, içinde olma.
dair: alâkal›, ilgili.
delâil: deliller, bürhanlar, is-
pat vas›talar›.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-

de birli¤inin tecelli etmesi,
görünmesi.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
fânî: ölümlü, geçici.
fihriste: katalog, liste.
gayr: baflka.
hadim: hademe, hizmetçi.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek

1. Cüz’iyat sahibi küllidir.
2. Ecza sahibi külldür.



cihazat aza gibi alât ve edevat›ndan anlafl›l›r ki, âlem-i

ahirette de
1 oQÉn¡rfn’rG Én¡pàrënJ røpe …/ôrénJ kas›rlar›n alt›nda, ebe-

diyete lây›k cismanî ziyafetler olacakt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan›n havf ve muhabbeti halka teveccüh etti¤i tak-
dirde, havf bir belâ, bir elem olur; muhabbet bir musibet
gibi olur. Zira, o korktu¤un adam, ya sana merhamet et-
mez veya senin istirhamlar›n› iflitmez. Muhabbet etti¤in
flah›s da, ya seni tan›maz veya muhabbetine tenezzül et-
mez.

Binaenaleyh, havf›n ile muhabbetini dünya ve dünya
insanlar›ndan çevir, Fât›r-› Hakîm’e tevcih et ki, havf›n
Onun merhamet kuca¤›na, çocu¤un anne kuca¤›na kaç-
t›¤› gibi, leziz bir tezellül olsun; muhabbetin de saadet-i
ebediyeye vesile olsun.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Sen flecere-i hilkatin ya bir semeresi veya bir çekirde-
¤isin. Cismin itibar›yla küçük, âciz, zay›f bir cüzsün. Lâ-
kin Sâni-i Hakîm lütfuyla, lâtif sanat›yla seni cüz ve cüz’î-
den, küll ve küllîye ç›kartm›flt›r.

Evet, cismine verilen hayat sayesinde, genifl duygula-
r›nla âlem-i flahadet üzerinde cevelân etmekle, filcümle
cüz’iyet kayd›ndan kurtulmuflsun. Ve keza, insaniyet itâs›y-
la, bilkuvve küll hükmündesin. Ve keza, iman ve ‹slâmiyet

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
alât: aletler, vas›talar, ayg›tlar.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
aza: organlar, uzuvlar.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bilkuvve: fiil mertebesine geç-
meden potansiyel hâlde, düflün-
ce hâlinde.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cevelân: dolaflma, dolanma, ge-
zinme.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, organ-
lar.
cismanî: maddî ve cisimli olmak.
cüz: parça.
cüz’î: az, parçaya ait olan, pek az.
cüz’iyet: azl›k, cüz’î olufl, küçük-
lük.
ebediyet: sonsuzluk.
edevat: bir ifli yapmaya vas›ta
olan fleyler, aletler.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah.
filcümle: hepsi, bütünü.
havf: korku, korkma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-

deflim, bil ki.
iman: inanma, itikat.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
istirham: rica etme.
itâ: bahfledilme, verilme, ih-
san edilme.
kas›r: saray, köflk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küll: bütün.
küllî: bütüne ait olan, umumî,
genel.

lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
leziz: lezzetli, tatl›.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
muhabbet: sevgi, sevme.
musibet: felâket, belâ.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi

olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
semere: meyve, güzel netice.
tenezzül: inme, alçalma.
tevcih: yöneltme, çevirme.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
tezellül: zillete katlanma,
afla¤›lanma.
vesile: arac›, vas›ta.

1. Altlar›ndan ›rmaklar akar. (Bakara Suresi: 25.)
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ihsan›yla, bilkuvve küll olmuflsun. Ve keza, marifet ve
muhabbetin in’am›yla muhit bir nur olmuflsun.

Binaenaleyh, dünyaya ve cismanî lezaize meyleder-
sen, âciz, zelil bir cüz’î olursun. E¤er cihazat›n› insani-
yet-i kübra denilen ‹slâmiyet hesab›na sarf edersen, bir
küllî ve bir küll olursun.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bu kadar elîm firak ve ayr›l›klara maruz kalmakla çek-

ti¤in elemlerin sebebi ve kabahati sendedir. Çünkü, o
muhabbetleri gayr yerinde sarf ediyorsun. E¤er o mu-
habbetleri cem edip Vahid-i Ehad’e tevcih ve Onun he-
sab›yla, izniyle sarf edersen, bütün mahbuplar›n ile bera-
ber bir anda birleflip, sevinçlere, memnuniyetlere maz-
har olacaks›n.

Evet, bir sultana intisap eden bir adam, o sultan›n, her
fleyle alâkadar, her mekânda herkesle muhaberesi, alâ-
kas› z›mn›nda, o adam da, bir cihette, bir derece alâka-
dar olabilir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Meselâ, kamerin ahvaline veya istikbalin hakikatine

dair itâ-i malûmat eden adama, bütün mâmelekini ona
feda etmeye haz›rs›n. Amma, daire-i mülkünde bir ar›
hükmünde bulunan Kamerin Hâl›k›’ndan haber getiren
ve ezel-ebede, hayat-› ebediyeye, hakaik-› esasiyeye,
azîm meselelere dair malûmat itâ eden ve seni manevî 

MESNEVÎ-‹ NUR‹YE | 341

hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
insaniyet-i kübra: en büyük in-
sanl›k, ‹slâmiyet.
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
girme.
istikbal: gelecek zaman.
itâ: verme, ihsan, ba¤›fl.
itâ-i malûmat: malûmat verme,
bilgi verme.
kamer: ay.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küll: bütün.
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
mâmelek: ne varsa, var› yo¤u,
olan› biteni; olanca fley.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
marifet: bilme, derin bilgi.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
meselâ: örne¤in.
mesele: önemli konu.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhabere: haberleflme.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
sarf: harcama.
tevcih: yöneltme, çevirme.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah .
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir, afla¤›
tutulmufl, afla¤›lanm›fl.
z›m›n: iç taraf, iç.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ahval: hâller, durumlar.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflki.
amma: ama, lâkin, ancak.
azîm: büyük.
bilkuvve: fiil mertebesine
geçmeden potansiyel hâlde,
düflünce hâlinde.
Binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cem: toplama, bir araya getir-
me.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, or-

ganlar.
cihet: yön.
cismanî: maddî ve cisimli ol-
mak.
cüz’î: az, parçaya ait olan,
pek az.
dair: alâkal›, ilgili.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
daire-i mülk: mülk dairesi,
âlem-i flahadet dairesi.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
elem: dert, üzüntü, maddî-

manevî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik.
feda: u¤runa verme.
firak: ayr›l›k, hicran.
gayr: baflka.
hakaik-› esasiye: hakikat›n
asl›, özü; as›l gerçekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.



periflaniyetlerden, dalâletlerden kurtar›p, kesretten vah-
dete do¤ru yol gösteren ve hayat-› ebediyeye imanla
maü’l-hayat› sana içirtmekle firak ve ayr›lmak atefllerin-
den kurtaran ve Hâl›k’›n marziyat›n›, metalibini tarif
eden ve Sultan-› Ezel, Ebed’in muhaberesine tercüman-
l›k yapan Resul-i Rahman’› dinlemeye ve o Muhbir-i Sa-
d›k’a iman ile teslim olmaya mâni olan nefsin heva ve
hevesini terk etmiyorsun.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Görüyoruz ki: Sâni-i Hakîm, kemal-i hikmetiyle, pek
adî fleylerden pek harika mu’cize-i mensucat yap›yor. Ve
keza, abesiyet ve israfa mahal b›rak›lmamak üzere, bir
ferdi envaen vazifeler ile tavzif ediyor. Hatta insan›n ba-
fl›nda, insan›n muvazzaf oldu¤u vazifeleri görmek için,
her vazifeye göre birer t›rnak kadar maddî bir fleyin bu-
lunmas› icap etseydi, bir bafl›n Cebel-i Tur büyüklü¤ünde
olmas› lâz›m gelirdi ki, ashab-› vezaife yer olsun.

Ve keza, lisan, sair vezaifiyle beraber erzak hazinesine
ve kudretin matbah›nda piflirilen bütün taamlara müfet-
tifltir ve bütün taamlar›n tatlar›n› yakin eden, bilen bir
ehl-i vukuftur.

‹flte bu faaliyet-i hakîmiyeden anlafl›l›yor ki, zaman›n
seyli ile beraber gelip geçen eflya-i seyyaleden ve geçen
günlerden, senelerden, as›rlardan, leyl ve nehar›n takal-
lübü ile pek çok mensucat-› gaybiye ve uhreviye yap›l-
maktad›r. Evet, âlemin fihristesi hükmünde olan insan 

abesiyet: faydas›z, bofl, lüzumsuz
ve gayesiz olufl.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
ashab-› vezaif: görevliler.
as›r: yüzy›l.
Cebel-i Tur: Tur Da¤›, Hz. Mû-
sa’n›n (a.s.), Allah’›n kelâm›na nail
oldu¤u, Süveyfl ile Akabe Körfezi
aras›nda bulunan da¤›n ismi.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
envaen: .
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
eflya-i seyyale: .
faaliyet-i hakîmiye: .
fihriste: katalog, liste.
firak: ayr›l›k, hicran.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
harika: ola¤anüstü.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
heves: nefsin hofluna giden istek.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
iman: inanç, itikat.
israf: gereksiz yere harcama, ihti-
yaçtan fazlas›n› harcama, savur-
ganl›k.
kemal-i hikmet: hikmetin mü-
kemmelli¤i, tam ve eksiksiz bir
hikmet, mükemmel hikmet ve
gaye.
kesret: çokluk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
leyl: gece.
lisan: dil.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mahal: yer.
mâni: engel.
marziyat: raz› olunacak fleyler,
Allah’›n r›zas›na dair olanlar, Al-
lah’›n r›zas›na mazhar olacak hâl
ve hareketler.
matbah: mutfak.
mâü’l-hayat: hayat suyu.
mensucat-› gaybiye ve uhrevi-
ye: .
metalip: talep olunan, istenen
fleyler, istekler, arzular.
mu’cize-i mensucat: ola¤anüstü
dokumalar.
muhabere: haberleflme.
Muhbir-i Sad›k: do¤ru haberci;
Allah ve ahiretle ilgili do¤ru ha-
berler veren Peygamberimiz
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(a.s.m.).
muvazzaf: vazifelendirilmifl,
kendisine görev verilmifl, va-
zifeli.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nehar: gündüz.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
periflaniyet: periflanl›k, kar›-
fl›k ve da¤›n›k olma, ac›nacak
hâlde bulunma.
Resul-i Rahman: Rahman

olan Allah’›n elçisi olan Pey-
gamber Efendimiz.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
seyl: akan, ak›c› olan fley.
Sultan-› Ezel ve Ebed: ezel ve
ebed sultan›; varl›¤›n›n bafl-
lang›c› ve sonu olmayan kud-
ret ve hâkimiyet sahibi sul-
tan, Allah.
Sultan-› Ezel: kudret kuvvet
ve iktidar› zamanla kay›tl› ol-

mayan, saltanat›n›n bafllang›-
c› olmayan sultan.
taam: yemek, yiyecek.
takallüp: dönme, bir taraftan
di¤er tarafa dönme.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme.
vahdet: birlik ve teklik.
vezaif: vazifeler, ifller.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme.



fabrikas›nda dokunan mensucat, o hakikati tenvir eder.
Öyle ise, bu fânî dünyada mevt, fenâ, devair-i gaybiyede
safî bir bekaya intikal ederek bâkî kal›r. Evet, rivayetler-
de vard›r ki, “‹nsan›n ömür dakikalar› insana avdet eder-
ler; ya gafletle muzlim olarak gelirler veya hasenat-› mu-
zîe ile avdet ederler.”

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Görüyoruz ki: Sâni-i Hakîm’in, efrat ve cüz’iyat›n tas-

virinde büyük büyük tefennünleri vard›r. Evet, hayvanla-
r›n pek büyük ve pek küçükleri oldu¤u gibi, kufllarda, ba-
l›klarda, meleklerde ve sair ecramda, âlemlerde dahi pek
küçük ve pek büyük fertleri vard›r. Cenab-› Hakk›n, flu
tefennünde takip etti¤i hikmet, (1) tefekkür ve irflat için
bir lütuf, bir teshilâtt›r, (2) kudret mektuplar› okunup feh-
metmekte bir kolayl›kt›r, (3) kudretin kemalini izhar et-
mektir, (4) Celâlî ve Cemalî her iki nevi sanat› ibraz et-
mektir.

Maahaza, pek ince yaz›lar› herkes okuyamaz ve pek
büyük fleyler de nazar-› ihataya al›namaz. ‹flte, irflad› tes-
hil ve tamim için bir k›sm›n› küçük harfler ile, bir k›sm›-
n› da büyük harflerle yazmakla, irflad›n iktizas› yerine ge-
tirilmifltir.

Amma, fleytan›n talebesi olan nefs-i emmare, cismin
küçüklü¤ünü sanat›n küçüklü¤üne atfetmekle, esbaptan
sudûrunu tecviz ediyor. Ve pek büyük cisimler dahi hik-
metle yarat›lmam›fl iddias›nda bulunarak, bir nevi abesi-
yete isnat ediyor.
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kardeflim, bil ki.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mensucat: dokunmufl fleyler, do-
kumalar.
mevt: ölüm.
muzlim: karanl›k, zulmetli.
nazar-› ihata: .
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
nevi: çeflit, tür.
rivayet: Hz. Peygamberden nak-
ledilen hadis.
safî: saf olan, kat›fl›ks›z, duru.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
sudûr: sâd›r olma, meydana ç›k-
ma, olma.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tamim: umumîlefltirme, yayma,
herkese duyurma.
tasvir: resmini yapma.
tecviz: caiz görme, izin verme,
cevaz verme.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tefennün: .
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
teshil: kolaylaflt›rma, kolay hale
getirme.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.

abesiyet: faydas›z, bofl, lü-
zumsuz ve gayesiz olufl.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
amma: ama, lâkin, ancak.
at›f: ba¤lama .
avdet: geri gelme, dönüfl.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
Celâlî: Selçuklu devleti sultan›
Celâleddin Melikflah zaman›n-
da düzenlenen takvim.

Cemalî: Allah’›n lütuf ve ihsa-
n› ile tecelli etti¤i isme ait.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
devair-i gaybiye: .
ecram: kütleler, cans›z cisim-
ler; gezegenler.
efrat: fertler.
esbap: sebepler, vas›talar.
fânî: ölümlü, geçici.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.

gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hasenat-› muzî: ›fl›kland›ran,
ayd›nlatan hay›rlar, iyilikler
ve güzellikler.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
ibraz: meydana ç›karma, or-
taya koyma, gösterme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Gerek vücutta, gerek r›z›kta ifrat derecesinde mebzu-

liyet vard›r. Bu ise, hikmetten uzak, abesiyete yak›n gö-
rünür. Evet, e¤er yarat›lan fley bir gaye için yarat›l›yorsa,
hakk›n var; amma gayeler pek çoktur. Binaenaleyh, bir
gayeye nazaran abesiyet hissedilse bile, gayelerin mec-
muuna nazaran ayn-› hikmet ve ayn-› adalettir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan›n sanat›yla Hâl›k’›n sanat› aras›ndaki fark: ‹nsan

kendi sanat›n›n arkas›nda görünebilir, amma Hâl›k’›n
masnuu arkas›na yetmifl bin perde vard›r. Fakat, Hâl›k’›n
bütün masnuat› def’aten bir nazarda görünebilirse, siyah
perdeler ortadan kalkar, nuranîler kal›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hayvanattan olsun, nebatattan olsun, tevellüt ile tena-

sül flümulüne dâhil olan her fert vech-i arz› istilâ ve tasal-
lut etmek niyetindedir ki, arz› kendisine ve zürriyetine
has ve halis bir mescit yapmakla, Fât›r-› Hakîm’in Es-
ma-i Hüsnas›n› izhar ile, Hâl›k’›na gayr-i mütenahi bir
ibadette bulunsun.

Evet, kufllar›n, bal›klar›n, kar›ncalar›n yumurtalar›nda,
eflcar ve sebzevat›n semerat›nda ve o semerat›n tohum-
lar›ndaki ifrat derecesini bulan kesret, o vaziyeti tenvir
eder. Lâkin, âlem-i flahadetin darl›¤›na ve müstakbel iba-
detlerin Allâmü’l-Guyûb’un ilminde mevcut oldu¤una bi-
naen, niyetten fiile henüz ç›kmayan onlar›n ibadetleri
kabul edilmifltir.

abesiyet: faydas›z, bofl, lüzumsuz
ve gayesiz olufl.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
Allâmü’l-Guyûb: gayb› bilen, gö-
rünmeyen fleyleri bilen, Allah.
amma: ama, lâkin, ancak.
arz: yer, dünya.
ayn-› adalet: adaletin asl›, adale-
tin tâ kendisi.
ayn-› hikmet: tamamen faydal›
ve gayeli, hikmetin tâ kendisi.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
Binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dâhil: girme, içinde olma.
def’aten: birdenbire, bir defada,
âni olarak.
eflcar: a¤açlar.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah.
fiil: ifl, hareket.
gaye: maksat, hedef.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
halis: saf, temiz.
hayvanat: hayvanlar.
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hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki.
ilim: bilme, bilgi.
istilâ: kaplama, yay›lma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kesret: çokluk.
masnu: sanatla yap›lm›fl efl-
ya, varl›k.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.

mebzuliyet: bolluk.
mecmu: toplam, tüm.
müstakbel: gelecek.
nazar: bak›fl.
nazaran: nispeten, nispetle,
k›yasen, k›yaslayarak.
nebatat: bitkiler.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan
etti¤i nimetler.
sebzevat: sebzeler.
semerat: semereler, meyve-
ler.

flümul: içine alma, kapsam.
tasallut: birini rahats›z etme,
musallat olma, hükmü alt›na
alma.
tenasül: birbirinden do¤up
üreme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
vaziyet: durum.
vech-i arz: .
vücut: beden, varl›k.
zürriyet: soy, nesil.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Kerîm, bazen bir fleyin müteaddit gayelerin-

den insanlara ait bir gayeyi zikre tahsis eder. Bu ihtar
içindir, inhisar için de¤ildir. Yani, o fleyin gayeleri, zikre-
dilen gayeye münhas›r de¤ildir, ancak o fleyin nizam ve
intizam ve sair faydalar›na insan›n nazar-› dikkatini celp
etmek için insanlara raci o fayday› zikrediyor.

Meselâ:
2 nÜÉn°ùp◊r Gnh nÚpæ°uùdG nOnónY Gƒoªn∏r©nàpd 1@ n∫pRÉnæne o√ÉnfrQsónb nônªn≤rdGnh
Ayet-i kerîme ile zikredilen fayda, takdir-i kamerin

binlerce faydalar›ndan biridir. Yoksa, takdir-i kamer bu
faydaya münhas›r de¤ildir. Yani, kamer yaln›z bu gaye
için de¤ildir; bu gaye, onun gayelerinden biridir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakka mahsus taklidi mümkün olmayan en

bâhir tevhid sikke ve mühürlerinden biri, gayr-i ma’dut
muhtelif eflyay› basit bir fleyden halk etmektir. Evet, pek
basit olan flu topraktan binlerce enva, muhtelif nebatat,
gayr-i mütenahi bir kudretle, bir ilimle, pek büyük bir it-
tikan, bir sühuletle yarat›lmakta oldu¤u tevhidin öyle bir
bürhan›d›r ki, hem taklidi, hem tenkidi imkân haricidir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Hayat-› insaniyenin vezaifinden biri de, kendi cüz’î

s›fatlar›n›, fluunat›n›, Hâl›k’›n küllî s›fatlar›n›, fluunat›n› 
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sa¤lam bilme ve inanma.
kamer: ay.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
meselâ: örne¤in.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›lm›fl,
bir fleye veya kimseye mahsus.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nebatat: bitkiler.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
s›fat: vas›f, nitelik.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sühulet: kolayl›k.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
tahsis: bir fleyi belli bir gaye için
kullanma.
takdir-i kamer: ay›n programlan-
mas›, onun hareket, fayda ve ga-
yelerinin belirlenmesi, tayin edil-
mesi.
tenkit: elefltirme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri.
vezaif: vazifeler, ifller.
zikir: anma, bildirme.
zikretmek: anmak, bildirmek.

ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
bâhir: apaç›k, aflikâr.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait
olmayan, özel.
enva: çeflitler, türler, neviler.
gaye: maksat, hedef.

gayr-i ma’dut: say›s›z, s›n›r-
s›z.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hayat-› insaniye: insan haya-
t›, insana ait olan hayat.

ihtar: hat›rlatma, uyar›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
inhisar: yaln›z bir fleye ait k›l-
ma, tekelleflme.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
ittikan: gözle görmüfl gibi

1. Aya gelince, onun için de menziller takdir ettik. (Yâsin Suresi: 39.)

2. Y›llar›n say›s›n› ve hesab›n›z› bilmeniz için. (‹sra Suresi: 12.)



fehmetmek için bir mikyas yapmakt›r. Amma, âlem-i
ahirette haflirdeki fluunat-› azîmesini ve k›yamette emva-
t›n ihyas›yla ahval-i umumiyesini fehmetmek için, ancak
güz mevsiminin k›yametiyle baharlar›n haflri, haflir ve k›-
yamet-i kübrada Hâl›k’›n fluunat›na mikyas olabilir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Müslümanlar› lehviyat-› nevmiye mesabesinde olan
dünya hayat›na davet etmekle, Cenab-› Hakk›n helâl et-
ti¤i tayyibat dairesinden, haram etti¤i habisat mezbelesi-
ne teflvik eden adam›n meseli öyle bir sarhofla benzer ki,
parçalay›c› aslan ile ünsiyetli ehlî at› birbirinden tefrik
edemiyor, sehpa a¤ac› ile jimnastik a¤ac›n› birbirinden
ay›ram›yor. Kanl› yaray› k›rm›z› gülden temyiz edemedi-
¤i hâlde, kendisini mürflit bilerek, irflat ve nasihate ç›k›-
yor. Esna-i irflatta, bir adama rast gelir. Zavall› adam›n
arka taraf›nda korkunç bir aslan duruyor, ön taraf›nda da
sehpa a¤ac› kuruldu¤u gibi, her iki yan›nda da dehfletli
yaralar var. Fakat adamca¤›z›n elinde iki ilâç vard›r ve li-
san›yla kalbinde iki t›ls›m vard›r. Onlar› istimal ederse, fli-
fayap olur ve o aslan ata ink›lâp eder. Burak gibi bine¤i
olur. O sehpa a¤ac› daima teceddüt etmekte olan, ahval-i
âlemi, seyyal manzaralar› seyretmeye alet ve vas›ta olur.

O sarhofl herif, o zavall› adamca¤›za diyor:

“Yahu, nedir o ilâçlar›, t›ls›mlar› sakl›yorsun? Onlar›
at, keyfine bak.”

ahval-i âlem: âlemin hâlleri, du-
rumlar›.
ahval-i umumiye: genel hâller,
durumlar.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
amma: ama, lâkin, ancak.
Burak: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
Miraçta Allah’›n ihsan› olarak bin-
di¤i binek.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
emvat: ölüler.
esna-i irflat: rehberlik an›, irflat
zaman›.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
güz: sonbahar.
habisat: kötü, pis, soysuz kimse-
ler.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
haflir: yeniden dirilifl, yeni bir
âlemde yeniden var edilifl.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istimal: kullanma.
k›yamet: bu âlemin tamamen y›-
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k›l›p tahrip edilerek yeniden
yeni bir âlemin kurulmas›.
k›yamet-i kübra: en büyük
k›yamet, bütün kâinat›n Allah
taraf›ndan tayin edilen bir va-
kitte y›k›l›p mahvolmas›.
küllî: bütüne ait olan, umumî,
genel.
lehviyat-› nevmiye: uykuda,
rüyada iken yap›lan gayri-
meflru zevk ve e¤lenceler.
lisan: dil.
mesabe: derece, menzile,
rütbe.

mesel: örnek.
mezbele: afla¤›l›k, kötü du-
rum.
mikyas: ölçü aleti, ölçek.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
sehpa: idama mahkûm olan-
lar›n idam edildi¤i üç ayakl›
düzen, dara¤ac›.
seyyal: ak›c›, akan.
s›fat: vas›f, nitelik.
flifayap: flifa bulan, iyileflen.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,
hâller; ifller.

fluunat-› azîme: büyük ifller.
tayyibat: tayyipler; iyi ve gü-
zel ifller, hareketler.
teceddüt: tazelenme, yeni-
lenme.
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.
temyiz: ay›rma, dikkatle ay›r-
ma.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.
vas›ta: arac›.



Adamca¤›z: “Yok baba! Bu ilâçlar ve t›ls›mlar›n h›fz ve
himayelerindeyim. Onlardan almakta oldu¤um haz,
lezzet, keyif bana kâfidir. Fakat o aslan gibi parçalay›c›
ölümü öldürebilirsen ve sehpay› k›rmakla kabir a¤z›n›
kapatabilirsen ve hayat›n›n maruz kald›¤› fenâ ve zeval
yaralar›n› bir hayat-› bâkiyeye tebdil etmekle tedavi ede-
bilirsen, pekâlâ, seninle beraber dans oynayal›m. Ve illâ,
gözümün önünden defol git! Sen ancak kendin gibi sar-
hofllar› kand›rabilirsin. Ben sarhofl de¤ilim. Dünyan›za,
keyfinize ihtiyac›m yok. Çünkü,
2 oÒ°/üsædG nºr©pfnh '‹rƒnŸrG nºr©pf 1@ oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *GÉnæoÑ°rùnM bana yeter.”

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, Müslümanlar›

ecnebi âdetlerine ittiba ile fleair-i ‹slâmiyeyi terk etmeye
davet ettiklerinde, Kur’ân Nurcular› böylece müdafaada
bulunurlar:

“E¤er dünyadan zeval ve ölümü ve insandan acz ve
fakr› kald›rmaya iktidar›n›z varsa, pekâlâ, dini de terk
ediniz, fleairi de kald›r›n›z. Ve illâ, dilinizi kesin, konufl-
may›n›z!

“Bak›n›z, arkam›zda pençelerini açm›fl hücuma haz›r
ecel aslan› tehdit ediyor. E¤er iman kula¤›yla Kur’ân’›n
sedas›n› dinleyecek olursan, o ecel aslan› bir burak olur.
Bizleri rahmet-i Rahman’a ulaflt›racakt›r. Ve illâ, o ecel,
y›rt›c› bir hayvan gibi bizleri parçalar. Bat›l itikad›n›z gi-
bi, ebedî bir firak ile da¤›tacakt›r.
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iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
iman: inanç, itikat.
itikat: inanç, iman.
ittiba: tâbi olma, uyma, itaat et-
me.
kâfi: yeter, elverir.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
medeniyet: din ve maneviyattan
uzak olarak sadece dünya hayat›
yönünden geliflmifllik.
müdafaa: savunma.
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
rahmet-i Rahman: Rahman olan
Allah’›n rahmeti, yarat›lm›fllara
sonsuz flefkat ve merhametle
muamele eden Allah’›n rahmeti.
fleair: dinin alâmetleri, iflaretleri.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
seda: ses.
sehpa: idama mahkûm olanlar›n
idam edildi¤i üç ayakl› düzen, da-
ra¤ac›.
talebe: ö¤renci.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
burak: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Miraç’ta Allah’›n ihsan›
olarak bindi¤i binek.
ebedî: sonu olmayan, daimî,

sürekli.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.
ecnebi: yabanc›.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.

fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.
firak: ayr›l›k, hicran.
hayat-› bâkiye: bâkî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
h›fz: saklama, koruma, mu-
hafaza etme.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hücum: sald›rma.

1. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)
2. O ne güzel dost ve ne güzel yard›mc›d›r. (Enfal Suresi: 40.)



“Ve keza, önümüzde idam sehpalar› kurulmufltur.
E¤er iman, îkan ile Kur’ân’›n irflad›n› dinlersen, o sehpa
a¤açlar›ndan, sefine-i Nuh gibi sahil-i selâmete, yani
âlem-i ahirete ulaflt›r›c› bir sefine yap›lacakt›r.

“Ve keza, sa¤ yan›m›zda fakr yaras›, solda da acz, za-
af cerihas› vard›r. E¤er Kur’ân’›n ilâçlar›yla tedavi eder-
sen, fakr›m›z rahmet-i Rahman’›n ziyafetine flevk u iflti-
yaka ink›lâp edecektir. Acz ve zaaf›m›z da Kadîr-i Mut-
lak’›n dergâh-› izzetine iltica için bir davet tezkeresi gibi
olur.

“Ve keza, bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre,
kabirden haflre, haflirden ebed memleketine gitmek üze-
reyiz. O yollarda zulümat› da¤›tacak bir nur ve bir erzak
lâz›md›r. Güvendi¤imiz ak›l ve ilimden ümit yok. Ancak
Kur’ân’›n güneflinden, Rahman’›n hazinesinden tedarik
edilebilir. E¤er bizleri bu seferden geri b›rakacak bir ça-
reniz varsa, pekâlâ. Ve illâ sükût ediniz!

“Kur’ân’› dinleyelim, bakal›m ne emrediyor:
1 oQhoôn¨rdG $ÉpH rºoµ`sfsöö nj n’nh Én«rftódG oIƒ'«n◊rG oºoµ`sfsöö nJ nÓna

“Hülâsa: Ay›k olan, sana tâbi olmaz. Ancak siyaset fla-
rab›yla veya flöhret h›rs›yla veya rikkat-i cinsiye ile veya
felsefenin dalâleti ile veya medeniyetin sefahatiyle sar-
hofl olanlar, senin meflrep ve mesle¤ine tâbi olurlar. Fa-
kat insan›n bafl›na indirilen darbeler ve yüzüne vurulan
tokatlar, onun sarhofllu¤unu izale ile ay›ltacakt›r.

“Ve keza, insan, hayvan gibi yaln›z zaman-› hâl ile
müptelâ ve meflgul de¤ildir. Belki müstakbelin korkusu
ve mazinin hüzün ve kederi ile hâl elemlerine maruzdur.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
ceriha: yara.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
dergâh-› izzet: izzet kap›s›; Ce-
nab-› Hakk›n sonsuz güç, kuvvet
ve yücelik kap›s›.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
hâl: flimdiki zaman.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
hüzün: keder, tasa, gam.
ikan: sa¤lam bilifl, iyi bilme; delil
ve bürhan üzere kabul edifl.
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
Kadîr-i Mutlak: kudreti mutlak
olan ve her fleye gücü yeten,
sonsuz kudret sahibi olan Allah.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mazi: geçmifl zaman.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
meslek: gidifl, usul, yol.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
müstakbel: gelecek zaman.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.

rahmet-i Rahman: Rahman
olan Allah’›n rahmeti, yarat›l-
m›fllara sonsuz flefkat ve
merhametle muamele eden
Allah’›n rahmeti.
rikkat-i cinsiye: cinsî flefkat,
insan›n kendi cinsinden olana
ac›mas›.
sahil-i selâmet: selâmet sa-
hili, korku ve endiflenin olma-
d›¤›, güvenilir, emin k›y›.

sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
sefine: gemi.
sefine-i Nuh: Hz. Nuh’un (a.s.)
gemisi.
sehpa: idama mahkûm olan-
lar›n idam edildi¤i üç ayakl›
düzen, dara¤ac›.
flevk u ifltiyak: flevk ve arzu.
flöhret: herkesçe bilinme, ta-

n›nma durumu, ün.
sükût: susma, sessiz kalma.
tâbi: birinin arkas›ndan giden,
ona uyan, itaat eden.
tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama.
tezkere: belge, pusula.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zaman-› hâl: flimdiki zaman.
zulümat: karanl›klar.

1. Sak›n dünya hayat› sizi aldatmas›n; O çok aldat›c› fleytan da Allah’›n azab›n› unutturup, sa-
dece aff›na güvendirerek sizi isyana sürüklemesin. (Lokman Suresi: 33.)
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Fakat kendisini flakî, dâl, ahmaklardan addetmeyen
adam, Kur’ân’›n flu beflaretini dinlesin:

Gƒoæne'G nøj/òsdnG @ n¿ƒofnõrënj rºog n’nh rºp¡r«n∏nY l±rƒnN n’ $G nABÉn«pdrhnG s¿pG nB’nG
pInôpN'’rG p‘nh Én«rftódG pIƒ'«n◊rG »pa …'ôr°ûoÑ r̀dG oºo¡nd @ n¿ƒo≤`sà`nj GƒofÉncnh

1 @ oº«/¶n©rdG oRrƒnØrdG nƒog n∂pd'P $G päÉnªp∏nµpd nπj/órÑnJ n’

„®ò
2 nÚ/æ«°/S pQƒoWnh @ p¿ƒoàrjsõdGnh pÚ/qàdGnh @ W

ilâahiri’s-sure...

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Her bir masnuda tahakkuk eden kemal-i sanat, Sâni-

in her mekânda ve her masnuun yan›nda bulunmas›na
delâlet etti¤i gibi, hiçbir mekânda ve hiçbir masnuun ya-
n›nda bulunmamas›na da delâlet eder.

Ve keza, insan her bir fleye muhtaç oldu¤u cihetle, her
fleyin melekûtu elinde ve her fleyin hazinesi yan›nda olan
Zat-› Akdes’ten maada kimseye ibadet edemez.

Ve keza, insan vücut, icat, hay›r, ef’al cihetiyle pek kü-
çük, nak›s olmakla kar›ncadan, ar›dan edna, örümcek-
ten daha zay›ft›r. Fakat adem, tahrip, fler, infial cihetiyle
semavat, arz cibalden daha büyüktür. Meselâ, hasenat
yapt›¤› zaman, habbe habbe yapar; seyyiat yaparsa, 
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ilâahiri’s-sure: surenin sonuna
kadar.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
infial: etkilenme; ruhen s›k›nt›
veren d›fl etkenlerden etkilenme.
kemal-i sanat: sanattaki mü-
kemmellik.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
maada: baflka, gayri, geriye ka-
lan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
melekût: bir fleyin iç yüzü, haki-
kati, asl›.
meselâ: örne¤in.
nak›s: noksan, eksik.
flakî: Allah’›n r›zas›ndan ve ahiret
mutlulu¤undan yoksun kimse.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semavat: semalar, gökler.
fler: kötülük.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
tahakkuk: gerçekleflme, olma;
delil ile ispat edilme, kesinleflme.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
vücut: beden, varl›k.
Zat-› Akdes: en mukaddes zat,
her türlü kusur ve noksandan
uzak ve pak olan zat; Allah.

add: saymak, öyle kabul et-
mek.
adem: yokluk.
arz: yer, dünya.
beflaret: müjde.
cibal: da¤lar.
cihet: yön.

dâl: sapk›nlar, do¤ru ve Hak
yoldan uzaklaflanlar.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
edna: en aça¤›, en basit, en
küçük.
ef’al: fiiller, ifller.

habbe: tane.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.

1. Biliniz ki, Allah’›n dostlar› için ne bir korku vard›r, ne de onlar mahzun olurlar. • Onlar iman
eden ve Allah’›n emir ve yasaklar›na karfl› gelmekten sak›nan takva ehlidir. • Dünya ha-
yat›nda da, ahirette de onlar için müjde vard›r. Allah’›n sözlerinde de¤ifliklik olmaz. En bü-
yük kurtulufl iflte budur. (Yunus Suresi: 62-64.)

2. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Yemin olsun incire ve zeytine. •Ve Sina Da¤›na. (Tîn Suresi: 1-2).



kubbe kubbe yapar. Evet, meselâ küfür seyyiesi bütün
mevcudat› tahkir eder, k›ymetten düflürür.

Ve keza, insan›n bir cihetle k›l kadar bir ihtiyar›, zerre
kadar bir iktidar›, flua kadar bir hayat›, dakika kadar bir
ömrü, cüz’î bir cüz kadar mevcudiyeti varsa da, di¤er ci-
hetle hadsiz bir acz ve fakr› da vard›r. Kadîr-i Mutlak ve
Ganî-i Mutlak’›n tecelliyat›na genifl bir ma’kes olur.

Ve keza, insan hayat-› dünyeviye cihetiyle bir çekirdek
olup, pek büyük semere ve sümbüller vermek için kendi-
sine tevdi edilen cihazat› baz› maddeleri elde etmek için,
tavuk gibi topraklar›, gübreleri, necisleri eflmeye sarf
eder; faydas›z tefessüh eder. Ve hayat-› maneviye cihe-
tiyle emelleri ebede kadar uzanan bir flecere-i bâkiyedir.

Ve keza, insan fiil ve sa’yi cihetiyle zay›f bir hayvan
olup, daire-i sa’yi pek dard›r. ‹nfial, sual, dua cihetiyle
Rahman-› Rahîm’in aziz bir misafiridir, dairesi hayal ka-
dar genifltir.

Ve keza, insan›n hayat-› hayvaniyeden ald›¤› lezzet,
bir serçe kuflunun lezzeti kadar de¤ildir. Çünkü, insanda
hüzün, keder, korku var; onda yoktur. Fakat, cihazat,
hissiyat, duygular, istidatlar itibar›yla hayvanlar›n en âlâ-
s›ndan fazla lezzet al›r. ‹nsan›n flu vaziyetine dikkat edi-
lirse anlafl›l›r ki, bu kadar cihazat, bu hayat için olmay›p,
ancak bir hayat-› bâkiye için kendisine verilmifltir.

Ve keza, insan saltanat-› rububiyetin mehasinine naz›r
ve esma-i kudsiyenin cilvelerine dellâl ve kalem-i kudretle

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ala: yüce, yüksek, büyük.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, organ-
lar.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait olma-
yan, özel.
daire-i sa’y: çal›flma dairesi.
dellâl: ilân eden, bir haberi du-
yurmak için yüksek sesle ba¤›ra-
rak dolaflan kimse.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
emel: fliddet arzu, ümit.
esma-i kudsiye: kutsal isimler,
Allah’›n mukaddes ve muazzez
isimleri.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
fiil: ifl, hareket.
Ganî-i Mutlak: sonsuz ve s›n›rs›z
zenginlik sahibi ve hiç bir fleye ih-
tiyac› olmayan Allah.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hayat-› bâkiye: bâkî olan, sonsuz
hayat, ahiret hayat›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› hayvaniye: t›pk› hayvan-
lara benzer flekilde yaln›zca dün-
ya için ve hiç düflünmeden sade-
ce zevk için yaflama.
hayat-› manevîye: manevî ha-
yat.
hissiyat: hisler, duygular.
hüzün: keder, tasa, gam.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
infial: etkilenme; ruhen s›k›nt›
veren d›fl etkenlerden etkilenme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kalem-i kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti ile yarat-
mas›.
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keder: kayg›, ac›, hüzün.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
ma’kes: ayna.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
mevcudiyet: mevcut olma,
varl›k.
naz›r: nazar eden, bakan.
necis: necasetli, kirli, pis,
murdar.

Rahman-› Rahîm: Rahman
ve Rahîm olan Allah; dünya
ve ahirette yaratt›klar›na son-
suz rahmet, flefkat ve merha-
metiyle muamele eden Allah.
saltanat-› rububiyet: kâinat›
terbiye ve idare edici olan Al-
lah’›n saltanat›.
sarf: harcama.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
flecere-i bâkiye: daimî, kal›c›
a¤aç; geri kalan sülâle.
semere: meyve, güzel netice.
seyyie: fenal›k, kötülük; suç,

günah.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
sual: soru, isteme.
tahkir: afla¤› ve alçak addet-
me, afla¤›lama.
tecelliyat: tecelliler, görüntü-
ler.
tefessüh: çürüme, çürüyüp
da¤›lma, bozulma, kokuflma.
tevdi: emanet etme.
vaziyet: durum.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.



yaz›lan mektubat-› ‹lâhiyeyi mütalâa ile mütefekkir oldu-
¤u cihetle eflref-i mahlûkat ve halife-i arz olmufltur.

„®ò
1 $G n‹pG oABGnôn≤oØrdG oºoàrfnG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnj

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsandaki kusur sonsuz oldu¤u gibi, acz fakr ve ihtiya-

c›na da nihayet yoktur. ‹nsana tevdi edilen açl›kla nimet-
lerin lezzetleri tebarüz etti¤i gibi, insandaki kusur, kema-
lât-› Sübhaniye derecelerine bir mirsatt›r. ‹nsandaki fakr,
g›nâ-i rahmetin derecelerine bir mikyast›r. ‹nsandaki acz,
kudret ve kibriyas›na bir mizand›r. ‹nsandaki tenevvü-i
hacat, enva-› niam ve ihsanat›na bir merdivendir. Öyle
ise, f›trat›ndan gaye, ubudiyettir. Ubudiyet ise, dergâh-›

izzetine kusurlar›n› 
2 %GoôpØr¨nà°rSnG ve 

3 *G n¿ÉnërÑ°oS ile ilân et-

mektir.
„®ò

4 mº«/ënL »/Ønd nQÉséoØrdG s¿pGnh @ mº«/©nf »/Ønd nQGnôrHn’rG s¿pG
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Her bir insan için hayat seferinde iki yol vard›r. Bu iki

yolun uzunlu¤u, k›sal›¤› birdir. Amma birisinde, ehl-i flu-
hut ve ehl-i vukufun flahadet ve tasdikleriyle, onda dokuz
menfaat ihtimali var. ‹kinci yolda mesele makusedir,
onda dokuz zarar ihtimali vard›r. ‹kinci yolla gidenin ne
silâh› var, ne zahiresi. Tabiî, yolda pek çok korkulara 
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f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
g›nâ-i rahmet: Cenab-› Hakk›n ih-
san, ikram ve nimetlerinin bollu-
¤u.
halife-i arz: arz›n halifesi, yeryü-
zünde baz› hususlarda Allah ad›-
na hareket eden.
ihtimal: olabilirlik.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
kemalât-› Sübhaniye: Cenab-›
Hakk›n kusursuzluk, noksans›zl›k-
taki mükemmellikleri.
kibriya: azamet, büyüklük, ulu-
luk, celâl.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
makuse: tersine dönmüfl, bafla-
fla¤› olmufl.
mektubat-› ‹lâhiye: Allah taraf›n-
dan yaz›lm›fl mektup özelli¤inde-
ki varl›klar, yarat›klar.
menfaat: fayda.
mesele: önemli konu.
mikyas: ölçü aleti, ölçek.
mirsat: gözetleme aleti.
mizan: terazi, ölçü.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, tetkik etme.
mütefekkir: tefekkür eden, dü-
flünen, her fleyi hikmetince, ibret
almak ve kavramak üzere düflü-
nen, düflünür.
nihayet: son, s›n›r.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
tenevvü-i hacat: ihtiyaçlar›n çe-
flit çeflit olmas›.
tevdi: emanet etme.
ubudiyet: kulluk.
zahire: gerekti¤i zaman harcan-
mak üzere ambarda saklanan
hububat, yiyecek.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amma: ama, lâkin, ancak.
cihet: yön.
dergâh-› izzet: izzet kap›s›;
Cenab-› Hakk›n sonsuz güç,
kuvvet ve yücelik kap›s›.
ehl-i fluhut: kâinatta tevhid

delillerini aynen seyreden,
‹lâhî ve gizli s›rlar›n› Hakk›n iz-
ni ile gören fluhut ehli, velî.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
enva-› niam ve ihsanat: ni-

metlerin, ihsan ve ikramlar›n
çeflitleri, türleri.
eflref-i mahlûkat: mahlûka-
t›n en eflrefi, yarat›lm›fllar›n
en flereflisi; insan.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k.

1. Ey insanlar, hepiniz Allah’a muhtaçs›n›z. (Fat›r Suresi: 15.)

2. Allah ma¤firet etsin.

3. Allah her türlü kusur ve noksandan uzakt›r.

4. ‹hlâs ile kulluk edenler nimetlerle dolu Cennet içindedir. Günaha dalan kâfirler ise Cehen-
nem ateflindedir. (‹nfitar Suresi: 13-14.)



maruz kalaca¤› gibi, ihtiyaçlar›n› def için çoklara minnet
alt›nda kal›r. Fakat birinci yola sülûk edenin hem silâh›,
hem erzak› beraberdir; pek serbestâne gider. Birinci yol
Kur’ân yoludur, ikinci yol ise dalâlet yoludur.

Evet, ehl-i fluhudun, ehl-i vukufun tasdik ve flahadetle-
riyle sabittir ki, iman yümnüyle yürüyen, emnüeman
içindedir. Ve bilahare, merkez-i hükûmete ulaflt›¤›nda,
onda dokuzu büyük mükâfatlara mazhar olacaklard›r.
Fakat, dalâlet zulümat› içinde yürüyenler, esna-i seferde
korkudan, açl›ktan her fleye ve herkese tezellül ettikten
sonra, mahall-i hükûmete vâs›l oldu¤unda, onda dokuzu
ya idam veya ebedî hapse mahkûm olacaklard›r. Bina-
enaleyh akl› olan, zararl› bir fleyi, dünyevî edna bir hiffet
için tercih etmez.

Ehl-i fluhut dedi¤imizden maksat, evliyaullaht›r. Zira
velâyet sahibi, avam›n itikat etti¤i fleyleri gözle müflahe-
de ediyor. Kur’ân yoluyla gidenlerin silâh ve zahireleri
ise, Kadîr-i Mutlak’a, Ganî-i Kerîm’e olan tevekkül onla-
r› temin eder. Zira, tevekkül, istinat ve istimdat noktala-
r›n› tazammun ediyor. Bu noktalar da Kelime-i Tevhidi
istilzam ediyor. Kelime-i Tevhid de namaz› iktiza ediyor.
Namaz dahi ubudiyetin esas bir rüknüdür. Ubudiyeti
emreden, tekliftir. Mükellefiyetini ifa edenin, mükellefi-
yet müddetince, mükellefiyet-i askeriye gibi, yemekleri,
libaslar› ve sair hayat lâz›meleri hazine-i Rahman’dan ve-
rilir. Mükellefiyet-i askeriye iki buçuk senedir, amma mü-
kellefiyet-i ubudiyet müddet-i ömürdür.

„®ò

amma: ama, lâkin, ancak.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
bilahare: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
def: kovma, ortadan kald›rma.
dünyevî: dünyaya ait.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-
çük.
ehl-i fluhut: kâinatta tevhid delil-
lerini aynen seyreden, ‹lâhî ve
gizli s›rlar›n› Hakk›n izni ile gören
fluhut ehli, velî.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
emnüeman: emniyet ve eminlik.
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
esna-i sefer: sefer esnas›nda,
yolculuk s›ras›nda.
evliyaullah: Allah’›n velî kullar›,
Allah dostlar›, Allah’›n salih kulla-
r›.
Ganî-i Kerîm: kimseye muhtaç
olmayan, sonsuz ikram ve gerçek
zenginlik sahibi Allah.
hazine-i Rahman: sonsuz mer-
hamet ve flefkatle bütün varl›kla-
r› r›z›kland›ran Allah’›n hazinesi.
hiffet: hafiflik.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
iktiza: gerekli, lüzumlu k›lma.
istilzam: gerektirme.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
istinat: dayanma, güvenme.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
Kelime-i Tevhid: tevhid-i ‹lâhîyi
ifade eden lâ ilâhe illâllah Mu-
hammedün Resulullah cümlesi.
libas: elbise.
mahall-i hükümet: hükümet ko-
na¤›, idare yeri.
mahkûm: hükümlü; mecbur.
maksat: gaye.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
merkez-i hükümet: hükümet
merkezi, ülkeyi idare merkezi.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme.
müddet-i ömür: ömür müddeti,
yaflam süresi, yaflama süresi.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
mükellefiyet: yükümlülük; mec-
buriyet, bir iflin yerine getirilmesi
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hususundaki mecburiyet.
mükellefiyet-i askeriye: as-
kerlik görevi.
mükellefiyet-i ubudiyet:
kulluk görevi, ibadet.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.
rükün: bir fleyi meydana ge-
tiren unsurlardan her biri,
esas.
sabit: ispatlanm›fl.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
serbestâne: serbestçe.

sülûk: bir yola girme, bir yol
tutup o yolda terakki merte-
belerine devam etme.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir
ve yasaklar›na uygun hareket
etmekle vazifelendirmesi.
temin: güvenlik, emniyet his-
si verme, flüphe ve korkuyu
giderme.

tevekkül: bir ifli gerçeklefl-
mesi için gereken çal›flmay›
ve çabay› gösterip sebeplere
baflvurduktan sonra ifli Al-
lah’a b›rakma.

tezellül: zillete katlanma,
afla¤›lanma.

ubudiyet: kulluk.

vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.

yümün: u¤ur, bereket.

zahire: hububat, yiyecek.

zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve küfür.



1 o¿Gnƒn«n◊r G n»p¡nd nInôpN'’rG nQGsódG s¿pGnh lÖp©ndnh lƒr¡nd s’pG BÉn«rftódG oIƒ'«n◊r G p√pò'g Énenh
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan bir yolcudur. Sabavetten gençli¤e, gençlikten ih-

tiyarl›¤a, ihtiyarl›ktan kabre, kabirden haflre, haflirden
ebede kadar yolculu¤u devam eder. Her iki hayat›n leva-
z›mat›, Malikü’l-Mülk taraf›ndan verilmifltir. Fakat, o le-
vaz›mat› cehlinden dolay› tamamen bu hayat-› fâniyeye
sarf ediyor. Hâlbuki, o levaz›mattan lâakal onda biri dün-
yevî hayata, dokuzu hayat-› bâkiyeye sarf etmek gerek-
tir.

Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten yir-
mi dört lira harc›rah alan bir memur, ilk dâhil oldu¤u
memlekette yirmi üç liray› sarf ederse, öteki yerlerde ne
yapacakt›r? Hükûmete ne cevap verecektir? Böyle ya-
pan, kendisine ak›ll› diyebilir mi?

Binaenaleyh, Cenab-› Hak her iki hayat levaz›mat›n›
elde etmek için yirmi dört saatlik bir vakit vermifltir. Ço-
¤unu aza, az›n› ço¤a vermek suretiyle, yirmi üç saat k›-
sa ve fânî olan dünya hayat›na, hiç olmazsa bir saati de
befl namaza ve bâkî ve sonsuz uhrevî hayata sarf etmek
lâz›md›r ki, dünyada pafla, ahirette geda olmas›n!

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Gafil olan insan, kendi vazifesini terk eder, Allah’›n

vazifesiyle meflgul olur.

Evet, insan gafletten dolay› iktidar› dâhilinde kolay
olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zay›f kalbiyle rububiyet 
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çeklefltirmek için gereken kuv-
vet.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa.
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri.
Malikü’l-Mülk: mülkün maliki;
bütün mülklerin sahibi, her fleyin
maliki olan Allah.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
sabavet: sabîlik, çocukluk.
sarf: harcama.
suret: biçim, flekil, tarz.
ubudiyet: kulluk.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vazife: görev.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cehil: cahillik, bilgisizlik.
dâhil: girme, içinde olma.
dünyevî: dünyaya ait.

ebed: sonsuzluk, daimîlik.
fânî: ölümlü, geçici.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
geda: dilenci, yoksul.
harc›rah: yol paras›, yol mas-

raf› için verilen para, yolluk.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hayat-› bak›ye: bâkî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hayat-› fânîye: fânî hayat;
sonu olan dünya hayat›.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-

1. Bu dünya hayat› bir oyun ve oyalanmadan baflka bir fley de¤ildir. As›l hayata mazhar olan
ise ahiret yurdudur. (Ankebut Suresi: 64.)



vazife-i sakilesinin alt›na girer, alt›nda ezilir. Ve ayn› za-
manda, bütün istirahatini kaybetmekle, asi, flakî, hain
adamlar›n partisine dâhil olur.

Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi baflka, hükû-
metin vazifesi baflkad›r. Askerlik vazifesi talim, cihad gi-
bi din ve vatan› koruyacak ifllerdir. Hükûmetin vazifesi
ise, erzak›n›, libas›n›, silâh›n› vermektir. Binaenaleyh, er-
zak›n› temin için askerli¤e ait vazifesini terk edip ticaret-
le, meselâ, ifltigal eden bir asker, flakî ve hain olur. Bu iti-
barla, insan›n Allah’a karfl› ubudiyet vazifesidir, terk-i ke-
bair takvas›d›r, nefis ve fleytanla u¤raflmas› cihad›d›r.
Amma, gerek nefsine, gerek evlât ve taallûkat›na hayat
malzemesini tedarik etmek, Allah’›n vazifesidir. Evet,
madem hayat› veren Odur; o hayat› koruyacak levaz›ma-
t› da O verecektir. Yaln›z, hükümetin asker için ofislerde
cem etti¤i erzak› askerlere tafl›tt›rd›¤›, temizlettirdi¤i,
ö¤üttürdü¤ü, piflirtti¤i gibi, Cenab-› Hak da hayat için lâ-
z›m olan levaz›mat› küre-i arz ofisinde yarat›p cem ettik-
ten sonra, o erzak›n toplanmas›n› ve sair ahvalini insana
yapt›r›r ki, insana bir meflguliyet, bir e¤lence olsun ve
atalet, betalet azab›ndan kurtulsun.

Ey insan! Rahm-› maderde iken, t›f›l iken, ihtiyar ve
iktidardan mahrum bir vaziyetteyken, seni pek leziz r›z›k-
larla besleyen Allah, sen hayatta kald›kça o r›zk› vere-
cektir. Baksana! Her bahar mevsiminde, sath-› arzda ya-
rat›lan enva-› erzak› kim yarat›yor ve kimler için yarat›-
yor? Senin a¤z›na getirip sokacak de¤il ya! Yahu, e¤len-
celere, bahçelere gidip, dallarda sallanan o güleç yüzlü 

ahval: hâller, durumlar.
amma: ama, lâkin, ancak.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
atalet: tembellik, hareketsizlik,
çal›flmama.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
betalet: avarelik, iflsizlik.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cem: toplama, bir araya getirme.
cihad: düflmanla savaflma.
dâhil: girme, içinde olma.
erzak: yiyecek, içecek, az›klar.
evlât: veletler, çocuklar.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
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lefltirmek için gereken kuv-
vet.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
küre-i arz: yer küre, dünya.
levaz›mat: lüzumlu madde-
ler, ihtiyaç maddeleri.
libas: elbise.
madem: .den dolay›, böyle
ise.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.

meselâ: örne¤in.
meflguliyet: u¤rafl›lan ve
meflgul olunan fley.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
rahm-› mader: anne rahmi.
sair: di¤er, baflka, öteki.
flaki: eflk›ya, baflkald›ran.
taallûkat: h›s›mlar, yak›nlar,
akrabalar.
takva: Allah korkusuyla dinin
yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma, Allah’›n emirlerini tutup

azab›ndan korunma.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤-
retme.
tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama.
temin: sa¤lama.
terk-i kebair: büyük günah-
lar› ifllemekten kaç›nma.
t›f›l: küçük çocuk.
ubudiyet: kulluk.
vazife: görev.
vazife-i sakile: a¤›r vazife,
görev.
vaziyet: durum.



leziz meyveleri kopar›p yemek zahmet midir? Allah insaf
versin!

Hülâsa: Allah’› ittiham etmekle iflini terk edip, Allah’›n
ifline kar›flma ki, nankör asiler defterine kaydolmayas›n.

„®ò
1 rºoµnd rÖpénà°rSnG /ÊƒoYrOoG

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
“Baz› dualar icabete iktiran etmez” diye iddiada bulun-

ma. Çünkü, dua bir ibadettir. ‹badetin semeresi ahirette
görünür. Dünyevî maksatlar ise, namaz vakitleri gibi,
dualar ibadeti için birer vakittirler, dualar›n semeresi de-
¤illerdir. Meselâ, flemsin tutulmas› küsuf namaz›na, ya¤-
mursuzluk ya¤mur namaz›na birer vakittir.

Ve keza, zalimlerin tasallutu ve belâlar›n nüzulü, baz›
hususî dualara vakittir. Bu vakitler bâkî kald›kça, o na-
mazlar, o dualar yap›l›r. E¤er bu vakitlerde dünyevî mak-
satlar hâs›l olursa, zaten nurun alâ nur. Ve illâ, “‹cabet,
duaya iktiran etmedi” diyemezsin. Ancak “Henüz vakit
ink›za etmemifl, duaya devam lâz›md›r” diyebilirsin. Çün-
kü, o maksatlar dualar›n mukaddemesidir, neticesi de¤il-
lerdir.

Cenab-› Hakk›n dualar›n icabetine vaat etmesi ise: ‹ca-
bet, ayn-› kabul de¤ildir. Yani, icabet kabulü istilzam et-
mez. Duaya her hâlde cevap verilir, cevaps›z b›rak›lmaz.
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maksat: gaye.
meselâ: örne¤in.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
nurun alâ nur: nur üstüne nur;
güzelden de güzel, iyiden de iyi,
ayd›nl›ktan da ayd›nl›k.
nüzul: yukar›dan afla¤›ya inme,
inifl.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler.
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i zemin.
semere: meyve, güzel netice.
flems: günefl.
tasallut: birini rahats›z etme, mu-
sallat olma, hükmü alt›na alma.
vaat: söz verme, ahit.
zahmet: zor, güç.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
ayn-› kabul: kabulün ta ken-
disi.
bâkî: daimî.
belâ: musibet, s›k›nt›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.
enva-› erzak: r›z›k çeflitleri.
hâs›l: meydana gelme, orta-

ya ç›kma.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
hususî: özel.
icabet: karfl›l›k verme, cevap
verme.
icabet: yerine getirme, gere-
¤ini yapma, cevap verme.
iktiran: birlikte, beraber gel-
me.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki.

illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
ink›za: sonu gelme, nihayet
bulma, sona erme.
istilzam: gerektirme.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küsuf: günefl tutulmas› duru-
munda k›l›nan iki rekâtl›k na-
file namaz, küsuf namaz›.
leziz: lezzetli, tatl›.

1. Bana dua edin, size cevap vereyim. (Mü’min Suresi: 60.)



Matlûba olan is’af ise, mucîbin hikmetine tâbidir. Me-
selâ, doktoru ça¤›rd›¤›n zaman, herhâlde “Ne istersin?”
diye cevap verir. Fakat, “Bu yeme¤i veya bu ilâc› bana
ver” dedi¤in vakit, bazen verir, bazen hastal›¤›na, miza-
c›na mülâyim olmad›¤›ndan vermez.

Adem-i kabul esbab›ndan biri de, duay› ibadet kast›y-
la yapmay›p, matlûbun tahsiline tahsis etti¤inden, aksü-
lamel olur; o dua ibadetinde ihlâs k›r›l›r, makbul olmaz.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nk›lâplar neticesinde, her iki taraf aras›nda genifl ge-

nifl dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki
âlemle münasebettar köprüler lâz›md›r ki, her iki âlem
aras›nda gidifl gelifl olsun. Lâkin, o köprülerin ink›lâbat
cinslerine göre flekilleri, mahiyetleri mütebayin, isimleri
mütenevvi olur. Meselâ, uyku âlem-i yakaza ile âlem-i
misal aras›nda bir köprüdür. Berzah, dünya ile ahiret
aras›nda ayr› bir köprüdür. Ve misal, âlem-i cismanî ile
âlem-i ruhanî aras›nda bir köprüdür. Bahar, k›fl ile yaz
aras›nda ayr› bir köprüdür. K›yamette ise ink›lâp bir de-
¤ildir; pek çok ve büyük ink›lâplar olaca¤›ndan, köprüsü
de pek garip, acip olmas› lâz›m gelir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan›n ba’delmevt Hâl›k-› Rahman ve Rahîm’e rücuu

hakk›nda ilânat yapan flu
4 oÜ'ÉnŸrG p¬r«ndpGnh 3@ oÒ°/ünŸrG p¬r«ndpGnh2@ n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh 1@ rºoµ`o©pLrône p¬r«ndpG
gibi ayetlerde büyük bir beflaret ve teselli oldu¤u gibi,
ehl-i isyana da büyük tehditleri ima vard›r.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adem-i kabul: kabul etmeme.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
aksülamel: tepki, reaksiyon.
âlem-i cismanî: maddî varl›klarla
ilgili âlem.
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
âlem-i ruhanî: ruhlara ait âlem,
ruhlar dünyas›.
âlem-i yakaza: yakaza âlemi,
uyan›kl›k âlemi.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ba’delmevt: ölümden sonra.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
beflaret: müjde.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i isyan: isyan edenler.
esbap: sebepler, vas›talar.
garip: tuhaf, hayret verici.
Hâl›k-› Rahman ve Rahîm: son-
suz merhamet ve flefkat sahibi
olan yarat›c›; Allah.
hikmet: gaye, maksat.
husul: olma, meydana gelme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ilânat: ilânlar.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
ink›lâbat: ink›lâplar, de¤iflmeler.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm, kök-
lü de¤iflme.
is’af: yard›m etme, yerine getir-
me.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.

matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.
meselâ: örne¤in.
misal: görüntü, yans›ma.
mizaç: huy, tabiat, f›trat.
mucîb: cevap veren, karfl›l›k
veren.
mülâyim: uygun, uyar, mu-

vaf›k.
mütebayin: birbirine uyma-
yan, birbirinden ayr›, z›t.
mütenevvi: ayn› cinsten ol-
mayan, nevi nevi, çeflit çeflit.
rücu: dönme, geri dönme.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.

tahsil: elde etme, alma, ka-
zanma.

tahsis: has k›lma, ay›rma.

tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.

teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.

1. Hepinizin dönüflü Onad›r. (Yunus Suresi: 4.)
2. Sonunda Ona döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi: 28.)
3. Herkesin dönüflü de Onun huzurunad›r. (Mâide Suresi: 18.)
4. Dönüfl de Onad›r. (Ra’d  Suresi: 36.)
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Evet, bu ayetlerin sarahatine göre, ölüm zeval, firak,
adem kap›s› ve zulümat kuyusu olmay›p, ancak Sultan-›
Ezel ve Ebed’in huzuruna girmek için bir medhaldir. Bu
beflaretin iflaretiyle kalp adem-i mutlak korkusundan,
eleminden kurtulur.

Evet, küfrün tazammun etti¤i Cehennem-i maneviye-

ye bak!
1 »/H …/órÑnY uønX nóræpY ÉnfnG hadis-i kudsîsi s›rr›nca, Ce-

nab-› Hak kâfirin zan ve itikad›n› daimî bir azab-› elîme
kalbeder. Sonra, iman ve yakinle, Cenab-› Hakk›n lika-
s›ndan sonra, r›zas›ndan sonra, rü’yetinden sonra
mü’minler için hâs›l olan lezzetlerin derecelerine bak!
Hatta, Cehennem-i cismanî, arif olan mü’min için, asiye
kâfirin Cehennem-i manevîsine nispeten Cennet gibidir.

Arkadafl!

Âlem-i bekaya delâlet eden berahinden maada, arka-
s›nda saflar teflkil edip dualar›na bir a¤›zdan “Âmin,
âmin” söyleyen enbiya, evliya, s›dd›kîn imamlar›, Mah-
bub-i Ezelî’nin Habib-i Ekremi Muhammed Aleyhissalâtü
Vesselâm›n tazarruat›, dualar›, âlem-i bekada insan›n be-
kas›na pek büyük bürhan ve kâfi bir vesiledir. Çünkü, kâ-
inat› serâpâ istilâ eden flu hüsünler, güzellikler, cemaller,
kemaller, o Habibin tazarruat›n› iflitmemek veya kabul
etmemek kadar çirkin, kabih, kusur, naks addedilecek
bir fleye müsaade eder mi? Cenab-› Hak bütün nekais-
ten, çirkin fleylerden münezzeh, müberra de¤il midir? El-
bette münezzehtir.
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manevî ›zt›rap.
enbiya: nebîler, peygamberler.
firak: ayr›l›k, hicran.
Habib-i Ekrem: en cömert sevgi-
li, Allah’›n sevgilisi olan Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
habip: sevilen, sevgili.
hadis-i kudsî: kudsî hadis, mana-
s› Peygamberimize vahiy veya il-
ham edilen, sözü Peygamberimi-
ze ait olan hadis.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hüsün: güzellik.
istilâ: kaplama, yay›lma.
kabih: kötü, çirkin, fena, yak›fl›k-
s›z, ay›p.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kalbolma: bir hâlden di¤er bir
hale geçme, dönüflme.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
lika: görme, kavuflma, buluflma.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
Mahbub-i Ezelî: ezelî sevgili, var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve bü-
tün yarat›lm›fl taraf›ndan sevilen
Allah.
medhal: girecek yer, kap›.
müberra: temize ç›km›fl, aklan-
m›fl; müstesna, azade.
mü’min: iman eden, inanan.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
naks: noksan, eksiklik.
nekais: eksiklikler, noksanl›klar;
eksikler, noksanlar.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
rü’yet: görme, bakma, seyretme.
saf: dizi, s›ra.
sarahat: ifadedeki aç›kl›k, aç›k
anlat›m.
serâpâ: bafltan aya¤a kadar, ön-
den sona, tamam›yla, bütünüyle,
bütün, hep.
s›dd›kîn: s›dd›klar, do¤ru sözlü
olanlar, samimiyetle iman etmifl
olan ve bunun gere¤ine tam ola-
rak uyanlar.
s›r: gizli hakikat.
Sultan-› Ezel ve Ebed: ezel ve
ebed sultan›; varl›¤›n›n bafllang›c›
ve sonu olmayan kudret ve hâki-
miyet sahibi sultan, Allah.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tazarruat: tazarrular, yalvar›fllar,
yalvarmalar.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vesile: arac›, vas›ta.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.
zeval: sona erme, yok olma.
zulümat: karanl›klar.

addedilme: say›lma, öyle ka-
bul edilme.
adem: yokluk.
adem-i mutlak: mutlak yok-
luk, tam yokluk.
âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
arif: bilen, bilgide ileri olan, ir-

fan sahibi.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
azab-› elîm: elem ve ›zt›rap
veren azap, ceza.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
berahin: deliller, ispatlar, bür-
hanlar, hüccetler, kan›tlar.
beflaret: müjde.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
Cehennem-i cismanî: Cehen-
nemde bedenen azap çekme,

bedenen Cehennemde bu-
lunma.
Cehennem-i manevî: duygu-
sal, ruhsal ve fikirsel s›k›nt›,
azap.
Cehennem-i maneviye: duy-
gusal, ruhsal ve fikirsel s›k›nt›,
azap.
cemal: güzellik.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
elem: dert, üzüntü, maddî-

1. Kulum beni nas›l bilirse, onunla öyle muamele ederim. (Buharî, Tevhid: 15; Tevbe: 1.)



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakk›n verdi¤i nimetleri söyleyip ilân ve tah-

dis-i nimet etmek, bazen gurura ve kibre incirar eder. Te-
vazu kast›yla da o nimetleri ketmetmek iyi de¤ildir. Bina-
enaleyh, ifrat ve tefritten kurtulmak için istikamet miza-
n›na müracaat edilmeli. fiöyle ki:

Her bir nimetin iki vechi vard›r. Bir vechi insana aittir
ki, insan› tezyin eder, medar-› lezzeti olur; halk içinde te-
mayüze sebep olur, mûcib-i fahir olur, sarhofl olur, Ma-
lik-i Hakikî’yi unutur, en nihayet kibir ve gurur kuyusuna
düflürtür. ‹kinci vechi ise in’am edene bakar ki, keremini
izhar, derece-i rahmetini ilân, in’am›n› iffla, esmas›na fla-
hadet eder. Binaenaleyh, tevazu ancak birinci vecihte te-
vazu olabilir; ve illâ küfran› tazammun etmifl olur. Tah-
dis-i nimet dahi ikinci vecihle manevî bir flükür olmakla
memduh olur; yoksa kibir ve gururu tazammun etti¤in-
den, mezmumdur. 

Tevazu ile tahdis-i nimet, flöylece bir içtimalar› var:
Bir adam, hediye olarak bir palto birisine veriyor. Pal-

toyu giyen adama baflka bir adam, “Ne kadar güzel ol-
dun” dedi¤ine karfl›, “Güzellik paltonundur” dedi¤i za-
man, tevazu ile tahdis-i nimeti cem etmifl olur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Ücret al›nd›¤› zaman veya mükâfat tevzi edildi¤i vakit,

rekabet, k›skançl›k mikrobu oynamaya bafllar. Fakat, ifl
zaman›nda, hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor.

binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cem: toplama, bir araya getirme.
derece-i rahmet: rahmet, mer-
hamet derecesi.
esma: adlar, isimler.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
içtima: toplanma.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme, had-
dini aflma.
iffla: duyurma, gizli bir fleyi yay-
ma.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
incirar: bir neticeye do¤ru çekile-
rek sona erme, çekilip bir sona
erme.
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
flünce, niyet, tutum ve davran›flta
Allah’›n r›zas›na uygun olarak
do¤ru yol üzere olma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
ketmetmek: saklama, gizleme.
kibir: büyüklük satma; kendini
baflkalar›ndan üstün görme ve
gösterme.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
Malik-i Hakikî: her fleyin hakikî
sahibi ve maliki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar-› lezzet: lezzet sebebi.
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memduh: be¤enilmifl, met-
holunmufl, övülmüfl.
mezmum: zemmedilen, afla-
¤›lanan .
mizan: terazi, ölçü.
mûcib-i fahir: gurur sebebi,
gururlanma sebebi.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
nihayet: en sonunda.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.

rekabet: rakip olma hâli, bir-
birini çekememe.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tahdis-i nimet: Cenab-› Hak-
ka karfl› flükrünü eda etme ve
teflekkür etme maksad›yla
kavufltu¤u nimeti baflkalar›na
anlatma.
tazammun: ihtiva etme, içine

alma, içinde bulundurma.
tefrit: ortalaman›n alt›nda
kalma, tersine afl›r›l›k, ifrat›n
z›dd›.
temayüz: kendini gösterme,
seçkin hale gelme.
tevazu: alçak gönüllülük, bir
kimsenin baflkalar›n› kendin-
den küçük görmemesi.
tevzi: da¤›tma, herkese pay›-
n› verme.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
vecih: cihet, yön.



Hatta, tembel olan adam çal›flkan› sever, zay›f olan kavi-
yi takdir ve tahsin eder; fakat çal›flmas›n› ister ki, ifl hafif
olsun, zahmetten kurtulsun.

Dünya da umur-i diniyeye ve a’mal-i ahirete ifl ve hiz-
met için kurulmufl bir fabrika oldu¤u cihetle ve o fabrika
içerisinde ifllenen ve yap›lan ibadetlerin semeresi öteki
âlemde göründü¤üne nazaran, ibadetlerde rekabet edil-
memelidir. Oldu¤u takdirde, ihlâs› kaybolur ve o rekabe-
ti yapan, halk›n takdir ve tahsinleri gibi dünyevî bir mü-
kâfat› düflünür. Zavall› düflünmüyor ki, o düflünce ile,
amelini adem-i ihlâs ile iptal eder. Çünkü, sevap itâs›nda
ve ücret ald›¤›nda, nâs› Rabb-i Nâs’a flerik yapar ve hal-
k›n nefretlerine hedef olur.

‹ ’lem eyyühel-aziz!
Keramet ile istidraç manen birbirine mübayindir. Zira,

keramet, mu’cize gibi, Allah’›n fiilidir. Ve o keramet sahi-
bi de kerametin Allah’tan oldu¤unu bilir ve Allah’›n ken-
disine hamî ve rakîb oldu¤unu da bilir; tevekkül ve yakini
de fazlalafl›r. Lâkin, bazen Allah’›n izniyle, kerametlerine
fluuru olur. Bazen olmaz; evlâ ve eslemi de bu k›s›md›r.

‹stidraç ise, gaflet içinde iken eflya-i gaybiyenin inkifla-
f›ndan ve garip fiilleri izhar etmekten ibarettir. Fakat, bu
istidraç sahibi nefsine istinat ve iktidar›na isnat etmekle,

enaniyeti, gururu öyle fazlalafl›r ki, 
1 mºr∏pY '¤nY o¬oà«/JhoG BÉnªsfpG

okumaya bafllar. Lâkin o inkiflaf, tasfiye-i nefis ve
tenevvür-i kalp neticesi oldu¤u takdirde, ehl-i istidraç ile 
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kardeflim, bil ki.
inkiflaf: keflfolunma.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istidraç: hakk› ve kabiliyeti olma-
d›¤› hâlde, Allah’›n rahmetinden
uzaklafl›p azab›na yaklaflmas›
için, azg›n ve günahkâr kiflilere
verilen birtak›m ola¤anüstü hâl-
ler, dünyevî üstün makam ve
mevkiler.
istinat: dayanma, güvenme.
itâ: verme; verilme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kavi: kuvvetli, güçlü.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mübayin: uymayan, benzeme-
yen, z›t.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
nâs: insanlar.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
Rabb-i nâs: insanlar›n Rabbi, in-
sanlar›n hidayet ve terbiye edici-
si olan Allah.
rakîb: görüp, gözeten, kendisin-
den bir fley kaybolmayan, koru-
yucu, yaratt›klar›ndan bir an bile
gafil olmayan Allah.
rekabet: rakip olma hâli, birbirini
çekememe.
semere: meyve, güzel netice.
flerik: ortak.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Allah
taraf›ndan verilen mükâfat.
fluur: bilinç.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tasfiye-i nefis: nefsi temizleme,
kötülüklerden ar›nd›rma ve gü-
zelliklerin taksiminde aradan ç›-
karma.
tenevvür-i kalp: kalbi parlatmak,
nurland›rmak.
tevekkül: bir ifli gerçekleflmesi
için gereken çal›flmay› ve çabay›
gösterip sebeplere baflvurduktan
sonra ifli Allah’a b›rakma.
umur-› diniye: dinî emirler, dine
âit ifller.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

a’mal-i ahiret: ahirete yöne-
lik ameller, fiiller, ibadetler.
adem-i ihlâs: ihlâss›zl›k, sa-
mimî olmama.
amel: fiil, ifl.
cihet: yön.
dünyevî: dünyaya ait.
ehl-i istidraç: birtak›m hari-
kal›k ve ola¤anüstü hâllere
sahip azg›n ve sapk›n kifliler.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.

eslem: en selâmetli, en emin,
en do¤ru, en sa¤lam.
eflya-i gaybiye: .
evlâ: daha uygun, daha lây›k,
daha iyi.
fiil: ifl, hareket.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
garip: tuhaf, hayret verici.
gurur: kibir, kendi yüksek ve
de¤erli tutarak böbürlenme.

hamî: himaye eden, koruyan,
gözeten.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz

1. Bu servet, ancak bilgim sayesinde bana verilmifltir. (Kasas Suresi: 78.)



ehl-i keramet aras›nda tabaka-i ulâda fark yoktur. Tam
manas›yla fenâya mazhar olanlar ise, onlara da Allah’›n
izniyle eflya-i gaybiye inkiflaf eder. Ve onlar da o eflyay›
fenâfillâh olan havaslar›yla görürler. Bunun istidraçtan
fark› pek zahirdir. Zira, zahire ç›kan bât›nlar›n›n nurani-
yeti, müraîlerin zulümat›yla iltibas olmaz.

„®ò
1 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀT røpe r¿pGnh

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Tesbihat, ibadat, gayr-i mahdut envalar›yla her fleyde

vard›r. Fakat, her fleyin kendi tesbihat ve ibadetini bütün
vecihlerini daima bilip fluur edinmesi lâz›m de¤ildir. Çün-
kü, husul huzuru istilzam etmez. Tesbih ve ibadet eden-
ler, yaln›z, yapt›klar› amelin mahsus bir tesbih veya s›fa-
t› malûm bir ibadet oldu¤unu bilirlerse, kâfidir. Zaten
Ma’bud-i Mutlak’›n ilmi kâfidir. ‹nsandan maada mahlû-
katta teklif olmad›¤›ndan, onlara niyet lâz›m de¤ildir. Ve
keza, amellerinin s›fat›n› bilmek de lâz›m de¤ildir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan-› mü’minin k›ymeti ihtiva etti¤i sanat-› âliye ile

Esma-i Hüsnadan in’ikâs eden cilvelerin nak›fllar› nispe-
tindedir.

‹nsan-› kâfirin k›ymeti ise, et, kemikten ibaret fânî ve
sak›t maddesinin k›ymetiyle ölçülür.

amel: fiil, ifl.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
cilve: tecelli, görüntü.
ehl-i keramet: keramet sahipleri;
Allah’›n ihsan›yla ola¤anüstü hâl-
lere ve âdet d›fl› olaylara mazhar
olan velîler, iyi insanlar.
enva: çeflitler, türler, neviler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
eflya-i gaybiye: görünmeyen
fleyler, görünmez varl›klar.
fânî: ölümlü, geçici.
fenâ: yok olma, ölümlülük, geçi-
cilik.
fenâfillâh: Allah’›n varl›¤›nda yok
olma, kulun zat ve s›fat›n›n Hak-
k›n zat ve s›fat›nda fânî olmas›.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›n›r-
s›z, sonsuz.
havas: hasseler, duyular.
husul: olma, meydana gelme.
ibadat: ibadetler.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihtiva: içine alma, kapsama.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki.
iltibas: kar›flt›rmak.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
inkiflaf: keflfolunma.
insan-› kâfir: kâfir insan, Allah’a
inanmayan, inançs›z insan.
insan-› mü’min: inanan, inançl›
insan.
istidraç: hakk› ve kabiliyeti olma-
d›¤› hâlde, Allah’›n rahmetinden
uzaklafl›p azab›na yaklaflmas›
için, azg›n ve günahkâr kiflilere
verilen birtak›m ola¤anüstü hâl-
ler, dünyevî üstün makam ve
mevkiler.
istilzam: gerektirme.
kâfi: yeter, elverir.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
Ma’bud-i Mutlak: mutlak ibadet
edilecek ve kayd›, flart› olmaks›-
z›n ibadet edilmeye lây›k olan Al-
lah.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
mahsus: bir fleye veya kifliye has

olan.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
müraî: riyakâr, iki yüzlü, bafl-
kalar›na gösterifl olsun diye
hareket eden.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nispet: oran, ölçü.
nuraniyet: nurluluk, parlak-
l›k, ayd›nl›k.
sak›t: hüküm ve itibardan

düflmüfl, önemi kalmam›fl.
sanat-› âliye: yüce, yüksek
sanat.
s›fat: vas›f, nitelik.
fluur: bilinç; bir fleyin incelik-
lerini iyice idrak etme, anla-
y›fl.
tabaka-i ulâ: birinci tabaka.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir
ve yasaklar›na uygun hareket
etmekle vazifelendirmesi.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve

noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.

tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.

vecih: cihet, yön.

zahir: aç›k, aflikâr.

zulümat: karanl›klar.

1. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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Kezalik, bu âlem de, e¤er Kur’ân’›n tarif etti¤i gibi ma-
na-i harfiyle, yani Cenab-› Hakk›n azametine bir alet na-
zar›yla bak›l›rsa, o nispette k›ymettar olur. E¤er felsefe-
nin dedi¤i gibi mana-i ismiyle, yani hiçbir fail, hâl›k ile
ba¤l› olmay›p müstakil-i bizzat nazar›yla bak›l›rsa k›yme-
ti, camide, mütegayyir maddesinde münhas›r kal›r.

Kur’ân’dan istifade edilen ilmin felsefe ilminden ne
derece yüksek oldu¤u, flu misal ile tebarüz eder: 
1 ÉkLGnôp°S ¢nùrªs°ûdG nπn©nLnh Bu hükm-i Kur’ânî, Esma-i Hüs-

nan›n cilvelerine bakmak için bir pencere aç›yor. fiöyle
ki:

Ey insan! Bu flems, azametiyle beraber size musahhar-
d›r, meskenlerinize nur veriyor, yemeklerinizi hararetiyle
piflirtiyor. Sizin öyle azîm, rahîm bir Malik’iniz var ki, bu
flems onun bir lâmbas› olup, misafirhanesinde sakin mi-
safirlerini ziyaland›r›yor.

Felsefenin hikmetince, flems büyük bir atefltir, yerinde
dönüyor, arz ile seyyarat ondan uçan parçalard›r, cazibe
ile flemse merbut kalarak medarlar›nda hareket ediyorlar.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

‹nsan›n Cenab-› Hak’tan hiçbir hakk› talep etmeye
hakk› yoktur. Bilakis, daima Ona flükretmeye medyun-
dur. Çünkü, mülk Onundur, insan Onun memlûküdür.

„®ò
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Malik: gerçek sahip olan Allah.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
medar: yörünge.
medyun: borçlu, verece¤i bulu-
nan.
memlûk: kul, köle.
merbut: ba¤l›, raptedilmifl.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
misal: örnek.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl.
müstakil-i bizzat: bizzat kendi
kendine, baflka birine tâbi olma-
dan, kendi kendisine.
mütegayyir: tegayyür eden, de-
¤iflen; bozulmufl, bozuk.
nazar: bak›fl, dikkat.
nispet: oran, ölçü.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
sakin: bir yerde oturan.
flems: günefl.
seyyarat: gezegenler.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
talep: isteme, dileme.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
azîm: büyük.
bilakis: aksine, tersine.
cazibe: çekim.
cilve: tecelli, görüntü.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir

eden.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden.
hararet: s›cakl›k, s›cak, atefl.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki gayeleri araflt›rma.
hükm-i Kur’ânî: Kur’ân’›n
hükmü, emri.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz

kardeflim, bil ki.
ilim: bilgi, marifet.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.

1. Günefli bir kandil yapm›flt›r. (Nuh Suresi: 16.)



MU’C‹ZE-‹ KÜBRADAN B‹RKAÇ KATREY‹ 
TAZAMMUN EDEN

On Dördüncü Reflha
B‹R‹NC‹ KATRE

Nübüvvet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ispat eden deliller ne
tadat ve ne tahdit edilemez. Ehl-i tahkik ve yüksek insan-
larca, beyanlar› hakk›nda yap›lan tasnifler pek çoktur.
Acz ve kusurum ile fiuaat adl› eserimde o flemsin baz› flu-
alar› beyan edildi¤i gibi, Lemaat adl› ikinci bir eserimde
Kur’ân’›n i’caz dereceleri k›rka iblâ¤ edilmifltir. Ve o vü-
cuh-i i’cazdan belâgat-i nazmiyeye ait bir vecih de ‹flara-
tü’l-‹’caz nam eserimde beyan edilmifltir. ‹fltihas› olanlara
o üç kitab› tavsiye ediyorum.

‹K‹NC‹ KATRE

Geçen derslerden anlafl›ld›¤› üzere, Hâl›k-› Arz ve Se-
mavat’›n nev-i beflerin ›slah ve terbiyesi için inzal etti¤i
Kur’ân’›n pek çok vazife ve makamlar› vard›r.

Evet, Kur’ân kâinat›n bir tercüme-i ezeliyesidir. Ve kâ-
inat›n kendi lisanlar›yla okuduklar› âyât-› tekviniyenin
tercüman›d›r. Ve flu kitab-› âlemin tefsiri oldu¤u gibi, arz,
semavat sayfalar›nda müstetir Esma-i Hüsnan›n define-
lerini keflflaft›r. Ve flu âlem-i flahadete âlem-i gayptan bir
lisand›r. Ve âlem-i ‹slâm›n günefli oldu¤u gibi, âlem-i ahi-
retin de haritas›d›r. Ve Cenab-› Hakk›n zat›na, s›fât›na, 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti Allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
arz: yer, dünya.
âyât-› tekviniye: kâinatta yarat›-
lan varl›klar›n Cenab-› Hakk›n var-
l›k ve birli¤ine olan iflaretleri, delil
olufllar›.
belâgat-i nazmiye: nazmî, fliirsel,
düzenli ve ak›c› ifade; konuyu bü-
tün yönleriyle kavrayarak hiçbir
yanl›fl ve eksik anlay›fla yer b›rak-
mayan, yorum gerektirmeyen,
yapmac›ktan uzak, düzgün fliirsel,
manzum anlat›m.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
define: k›ymet ve de¤eri yüksek
olan fley, hazine.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›ranlar,
gerçe¤in peflinden gidenler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
Hâl›k-› Arz ve Semavat: yeri ve
gö¤ü yaratan, yoktan var eden,
Allah.
iblâ¤: ulaflt›rma, erifltirme.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
inzal: indirme, indirilme.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ifltiha: fazla istek, arzu.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
katre: damla.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
kitab-› âlem: âlem kitab›, bir ki-
tap hüviyetinde olan âlem, kâi-
nat.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
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su.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
lisan: dil.
makam: yer, mevki.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
müstetir: gizlenen, gizli, sakl›,
örtülü.
nam: ad.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nübüvvet-i Ahmediye: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) pey-
gamberli¤i.

reflha: s›z›nt›, damla.
semavat: semalar, gökler.
flems: günefl.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar.
tadat: sayma.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
tasnif: s›n›fland›rma.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tefsir: aç›klama, izah.

terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
tercüme-i ezeliye: ezelî ter-
cüme; Allah’›n kelâm› olan ve
bütün varl›klar›n mana, mahi-
yet ve vazifelerini aç›klayan
mevcudat›n tercümesi hük-
mündeki Kur’ân-› Kerîm.
vazife: görev.
vecih: cihet, yön.
vücuh-i i’caz: mu’cize olma-
n›n yollar›, i’caz nevileri ve
vecihleri.
zat: flah›s, kendi.



esmas›na, fluunat›na bir bürhan ve bir tercümand›r. Ve
keza, nev-i beflerin fleriat kitab›, hikmet kitab›, dua kita-
b›, davet kitab›, ibadet kitab›, emir kitab›, zikir kitab›, fi-
kir kitab› olmakla, zahiren bir kitap fleklinde ise de, ihti-
va etti¤i fünun ve ulûm cihetiyle binlerce kitap hükmün-
dedir.

ÜÇÜNCÜ KATRE

Tekrarat-› Kur’âniyedeki i’caz›n bir lem’as›n› beyan
z›mn›nda Alt› Noktadan ibarettir.

• Birinci Nokta: Kur’ân bir zikir kitab›, bir dua kitab›,
bir davet kitab› oldu¤una nazaran, surelerinde vukua ge-
len tekrar, belâgatçe ayn-› isabet ve ayn-› hikmettir. Çün-
kü, zikir ve duadan maksat, sevapt›r ve merhamet-i ‹lâ-
hiyeyi celp etmektir. Malûmdur ki, bu gibi hususlarda
fazlas›yla tekrar lâz›md›r ki, o nispette sevap kazan›ls›n
ve merhamet celp edilsin. Hem de, zikrin tekrar› kalbi
tenvir eder, duan›n tekrar› bir takrirdir. Davet dahi, tek-
rar› nispetinde tesiri, te’kidi vard›r.

• ‹kinci Nokta: Kur’ân bütün beflerin tabakat›na hitap
ve deva oldu¤u için, zeki-gabi, takî-flakî, zahit-gayr-i za-
hit bütün insan tabakalar› flu hitab-› ‹lâhiyeye mazhar ve
bu eczahane-i Rahmaniyeden ilâç almaya haklar› vard›r.
Hâlbuki, Kur’ân’› tamamen ve daima okumak herkese
müyesser de¤ildir. Bunun için, lüzumlu olan maksatlar,
hüccetler, bilhassa uzun surelerde tekrar edilmifltir ki, her
bir sure hemen hemen bir küçük Kur’ân hükmünde
olsun ki, herkes sühuletle istedi¤i vakit istedi¤i sureyi 
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hüccet: delil.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ihtiva: içine alma, kapsama.
katre: damla.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
lem’a: par›lt›.
maksat: kastedilen fley; gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
merhamet-i ‹lâhiye: Allah’›n
merhameti.
müyesser: kolay olan, kolay ge-
len.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nispet: oran, ölçü.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
flaki: Allah’›n r›zas›ndan ve ahiret
mutlulu¤undan yoksun kimse.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
sühulet: kolayl›k.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
tabaka: derece, kat.
tabakat: tabakalar.
takî: günahtan sak›nan, haram-
dan kaç›nan, dinine ba¤l› kimse.
takrir: iyi ifade etmek; yerlefltir-
me, sa¤lamlaflt›rma.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
tekrarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
tekrarlamalar›, Kur’ân’da tekrar-
lanan ibare, mevzu ve ayetler.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tesir: etki.
ulûm: ilimler.
vuku: olma, meydana gelme.
zahiren: görünüflte.
zahit: dünyevî ifllerden el etek
çeken, kendini Allah’a adayan;
günahlardan sak›nan, çok takva
sahibi olan.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
z›m›n: iç taraf, iç.

ayn-› hikmet: tamamen fay-
dal› ve gayeli, hikmetin tâ
kendisi.
ayn-› isabet: isabetin, do¤ru-
lu¤un ta kendisi.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bilhassa: özellikle.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
celp: çekme, çekifl, kendine

çekmek.
cihet: yön.
deva: ilaç, çare.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
eczahane-i Rahmaniye:
merhamet sahibi olan Al-
lah’›n eczanesi, bütün dertle-
rin devas›n›n bulundu¤u
âlem.
emir: dinin emir ve yasaklar›
karfl›s›nda sorumlu bulunan
erkek ve kad›nlar›n yapmak-
ta sorumlu tutuldu¤u dinî ifl-
ler.

esma: adlar, isimler.
fünun: fenler.
gabi: anlay›fls›z, ahmakl›k.
gayr-i zahit: zahit olmayan,
dünyadan el etek çekeme-
yen.
hikmet: nesnelerin, varl›kla-
r›n durumlar›, iç ve d›fl hâlleri
ile kâinattaki ve yarat›l›fltaki
‹lâhî maksatlar.
hitab-› ‹lâhiye: Allah’›n kendi
zat›na mahsus olan hitab›.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma.



okumakla tam Kur’ân’›n sevab›n› kazanabilsin. Evet,

1 pôrcuò∏pd n¿'Grôo≤rdG Én`frösùnj rón≤ndnh olan ayet-i kerîme bu hakikati

ispat ediyor.

• Üçüncü Nokta: Cismanî ihtiyaçlar vakitlerin ihtilâfla-
r›yla tebeddül eder, noksan ve fazlalafl›r. Meselâ havaya
olan ihtiyaç her anda var; suya olan ihtiyaç midenin ha-
rareti zamanlar›nda olur; g›daya olan hacet her günde
olur; ziyaya olan ihtiyaç, alelekser haftada bir defa lâz›m-
d›r ve hakeza...

Kezalik, manevî ihtiyaçlar da vakitleri muhtelif ve mü-
tefavittir. Her anda “Allah” kelimesine ihtiyaç vard›r; her
vakit “Besmele”ye, her saatte “Lâ ilâhe illâllah”a ihtiyaç
vard›r ve hakeza...

Binaenaleyh, ayetlerin, kelimelerin tekrar›, ihtiyaçla-
r›n tekrar›ndan ileri geliyor; ve keza, o gibi hükümlere
olan ihtiyac›n fliddetine iflarettir.

• Dördüncü Nokta: Bilirsiniz ki, Kur’ân bu metin din-i
azîmin esasat›n› ve ‹slâmiyetin erkân›n› tesis etti¤i gibi,
içtimaat-› befleriyeyi tebdil eden bir kitapt›r. Malûmdur
ki, müessis olan zat, vaz etti¤i esaslar› güzelce yerlefltir-
mek için, tekrarlara çok ihtiyac› olur. Evet, tekrar edilen
fley sabit kal›r, takarrür eder, unutulmaz.

Ve keza, Kur’ân beflerin muhtelif tabakalar›ndan kàlî
veya hâlî yap›lan suallere lâz›m olan cevaplar› veren 

alelekser: ekseriya, ço¤unlukla,
çok kez, çok vakit.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
befler: insan, insanl›k.
Besmele: Bismillâhirrahmanirra-
hîm (Rahman ve Rahîm olan Al-
lah’›n ad›yla) cümlesinin ad›.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cismanî: bedene mensup, vücut-
la alâkal›.
din-i azîm: büyük din.
erkân: rükünler, esaslar.
esasat: esaslar, kökler, temeller.
hacet: ihtiyaç.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakikat: gerçek, esas.
hâlî: bir fleyi hâl ile anlatma.
hararet: s›cakl›k.
hüküm: emir, buyruk.
içtimaat-› befleriye: insanl›¤›n
sosyal yap›lar›, yaflay›fllar›, özel-
likleri.
ihtilâf: farkl› olufl, iki fleyi aras›n-
daki ayr›l›klar.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kàlî: sözlü, dil ile.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.

Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
lâ ilâhe illâllah: Allah’tan
baflka ilâh yoktur.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
meselâ: örne¤in.
metin: sa¤lam ve güçlü.

müessis: tesis edici, tesis
eden, kuran, kurucu.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mütefavit: birbirinden farkl›,
çeflitli olan.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl .
sual: soru.
tabaka: derece, kat.
takarrür: yerleflme, kararl›

hale gelme.
tebdil: de¤ifltirme, baflka bir
hâle getirme.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
vaz: koyma, konulma.
zat: kifli, flah›s.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. And olsun ki biz düflünülmesi, anlafl›lmas› ve ezberlenmesi için Kur’ân’› kolaylaflt›rd›k. (Ka-
mer Suresi: 17.)
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umumî bir mürflid-i mucîbdir. Malûm ya, sual tekerrür
ederse, cevap da tekerrür eder.

• Beflinci Nokta: Bilirsiniz ki, Kur’ân pek büyük mese-
lelerden bahseder ve kalpleri iman ve tasdike davet eder;
ve çok ince hakikatlerden bahis açar, ak›llar›, marifete
dikkate tahrik eder. Binaenaleyh o mesailin, o ince ha-
kaik›n kalplerde, efkârda tespit ve takriri için, suver-i
muhtelifede türlü türlü üslûplarla tekrara ihtiyaç vard›r.

• Alt›nc› Nokta: Bilirsiniz ki, her ayet için bir zahir var,
bir bât›n var; bir had var, bir muttala var. Ve her bir k›s-
sa için çok vecihler, hükümler, faydalar, maksatlar vard›r.
Binaenaleyh, muayyen bir ayet, her yerde öbür münasip
bir vecih için, bir fayda için zikredilebilir. Bu itibarla, za-
hiren tekrar görünse bile, hakikatte tekrar de¤ildir.

DÖRDÜNCÜ KATRE

Kur’ân’›n felsefî mesail-i kevniyenin bir k›sm›nda ih-
mal ile, bir k›sm›nda ipham ile, öteki k›sm›nda icma ile
iflaret etti¤i derece-i i’caz› Alt› Nükte z›mn›nda izah edi-
yoruz.

Birinci Nükte:
Sual: Ne için Kur’ân da hikmet ve felsefe gibi kâinat-

tan bahsetmiyor?
Cevap: Felsefe hakikatten udûl etmifl, kâinata mana-i

ismiyle bakarak kâinat› kâinat hesab›na istihdam ediyor.
Kur’ân ise, Hak’tan hak ile nazil olmufl, hakikate gidiyor,
mevcudata mana-i harfiyle bakarak Hâl›k›n›n hesab›na
istihdam ediyor.
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maksat: gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
marifet: bilme, derin bilgi.
mesail: meseleler.
mesail-i kevniye: oluflla, yarat›-
l›flla ilgli meseleler.
mesele: konu.
muayyen: belirli.
münasip: uygun.
mürflid-i mucîb: cevap veren ö¤-
retici, e¤itici; cevaplay›c› mürflit.
muttala: söyleyenin kastetti¤i
anlam; haber verilen anlam.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
sual: soru.
suver-i muhtelife: muhtelif, çe-
flitli suretler.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
takrir: iyi ifade etmek; yerlefltir-
me, sa¤lamlaflt›rma.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tekerrür: tekrarlanma.
udûl: do¤ru yoldan ç›kma, sap-
ma.
umumî: genel.
üslûp: ifade yolu, kendine has
ifade veya yaz› tarz›.
vecih: cihet, yön.
zahir: aç›k, görünen, lâfzî anlam.
zahiren: görünüflte.
zikretmek: anmak, bildirmek.
z›m›n: iç taraf, iç.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bahis: konu.
bât›n: gizli, sakl›, iç, as›l, öz
anlam.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
derece-i i’caz: mu’cizelik de-
recesi.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.

felsefî: felsefeye mensup, fel-
sefe ile ilgili.
had: nihaî, en son anlam.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru, as›l,
esas.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki gayeleri araflt›rma.
hüküm: karar, emir.
icma: fikir birli¤i etme.
ihmal: terk.
iman: inanç, itikat.
ipham: kapal› b›rakma, belli

etmeme.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
katre: damla.
k›ssa: anlat›lan olay, hikâye.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.



Sual: Ulvî ve süflî ecram›n mahiyetleri, flekilleri, hare-
ketleri hakk›nda fennin verdi¤i beyanat gibi beyan lâz›m
iken, müphem b›rak›lm›flt›r?

Cevap: Bu gibi meselelerde ipham daha mühimdir ve
icmal daha cemîl ve güzeldir. Çünkü, Kur’ân istitradî ve
tebeî olarak, Cenab-› Hakk›n zat›na, s›fât›na istidlâl için
kâinattan bahsediyor.

‹stidlâlin birinci flart›: Delilin neticeden daha zahir ve
malûm olmas› lâz›md›r. E¤er fencilerin ifltihas› gibi,
“fiemsin sükûnuna, arz›n hareketine bakmakla Allah’›n
azametini anlay›n›z” demifl olsayd›, delil müddeadan da-
ha hafî olurdu ve insanlar›n ekserîsi, ekser zamanlarda
fehmedemediklerinden inkâra zehap ederlerdi. Hâlbuki,
irflat ve hidayet zamanlar›nda cumhurun derece-i fehim-
leri nazara al›narak, ona göre söz söylemek icap eder.
Maahaza, ekseriyete yap›lan müraattan ekalliyette kala-
n›n mahrumiyeti nefl’et etmez; çünkü, onlar da istifade
ediyorlar. Amma, mesele makuse olursa, ekseriyet mah-
rum kal›r, istifade edemez; çünkü, fehimleri kàs›rd›r.

Ve saniyen: Belâgat-i irfladiyenin fle’nindendir ki, ava-
m›n nazar›na, ammenin hissine, cumhurun fehmine
göre hareket yap›ls›n ki, nazarlar› tevahhufl, fikirleri
kabulden imtina etmesin. Binaenaleyh, cumhura olan
hitab›n en beli¤i zahir, basit, sehil olmas›d›r ki, âciz olma-
s›nlar; muhtasar olsun ki, melûl olmas›nlar; mücmel ol-
sun ki, lüzumlu olmayan tafsilden nefret etmesinler.

Ve salisen: Kur’ân, mevcudat›n ahvalinden ancak Hâ-
l›k’lar› için bahseder; mevcudat›n zatlar›na ait de¤ildir.

âciz: zay›f, güçsüz.
ahval: hâller, durumlar.
amma: ama, lâkin, ancak.
amme: halk, millet.
arz: yer, dünya.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
azamet: büyüklük, yücelik.
belâgat-i irfladiye: do¤ru yolu
gösteren, do¤ru yola sevk eden,
gafletten ikaz eden, Allah’a ya-
k›nl›k yolunu gösteren belâgat.
beli¤: belâgatle, düzgün ve sa-
natl› olarak meram›n› anlatan.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cemîl: güzel.
cumhur: halk, ahali, umum.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
derece-i fehim: anlama, anlay›fl
derecesi, idrak, zekâ mertebeleri.
ecram: kütleler, cans›z cisimler;
gezegenler.
ekalliyet: azl›k, az›nl›k.
ekserî: ço¤unlukla.
ekseriyet: ço¤unluk.
fehim: anlay›fl.
fehmetme: anlama, kavrama.
hafî: gizli.
Hak: her fleyi hakk›yla yaratan,
varl›¤› hak olan ve her hakk›n sa-
hibi olan Allah.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hitap: söz söyleme, konuflma.
icap: gerekme hâli, lâz›m, gerekli,
lüzum.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
imtina: bir fiilden kaç›nma, çekin-
me, geri durma.
ipham: kapal› b›rakma.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istidlâl: delil getirmek, bir delile
dayanarak netice ç›karmak.
istifade: yararlanma.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
istitradî: istitrad ile alâkal›, as›l
mevzudan olmayan.
kàs›r: k›sa.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
mahrumiyet: mahrumluk, diledi-
¤ini, istedi¤ini elde edememe, na-
sipsizlik, hissesizlik.
makuse: ters, evrik.
malûm: bilinen, bilinir olan.
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mana-i harfî: bir fleyin kendi-
sini de¤il de sanatkâr›n›, usta-
s›n›, sahibini bilip tan›tan ma-
na.
melûl: usanm›fl, b›km›fl, bez-
mifl.
mevcudat: varl›klar.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,
k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
müddea: iddia edilen, sav.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
müphem: mahiyeti belli de-
¤il, belirsiz.

müraat: uyma, riayet etme.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazil: nüzul eden, inen.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sehil: kolay.
flems: günefl.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
süflî: afla¤›da bulunan, afla¤›-
da olan.
sükûn: sakinlik, durgunluk,

hareketsizlik.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma.
tebeî: ikinci derecede, ikinci
seviyede olan; as›l olan›n ya-
n›nda ona ba¤l› olarak bulu-
nan.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
ulvî: yüksek, yüce; manevî,
ruhanî.
zahir: aç›k, aflikâr.
zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.



Bu itibarla, Kur’ânca en mühim, kâinat›n Hâl›k’a naz›r
olan ahvalidir. Fen ise, Hâl›k’› ifle katm›yor, kâinat›n ah-
valinden bizatiha bahsediyor. Ve keza, Kur’ân bütün in-
sanlara hitap eder ve ekseriyetin fehmini müraat eder ki,
tahkikî bir marifet sahibi olsunlar. Fen ise, yaln›z fenciler
ile konuflur. Avam› nazara alm›yor, avam taklitte kal›yor.
Bu itibarla, fennin tafsilât›n› ihmal veya ipham, masla-
hat-› amme ve menfaat-i umumiyeye nazaran ayn-› isa-
bet ve ayn-› hikmettir.

Ve rabian: Kur’ân bütün zamanlar› tenvir ve bütün in-
sanlar› irflat eden bir kitapt›r. Bu itibarla, irflad›n belâga-
ti icab›nca, ekseriyeti nazarlar›nda bedihî olan meselele-
re karfl› mükâbereye, mugalâtaya ika ve icbar etmemek
lâz›md›r. Ve onlarca mahsûs, meflhut, maruf olan bir fle-
yi lüzumsuz yerde ta¤yir etmemek lâz›md›r. Ve keza, va-
zife-i asliyece, ekseriyete lâz›m olmayan fleyin ihmal ve-
ya icmali lâz›md›r. Mesele, flemsin zat›ndan, mahiyetin-
den bahsetmek de¤ildir; ancak âlemi tenvir etmekle, hil-
katin nizam merkezi ve âleme mihver olmas› gibi harika
fleyleri ihtiva eden vazifesinden bahsetmekle, Hâl›k’›n
azamet-i kudretini efkâr-› ammeye ibraz etmektir.

‹kinci Nükte: 
1 ÉkLGnôp°S ¢nùrªs°ûdG Énæ`r∏n©nLnh

Sual: Ne için flems “siraç”la tavsif edilmifltir? Hâlbu-
ki, ehl-i fence flems arza tâbi de¤ildir ki, ona siraç olsun.
Belki, arz ile seyyarat kendisine tâbi olan bir merkezdir.
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harika: ola¤anüstü.
hilkat: yarat›l›fl.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
icap: gerekme hâli, gerekli olma.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i d›-
fl›nda bir ifl yapt›rma, mecbur et-
me, bask›.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ihmal: görmezden gelme, geçme,
atlama.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ika: dayanma, istinat etme.
ipham: kapal› b›rakma, belli et-
meme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahsûs: hissedilen, bilinen, anla-
fl›lan, belli olan.
marifet: bilme, derin bilgi.
maruf: herkesçe bilinen.
maslahat-› amme: umumun,
herkesin faydas›na olan fleyler.
menfaat-i umumiye: herkesin
faydas›na olan ifller.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
mihver: eksen, yörünge.
mugalâta: delilsiz veya uydurma
delillere dayand›r›lan münakafla.
mükâbere: haks›zl›¤›n› bildi¤i
hâlde lâf kalabal›¤›yla karfl›s›nda-
kini susturmaya çal›flma.
müraat: gözetme, riayet etme.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
naz›r: nazar eden, bakan.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
rabian: dördüncü olarak.
flems: günefl.
seyyarat: gezegenler.
siraç: kandil, mum.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
ta¤yir: baflka flekle büründürme,
de¤iflik biçime sokma.
tahkikî: araflt›rma ve inceleme
ile ilgili, inand›¤› fleylerin asl›n›,
esas›n› bilerek inanma.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
vazife: görev.
vazife-i asliye: as›l görev, esas
vazife.
zat: kendi, as›l, öz.

ahval: hâller, durumlar.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
arz: yer, dünya.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›.
ayn-› hikmet: tamamen fay-
dal› ve gayeli, hikmetin tâ
kendisi.
ayn-› isabet: isabetin, do¤ru-
lu¤un ta kendisi.

azamet-i kudret: kudretin
büyüklü¤ü.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve
ortada olan.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
bizatiha: kendili¤inden, ken-
dinden.
efkâr-› amme: genelin, umu-
mun, düflünceleri, umuma ait

düflünce, kamuoyu.
ehl-i fen: fen ilimleri ile u¤ra-
flanlar.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fehim: anlay›fl.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.

1. Günefli bir kandil yapm›flt›r. (Nuh Suresi, 16.)



Cevap: “Siraç” tabiri flöyle bir tasvire iflarettir ki:
Âlem bir saray gibidir; mevcudat› o saray›n müfltemilât›,
tezyinat› makam›nda oldu¤u gibi, flems de o saray halk›-
n› tenvir eden ‹lâhî bir lükstür.

Ve keza, “siraç” tabiri Cenab-› Hakk›n rububiyetinden
do¤an vüs’at-i rahmetine ve o rahmet içinde derece-i
in’am ve ihsan›na bir ihtar ve azamet-i saltanat› içinde
vahdaniyetine bir ilând›r ki; müflriklerin ma’bud ittihaz
ettikleri kocaman flems, âlem saray›nda lüks vazifesiyle
muvazzaf musahhar bir memur ve bir hizmetkârd›r. Ma-
lûmdur ki, lâmba hizmetini gören camit bir fleyin ibade-
te, yani ma’bud olmaya hiç liyakati var m›d›r.

Üçüncü Nükte:

Kur’ân’›n takip etti¤i makas›d-› esasiye ve anas›r-› as-
liye, ubudiyet ile tevhid, risalet, haflir, adalet olmak üze-
re dörttür. Di¤er bahsetti¤i meseleler, ancak bu maksat-
lara vesilelerdir. Bu itibarla, vesilelerde yap›lacak tafsilât,
ol babdaki kavaide muhaliftir. Çünkü, malâyani ile iflti-
gal, maksad› geri b›rak›yor. Bunun içindir ki, baz› mesa-
il-i kevniyede Kur’ân-› Mu’cizülbeyan ihmal veya ipham
veya icmal yapm›flt›r.

Ve keza, Kur’ân’›n muhataplar›ndan k›sm-› ekseri
avamd›r. Avam s›n›f›n›n hakaik-› ‹lâhiyenin ince ve müfl-
kül k›sm›na fehimleri kàdir de¤ildir. Ancak, temsil ve ic-
maller ile fehimlerine yak›nlaflt›rmak lâz›md›r. Bunun
içindir ki, Kur’ân, kesretle temsilleri zikrediyor ve istik-
balde keflfedilecek baz› mesailde de icmal yap›yor.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, düzen-
li ve dengeli olufl.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
anas›r-› asliye: as›l, temel unsur-
lar.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
azamet-i saltanat: saltanat›n›n
azameti, büyüklü¤ü.
bab: k›s›m, bölüm, bahis.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
derece-i in’am ve ihsan: nimet-
lendirme, ihsan ve ikram etme
derecesi.
fehim: anlay›fl.
hakaik-› ‹lâhiye: dinî hakikatler;
dinin meseleleri, konular›.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ihmal: geçme, atlama.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ipham: kapal› b›rakma, belli et-
meme.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
istikbal: gelecek.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kavaid: kaideler, usuller, kurallar,
prensipler.
kesret: çokluk.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›sm-› ekser: büyük ço¤unluk,
büyük k›s›m.
liyakat: lây›k olma, ehliyet.
lüks: hava bas›nc›yla çal›flan, be-
yaz ve parlak ayd›nl›k sa¤layan
gaz lâmbas›.
Ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
makam: yer, mevki.
makas›d-› esasiye: esas maksat-
lar, gayeler.
maksat: kastedilen fley; gaye.
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mesail: meseleler.
mesail-i kevniye: oluflla, yarat›-
l›flla ilgili meseleler.
mevcudat: varl›klar.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl.
müflkül: güç, zor, çetin.
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müflrik: Allah’a flirk koflan, or-
tak tutan.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
muvazzaf: vazifelendirilmifl,
kendisine görev verilmifl, va-
zifeli.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
risalet: elçilik, ‹lâhî ilhamlar›n
kalbe gelmesi ve tebli¤ edil-

mesi.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
flems: günefl.
siraç: kandil, mum.
tabir: ifade.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezyinat: süsler, süslemeler.
ubudiyet: kulluk.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vesile: arac›, vas›ta.
vüs’at-i rahmet: ‹lâhî rahmet
ve merhametin büyüklü¤ü,
geniflli¤i.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



Dördüncü Nükte:
Bu Nükte mütercim taraf›ndan tayyedilmifltir.

Beflinci Nükte:
Müellif-i muhteremi taraf›ndan tayyedilmifltir.

ALTINCI KATRE

Kur’ân baflka kelâmlara mukayese edilmez. Aralar›n-
da münasebet yoktur. Evet, kelâm›n ulviyetine, kuvveti-
ne, hüsnüne, cemaline kuvvet veren, mütekellim, muha-
tap, maksat, makam olmak üzere dört fleydir. Ediplerin
zannettikleri gibi, yaln›z makam de¤ildir. Demek, bir ke-
lâm›n derece-i kuvvetini anlamak istedi¤in zaman, faili-
ne, muhatab›na, gayesine, mevzuuna bak; bunlar›n de-
receleri nispetinde kelâm›n derecesi anlafl›l›r.

Evet, meselâ o kelâm emir veya nehiy olursa, irade ve
kudreti tazammun etti¤inden, derecesine göre tezauf edi-

yor. Meselâ, Kur’ân’›n
1 »/©p∏rbnG oABÉnªn°S Énjnh p∑nABÉne »/©n∏rHG o¢VrQnG BÉnj

ayetiyle sema ve arza verdi¤i emrin tazammun etti¤i yük-
sek ve kat’î irade ve kudretle derhal semaî sehap çekilir,
arz da suyunu yutar.

Ve keza, arz ve semaya 
2 Ékgrônc rhnG ÉkYrƒnW Én«pàrFpG ayetiyle ve-

rilen emri itaatle kabul etmelerinden, o emirdeki irade ve
kudretin derece-i kuvveti ve dolay›s›yla kelâm›n derece-i
ulviyeti tebarüz eder. Fakat, insanlar›n camidata verdik-
leri emirler, mütekellimîndeki irade ve kudretin zaafiyeti
nispetinde ruhsuz, hayalî hezeyanlardan farklar› yoktur.
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kelâm: söz, lâf›z.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
makam: yer.
maksat: kastedilen fley; gaye.
meselâ: örne¤in.
mevzu: konu.
müellif-i muhterem: muhterem
müellif, sayg›de¤er yazar.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
mukayese: benzeterek ve karfl›-
laflt›rarak de¤erlendirme, k›yasla-
ma.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
mütekellim: söyleyen, konuflan,
birinci flah›s.
mütekellimîn: konuflanlar.
mütercim: tercüme eden, bir dil-
den baflka bir dile çeviren, tercü-
man, çevirmen.
nehiy: yasaklama, emir kipinin
olumsuzu.
nispet: oran, ölçü.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
sehap: bulut.
sema: gökyüzü, gök.
semaî: semaya ait, gökyüzüne
dair.
tayyetme: atlama, geçme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
tezauf: kat kat artma, ço¤alma.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.

arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
camidat: cans›zlar; ruhsuz,
sert ve kat› maddeler.
cemal: güzellik.
derece-i kuvvet: kuvvet de-
recesi.
derece-i ulviyet: yücelik,

yükseklik derecesi.
edip: güzel ve sanatl› söz söy-
leyen veya yazan, bu flekilde
eserler meydana getiren.
emir: buyruk.
emir: ifl buyurma, buyruk.
fail: özne, fiili yapan veya
amil olan unsur.
hezeyan: saçmalama, herze.

hüsün: güzellik.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›-
nan emre göre hareket etme.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
katre: damla.

1. Ey yer suyunu yut, ey gök suyunu tut. (Hûd Suresi: 44.)

2. (Ey yeryüzü ve gökyüzü) isteseniz de, istemeseniz de ikiniz birden emrime uyun! (Fuss›let
Suresi: 11.)



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Cenab-› Hakk›n A’lem, Ekber, Erham, Ahsen gibi es-
ma ve s›fât ve ef’alinde kullan›lan ism-i tafdil, tevhide
naks de¤ildir. Çünkü, maksat bizzat ve hakikî bir mevsu-
fu gayr-i hakikî veya aklî bir imkânla veya vehmî bir mev-
sufa tafdil etmektir.

Ve keza, izzet-i ‹lâhiyeye de münafi de¤ildir. Çünkü,
maksat s›fât ve ahval-i ‹lâhiye ile mahlûkat›n s›fât ve
ef’ali aras›nda bir muvazene yapmak de¤ildir. Yani, ikisi-
ni bir seviyede tuttuktan sonra, bunu ona tafdil etmek
de¤ildir ki, s›fât-› ‹lâhiyeye bir naks olsun. 

Evet, masnuattaki kemalât Cenab-› hakk›n kemalin-
den in’ikâs eden bir gölge oldu¤una nazaran, masnuat
s›fât-› ‹lâhiye ile muvazene hakk›na malik de¤ildir.

„®ò

ahsen: daha (en) güzel.
ahval-i ‹lâhiye: Cenab-› Hakka ait
durum, vaziyet ve hâller.
aklî: akla dayanan, ak›l ile ilgili.
a’lem: daha iyi bilen, en iyi bilen,
en çok bilen.
bizzat: kendisi, flahsen.
ef’al: fiiller, ifller.
ekber: daha (en, pek, çok) büyük.
erham: en merhametli, daha
merhametli.
esma: adlar, isimler.
gayr-i hakikî: hakikî, gerçek ol-
mayan.
hakikî: gerçek.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!.
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imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
ism-i tafdil: mukayese ve
baflkalar›na nispetle üstünlük
gösteren s›fat.
izzet-i ‹lâhiye: Cenab-› Hak-
k›n sonsuz izzeti, yüce flerefi.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
keza: böylece, ayn› flekilde.

mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
maksat: gaye.
maksat: gaye.
malik: sahip.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
mevsuf: vas›flanm›fl, nitelen-
mifl.
münafi: z›t, ayk›r›.
muvazene: mukayese, karfl›-
laflt›rma; ölçü, denge.
naks: noksan, eksiklik.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-

rak, göre.
seviye: eflitlik, birlik, denklik.
s›fât: vas›flar, nitelikler, s›fat-
lar.
s›fât-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatla-
r›.
tafdil: birini ötekilerden üs-
tün tutma, üstün sayma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda
var olmad›¤› hâlde varm›fl gi-
bi görülen her hangi bir fleye
ait.



fiule
1

W
‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Bütün Esma-i Hüsnan›n ifade etti¤i manalarla bütün
s›fât-› kemaliyeye Lâfza-i Celâl olan “Allah” bililtizam de-
lâlet eder. Sair ism-i haslar yaln›z müsemmalar›na delâ-
let eder, s›fatlara delâletleri yoktur. Çünkü, s›fatlar mü-
semmalar›na cüz olmad›¤› gibi, aralar›nda lüzum-i beyyin
de yoktur. Bu itibarla, ne tazammunen ve ne iltizamen
s›fatlara delâletleri yoktur.

Amma Lâfza-i Celâl, bilmutabakat Zat-› Akdes’e delâ-
let eder. Zat-› Akdes ile s›fât-› kemaliye aras›nda lüzum-i
beyyin oldu¤undan, s›fatlara da bililtizam delâlet eder.

Ve keza, ulûhiyet ünvan› s›fât-› kemaliyeyi istilzam et-
mesi, ism-i has olan “Allah”›n da o s›fât› istilzam etti¤ini
istilzam ediyor.

Ve keza, “Allah” kelimesi de nefiyden sonra s›fatlar ile
beraber düflünülür.

Binaenaleyh, 
2 *G s’pG n¬'dpG =n’ kelâm›, Esma-i Hüsnan›n

adedince kelâmlar› tazammun ediyor. Bu itibarla, flu Ke-
lime-i Tevhid kelâm›, delâlet etti¤i s›fatlar itibar›yla, bir 
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s›fat: vas›f, nitelik.
s›fât: vas›flar, nitelikler, s›fatlar.
s›fât-› kemaliye: olgunluk belirti-
si olan vas›flar.
flule: par›lt›.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tazammunen: içinde bulunarak,
gizli biçimde.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
ünvan: ad, isim, lâkap.
Zat-› Akdes: en mukaddes zat,
her türlü kusur ve noksandan
uzak ve pak olan zat; Allah.

amma: ama, lâkin, ancak.
bililtizam: gerekli bulmakla,
gerekli k›lmakla.
bilmutabakat: mutabakatla,
uyumla, uygun düflmekle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,

Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
iltizamen: gerekli bularak,
gerekli k›larak.
ism-i has: özel isim.
istilzam: gerektirme.
kelâm: söz, lâf›z.
Kelime-i Tevhid: tevhid-i ‹lâ-
hîyi ifade eden lâ ilâhe illâllah

Muhammedün Resulullah
cümlesi.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-
mesi.
lüzum-i beyyin: ispata ihti-
yac› olmayan fley.
müsemma: isimlendirilmifl,
ad verilmifl.
nefiy: olumsuzluk.
sair: di¤er, baflka, öteki.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
2. Allah’tan baflka ilâh yoktur.



kelâm iken, bin kelâm oluyor: , nôpWÉna n’ ;*G s’pG n≥pdÉnN n’
1 *G s’pG nΩƒt«nb n’ , n¥pRGnQ n’ gibi... Binaenaleyh, terakki etmifl

olan zakir bir zat, bu kelâm› söylerken, içindeki binlerce
kelâmlar› söylemifl oluyor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Madem ki her fleyin Allah’tan oldu¤unu bilirsin ve ona
iz’an›n vard›r; zararl›, menfaatli her fleyi tahsin ve hüsn-i
r›za ile kabul etmek lâz›md›r. Ve illâ gaflete düflmeye
mecbur olursun. Bunun için esbab-› zahiriye vazedilmifl
ve gözlere de gaflet perdesi örtülmüfltür.

Kâinat hâdiselerinden insan›n heva ve hevesine mu-
halif olan k›s›m, muvaf›k olan k›s›mdan daha çoktur.
E¤er heva sahibi, bu esbab-› zahiriyeyi görüp Müsebbi-
bü’l-Esbap’tan gaflet etmese, itirazlar›n› tamamen Al-
lah’a tevcih eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Dualar üç k›s›md›r.

Birisi, insan›n lisan›yla yapt›¤› kavlî dualard›r. Savt ve
sedal› hayvanat›n, meselâ, ac›kt›klar› zaman kendi husu-
sî lisanlar›yla ç›kard›klar› sedalar dahi kavlî dualardand›r.

‹kinci k›s›m, nebatat, eflcar›n, bilhassa bahar mevsi-
minde lisan-› ihtiyaçla yapt›klar› ihtiyacî dualard›r.

bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esbab-› zahiriye: görünürdeki se-
bepler.
eflcar: a¤açlar.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hâdise: olay.
hayvanat: hayvanlar.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
heves: nefsin hofluna giden istek.
hüsn-i r›za: gönül r›zas›.
hususî: özel.
ihtiyacî: ihtiyaca ait, ihtiyaçtan
olan.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,

yoksa.
iz’an: basiret, anlay›fl, kavra-
y›fl, ak›l, zekâ.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kavlî: sözle ilgili, söz niteli¤in-
de.
kelâm: söz, lâf›z.
lisan: dil.
lisan-› ihtiyaç: ihtiyaç dili.

madem: … -den dolay›, böyle
ise.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
Müsebbibü’l-Esbap: bütün
sebeplere sahip olan, hakikî
müsebbip olan Cenab-› Hak,
bütün sebepleri meydana ge-
tiren Allah.
muvaf›k: uygun, münasip.

nebatat: bitkiler.
savt: ses, seda.
seda: ses.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
terakki: yükselme, ilerleme.
tevcih: yöneltme, çevirme.
vazetme: koyma, konulma.
zakir: zikreden, Allah’› zikre-
derek dua eden.
zat: kifli, flah›s.

1. Allah’tan baflka yarat›c› yoktur. Allah’tan baflka yoktan var eden, r›z›k veren, mahlûkat›
ayakta tutan yoktur.
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Üçüncüsü, tahavvül, tekemmül fle’ninde olan fleylerin
lisan-› istidat ile hissedilen istidadî dualar›d›r. Evet, her
fley Cenab-› Hakk› tesbih etti¤i gibi, lisan›yla, ihtiyac›yla,
istidad›yla dahi Allah’a dua eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Çekirdek a¤aç olmazdan evvel, yumurta kufl olmaz-

dan evvel, habbe baflak vermezden evvel binlerce imkân
ve ihtimaller içerisinde ve binlerce suret ve flekillere gir-
mek kabiliyetinde iken, o e¤ri bü¤rü ihtimaller, yollar
içinden çekilip do¤ru ve müstakim müntec bir flekle, bir
vaziyete sevk edilmelerinden anlafl›l›r ki, o tohumlar ev-
velce de Allâmü’l-Guyûb’un terbiye, tedvir, tedbiri alt›n-
da imifller. Sanki, o tohumlar›n her birisi, kudret kitapla-
r›ndan istinsah edilmifl küçük bir tezkeredir. Yahut bir fih-
ristedir, ilm-i ezelîden al›nm›flt›r. Yahut kader kitaplar›n-
dan yaz›lm›fl baz› düsturlard›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Mü’min olan zat, mana-i harfiyle, yani gayre bir ha-

dim ve bir alet s›fat›yla kâinata bak›yor; kâfir ise, mana-i
ismiyle, yani müstakil bir “a¤a” nazar›yla âleme bak›yor.
Bu itibarla, her bir masnuda iki cihet vard›r: Bir ciheti
kendi zat ve s›fât›ndan ibarettir, di¤er ciheti Sânia ve Es-
ma-i Hüsnadan kendisine olan tecelliyata bakar. ‹kinci ci-
hetin dairesi daha genifl ve mealce daha kâmildir. Zira,
bir harf kendi zat›na bir harf miktar› —o da bir vecihle—
delâlet eder; kâtibine çok vecihler ile delâlet eder ve kâ-
tibini bakanlara tarif ve tavsif eder.
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kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kâmil: olgun, noksans›z, mükem-
mel.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
lisan: dil.
lisan-› istidat: kabiliyet dili.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
meal: mana, anlam, mefhum.
mü’min: iman eden, inanan.
müntec: neticelenmifl, neticeye
var›lm›fl, sonu belli olmufl.
müstakil: ba¤›ms›z, baflkas›na tâ-
bi olmayan.
müstakim: do¤ru.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
sevk: yöneltme, gönderme.
s›fât: vas›flar, nitelikler, s›fatlar.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ortaya koyma, niteleme.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tedvir: çekip çevirme, idare et-
me.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme, e¤itme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk› flan›na lay›k ifade-
lerle anma.
tezkere: belge, pusula.
vaziyet: durum.
vecih: cihet, yön.
zat: kifli, flah›s.

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
Allâmü’l-Guyûb: gayb› bilen,
görünmeyen fleyleri bilen, Al-
lah.
cihet: yön.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
düstur: kaide, esas, prensip.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›,
Allah’›n doksan dokuz güzel
ismi.
evvel: önce.

evvelce: daha önce.
fihriste: katalog, liste.
gayr: baflka, di¤er.
habbe: tane.
hadim: hademe, hizmetçi.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihtimal: olabilirlik.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
ilm-i ezelî: ezelî ilim, Cenab-›
Hakk›n sonsuz ezelî ilmi.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.

istidadî: .
istidat: yarat›l›fltan olan ve
zamanla gelifltirilen kabiliyet;
bir fleyin kazan›lmas›na olan
f›trî meyil.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-›
Hakk›n takdir ve tayin etme-
si.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.



Kezalik, kudret-i ezelî kitab›ndan olan bir masnu, kendi
nefsine kendi cirmi kadar ve bir vecihle delâlet eder, am-
ma Nakkafl-› Ezelî’ye pek çok vücuhla delâlet eder ve ken-
disine tecelli eden esmadan uzun bir kasideyi inflad eder.

Kavaid-i mukarreredendir ki: “Mana-i harfî, kastî hü-
kümlere mahkûm-i aleyh olamaz ve o mana-i harfînin
inceliklerine tetkikat yap›lamaz. Fakat mana-i ismî, sa-
d›k, kâzip her hükme mahal olur.” Bu s›rra binaendir ki,
mana-i ismî ile kâinata bakan felâsifenin kitaplar›nda kâ-
inata ait hükümler, nefsülemirde örümce¤in nescinden
zay›f ise de, zahire göre daha muhkem görünüyor.

Ehl-i kelâm, felsefî meselelerde ve ulûm-i kevniyeye
mana-i harfiyle, istidlâl için, tebeî bir nazarla bak›yor.
Hatta flemsin siraç olmas›, arz›n beflik, cibalin evtad ol-
mas›, ehl-i kelâm›n müddealar›n› ispata kâfidir. Hatta
ehl-i kelâm›n reyleri hiss-i umumîye ve tearüf-i âmma
mutab›k olduktan sonra, vak›a mutab›k olmasa bile, on-
lar›n müddeas›na zarar vermez ve tekzibe de müstahak
olmazlar. Bunun içindir ki, ehl-i kelâm›n reyleri, mesail-i
felsefiyede edna ve zay›f görünür, amma mesail-i ‹lâhiye-
de demirden daha metindir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Cenab-› Hakk›n günahkârlar› affetmesi fazld›r, tazip

etmesi adldir. Evet, zehri içen adam, âdetullaha nazaran
hastal›¤a, ölüme kesb-i istihkak eder, sonra hasta olursa,
adldir. Çünkü, cezas›n› çeker. Hasta olmad›¤› takdirde,
Allah’›n fazl›na mazhar olur.

âdetullah: Allah’›n tabiata koy-
du¤u yarat›l›fla ait kanunlar.
adl: adalet, her hak sahibine hak-
k›n› verme.
arz: yer, dünya.
binaen: … -den dolay›, bu sebep-
ten.
cibal: da¤lar.
cirim: vücut, ten, cüsse, hacim,
büyüklük.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
edna: en afla¤›, en basit, en kü-
çük.
ehl-i kelâm: kelâmc›lar.
esma: adlar, isimler.
evtad: direkler, kaz›klar.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cömertlik.
felâsife: felsefe ile u¤raflanlar, fi-
lozoflar.
felsefî: felsefeye mensup, felsefe
ile ilgili.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
hiss-i umumî: genel duygu, umu-
mun duygusu.
hüküm: karar,emir, buyruk.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
inflad: fliir okuma, fliiri kural›na
uygun olarak okuma.
ispat: kan›tlama.
istidlâl: delil getirmek, bir delile
dayanarak netice ç›karmak.
kâfi: yeterli, yeter ölçüde.
kaside: belli bir amaçla yaz›lm›fl
divan fliiri ve bu fliirin naz›m flek-
li.
kastî: bile bile yap›lan.
kavaid-i mukarrere: yerleflmifl
kaideler.
kâzip: yalan, uydurma, sahte.
kesb-i istihkak: hak etme, hak
kazanma.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret-i ezelî: ezelî kudret, Ce-
nab-› Hakk›n zaman ve mekânla
kay›tl› olmayan kudreti.
mahal: yer.
mahkûm-i aleyh: kendi aleyhine
hüküm verilmifl olan.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mesail-i felsefiye: felsefî mesele-
ler, felsefenin problemleri.
mesail-i ‹lâhiye: dinî meseleler,
dinî hususlar, dinî konular.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
müddea: iddia edilen fley, tez,
sav.
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muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
mutab›k: birbirine uyan, uy-
gun.
Nakkafl-› Ezelî: ezelî nakkafl;
her fleyi Zat›na has olarak na-
k›fl nak›fl iflleyen, evveli olma-
yan Allah.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan

duygu.
nefsülemir: iflin hakikati, asl›.
nesç: örme, dokuma.
rey: görüfl, düflünce.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî
olan.
flems: günefl.
s›r: gizli hakikat.
siraç: ›fl›k, kandil, mum.
tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
tearüf-i âmm: genel kabul,
umumun kabulü.
tebeî: endirekt, do¤rudan ol-

mayan, ikincil.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tekzip: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
ulûm-i kevniye: kevnî ilim-
ler, kâinat ve dünya ile ilgili
ilimler.
vak›a: olan fley, olay.
vecih: cihet, yön.
vücuh: cihetler, yönler.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.



Masiyet ile azap aras›nda kavi bir münasebet vard›r.
Hatta, Ehl-i ‹tizal, masiyet hakk›nda do¤ru yoldan udûl
ile, masiyeti, flerri Allah’a isnat etmedikleri gibi, masiyet
üzerinde tazibin de vacip oldu¤una zehap etmifllerdir.
fierrin azab› istilzam etti¤i, rahmet-i ‹lâhiyeye münafi de-
¤ildir. Çünkü, fler nizam-› âlemin kanununa muhaliftir.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹nsan nisyandan al›nd›¤› için, nisyana müptelâd›r. Nis-

yan›n en kötüsü de, nefsin unutulmas›d›r. Fakat, hizmet,
sa’y, tefekkür zamanlar›nda nefsin unutulmas›, yani nef-
se bir ifl verilmemesi dalâlettir. Hizmetler görüldükten
sonra, neticede, mükâfat zamanlar›nda nefsin unutulma-
s› kemaldir. Bu itibarla, ehl-i dalâl ile ehl-i kemal, nisyan
ve tezekkürde müteakistirler. Evet, dâl olan kimse, bir ifl
ve bir ibadet teklifinde bafl›n› havaya kald›rarak firavun-
lafl›r; lâkin mükâfat›n, menfaatin tevziinde bir zerreyi bi-
le terk etmez. Amma, nefsini unutan ehl-i kemal, sa’y,
tefekkür, sülûk zamanlar›nda her fleyden evvel nefsini ile-
ri sürüyor, fakat neticelerde, faydalarda, menfaatlerde
nefsini unutmakla en geriye b›rak›yor.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Mü’minler ibadetlerinde, dualar›nda birbirine dayana-

rak cemaatle k›ld›klar› namaz ve sair ibadetlerinde büyük
bir s›r vard›r ki; her bir fert, kendi ibadetinden kazand›¤›
miktardan pek fazla bir sevap, cemaatten kazan›yor. Ve
her bir fert, ötekilere duac› olur, flefaatçi olur, tezkiyeci 
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müteakis: birbirine karfl›t, birbiri-
ne z›t, tersine dönmüfl.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nisyan: unutma, unutufl.
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
flefaat: birinden baflkas›n›n ku-
surlar›n›n veya suçunun ba¤›fllan-
mas›n› dileme.
fler: kötülük.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
sülûk: bir yola girme, bir yol tu-
tup o yolda terakki mertebeleri-
ne devam etme.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tevzi: da¤›tma, da¤›t›lma.
tezekkür: hat›ra getirme.
tezkiye: birini temize ç›karma.
udûl: do¤ru yoldan ç›kma, sap-
ma.
vacip: zorunlu.
zehap: bir fikre veya zanna kap›l-
ma.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.

amma: ama, lâkin, ancak.
azap: günahlara karfl› çekile-
cek ceza, eziyet, iflkence.
cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u.
dâl: sapk›nlar, do¤ru ve Hak
yoldan uzaklaflanlar.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i dalâl: sap›k olanlar,
Kur’ân ve sünnet yolunu terk

edenler.
Ehl-i ‹tizal: Mutezile mezhe-
binden olan.
ehl-i kemal: olgun ve de¤erli
kifliler, kemal sahibi olanlar.
evvel: önce.
firavun: zalim, imans›z; kibir-
li, gururlu ve inatç›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
istilzam: gerektirme.

kanun: yasa.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kemal: olgunluk, fazilet.
masiyet: günah, kötü fley.
menfaat: fayda.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
mü’min: iman eden, inanan.
münafi: z›t, ayk›r›.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müptelâ: tutulmufl, tutkun,
ba¤›ml›.



olur; bilhassa Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâma. Ve
keza, her bir fert, arkadafllar›n›n saadetinden zevk al›r ve
Hallâk-› Kâinat’a ubudiyet etmeye ve saadet-i ebediyeye
namzet olur.

‹flte, mü’minler aras›nda, cemaatler sayesinde husule
gelen flu ulvî, manevî teavün ve birbirine yard›mlaflmak-
la, hilâfete haml, emanete mazhar olmakla beraber,
mahlûkat içerisinde mükerrem ünvan›n› alm›flt›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Bir fleyden uzak olan bir kimse, yak›n olan adam ka-

dar o fleyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun, o fleyin
ahvali hakk›nda ihtilâflar› oldu¤u zaman, yak›n olan›n sö-
zü muteberdir. Binaenaleyh, Avrupa feylesoflar›, maddi-
yatta fliddet-i tevaggulden dolay›, iman, ‹slâm ve Kur’ân’›n
hakaik›ndan pek uzak mesafelerde kalm›fllard›r. Onlar›n
en büyü¤ü, yak›ndan hakaik-› ‹slâmiyeye vukufu olan âmî
bir adam gibi de de¤ildir. Ben böyle gördüm, nefsülemir
de benim gördü¤ümü tasdik eder. Binaenaleyh, “fiimflek,
buhar gibi, fennî meseleleri keflfeden feylesoflar, Hakk›n
esrar›n›, Kur’ân nurlar›n› da keflfedebilirler” diyemezsin.
Zira, onun akl› gözündedir. Göz ise, kalp ve ruhun gör-
düklerini göremez. Çünkü, kalplerinde can kalmam›flt›r.
Gaflet o kalpleri tabiat batakl›¤›nda çürütmüfltür.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Sem’, basar, hava, su gibi umumî nimetler daha ehem-

miyetli, daha k›ymetli olduklar›na nazaran, hususî, flahsî ni-
metlerden kat kat fazla flükre istihkak ve liyakatleri vard›r.

ahval: hâller, durumlar.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
âmî: bilgisiz, cahil.
basar: görme.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u.
ehemmiyetli: önemli.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
fennî: fenne mensup, fenle ilgili
olan.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
Hak: do¤ruluk, gerçek, hakikat;
mutlak gerçek olan Allah.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› ‹slâmiye: ‹slâmiyetin
gerçekleri, ‹slâma ait hakikatler.
Hallâk-› Kâinat: kâinat› yoktan
var eden, Allah.
haml: yükleme, yüklenme.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na ve
yine Onun izniyle yarat›lm›fllar
üzerinde çeflitli tasarruflarda bu-
lunma.
husul: olma, meydana gelme.
hususî: özel.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
iman: inanç, itikat.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
liyakat: lây›k olma, ehliyet.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mesele: konu.
mükerrem: aziz, sayg›de¤er,
muhterem.
mü’min: iman eden, inanan.
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muteber: geçerlili¤i olan, ge-
çerli.
namzet: aday.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nefsülemir: iflin hakikati, asl›.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.

saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
sem’: iflitme.
fliddet-i tevaggul: afl›r› dere-
cede u¤raflma, fazlaca dalma.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
tabiat: var olan her fleyin ya-
rat›l›fl ve yaflay›fl kurallar›n›n

tümü; bat›l olan, her fleyin ta-
biat taraf›ndan yap›ld›¤› inan-
c›.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.
ubudiyet: kulluk.
ulvî: yüksek, yüce.
umumî: herkese ait, genel.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vukuf: anlama, bilme, haber-
li olma.



Binaenaleyh, o gibi umumî nimetlere karfl› nankörlük
edip flükran etmemek, en büyük küfran-› nimet say›l›r.
Hâl bu merkezde iken, baz› insanlar flah›slar›na ait husu-
sî nimetlere karfl› Allah’a flükrederlerse de, flu umumî ni-
metler onlara flümulü yokmufl gibi, fikirlerine bile gelmi-
yor. Hâlbuki, en büyük nimet, âmm ve daimî olan nimet-
lerdir. Umumiyet kemal-i ehemmiyete delil oldu¤u gibi,
devam da ulviyet ve k›ymete delâlet eder.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n baz› ayetlerinin tekrar›n› ik-

tiza eden hikmetler, baz› ezkâr ve dualar›n da tekrar›n›
iktiza eder. Zira, Kur’ân hakikat ve fleriat, hikmet ve ma-
rifet kitab› oldu¤u gibi, zikir, dua ve davetin de kitab›d›r.
Duada tekrar, zikirde tezkâr, davette te’kit lâz›md›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Kur’ân’›n yüksek meziyetlerinden biri de fludur ki:

Kesrete ait bahislerden sonra vahdet tezkirelerini yaz›-
yor, tafsilden sonra icmal yap›yor, cüz’iyat›n bahislerin-
den sonra rububiyet-i mutlakan›n düsturlar›n›, s›fât-› ke-
maliyenin namuslar›n› fezlekeler ile zikrediyor. Bu gibi
fezlekelerin ayetlerin sonundaki faydalar›, ayetlerin orta-
lar›nda zikredilen mukaddemelere neticeler hükmünde-
dirler veya illet olurlar. Tâ ki, sâmiin fikri ayetlerde zikre-
dilen cüz’iyat ile meflgul olup ulûhiyet-i mutlaka mertebe-
sinin azametini unutmas›n ki, ubudiyet-i fikriyesine halel
gelmesin.
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lük.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan âciz b›rakan Kur’ân.
marifet: bilme, derin bilgi.
mertebe: derece, basamak.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
namus: kaide, kural, ölçü.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
rububiyet-i mutlaka: Cenab-›
Hakk›n her fleyi kuflatan ve emri
alt›nda tutan tam ve mükemmel
terbiye edicili¤i.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
s›fât-› kemaliye: mükemmellik
vas›flar›, özellikleri.
flükran: iyili¤e karfl› gösterilen iyi
tav›r, gönül borcu, minnettarl›k.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
flümul: içine alma, kapsam.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
tezkâr: hat›rlama, anma, hat›ra
getirme.
tezkire: k›sa yaz›, pusula.
ubudiyet-i fikriye: fikren yap›lan
ibadetler; tefekkür ibadeti.
ulûhiyet-i mutlaka: hiçbir kayda
ve flarta ba¤l› olmaks›z›n ilâh ol-
ma, mutlak ilâhl›k.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik.
umumî: herkese ait, genel.
umumiyet: herkese ait olma, ge-
nellik.
vahdet: birlik ve teklik.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
zikretmek: anmak, bildirmek.

âmm: genel, umumî.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
azamet: büyüklük.
bahis: konu.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
daimî: sürekli, devaml›.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
düstur: kaide, esas, prensip.
ezkâr: zikirler, Allah’› anma-
lar.
fezleke: özet, netice.
hakikat: gerçek.
halel: bozukluk, eksiklik.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli se-
bep, yüksek bilgi, fayda.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hususî: özel.
icmal: k›sa anlatma, özetle-
me, ayr›nt›lara girmeme.

iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
illet: sebep, gaye.
kemal-i ehemmiyet: son de-
rece mühim, önemli.
kesret: çokluk.
k›ymet: de¤er.
küfran-› nimet: nimete karfl›
nankörlük etme, Cenab-›
Hakk›n ihsan etti¤i nimetleri
bilmemek, hürmetsizlikte bu-
lunmak, nimetlere flükürsüz-



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Velîlerin himmetleri, imdatlar›, manevî fiilleriyle feyiz

vermeleri hâlî veya fiilî bir duad›r. Hâdî, Mu¤îs Muin an-
cak Allah’t›r. Fakat insanda öyle bir lâtife, öyle bir hâlet
vard›r ki, o lâtife lisan›yla her ne sual edilirse, —velev ki
fas›k da olsun— Cenab-› Hak o lâtifeye hürmeten o mat-
lûbu yerine getirir. O lâtife pek uzaktan bana göründü ise
de, teflhis edemedim.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
‹lim ve yakin flümulüne dâhil olan ahval-i maziye ile

flek perdesi alt›nda kalan ahval-i istikbaliye aras›nda flöy-
le bir mukayese yap:

Silsile-i nesebin ortas›nda, bir dedenin yerinde kendi-
ni farz et, otur. Sonra, mevcudat-› maziye kafilesine dâ-
hil olan ecdad›nla henüz istikbal rahminde kal›p peyder-
pey vücuda ç›kan evlât ve ahfad›n aras›nda bir tefavüt
var m›d›r, iyice bak! Evvelki k›s›m ilim ve ittikan ile Sâni-
in masnuu oldu¤u gibi, ikinci k›s›m da aynen o Sâniin
masnuu olacakt›r. Her iki k›s›m da, Sâniin ilmi ve müfla-
hedesi alt›ndad›r. Bu itibarla, ecdad›n iadeten ihyas›, ev-
lâd›n›n icad›ndan daha garip de¤ildir, belki daha ehven-
dir. ‹flte bu mukayeseden anlafl›ld› ki, vukuat-› maziye,
Sâniin bütün imkânat-› istikbaliyeye kàdir oldu¤una fla-
hadet eden birtak›m mu’cizelerdir.

Evet, kâinat bostan›nda görünen flu mevcudat ve ec-
ram, Hâl›k’lar›n›n her fleye kadîr ve her fleye alîm oldu-
¤una delâlet eden harikalard›r.

ahfat: o¤ul o¤ullar›, torunlar.
ahval-i istikbaliye: gelece¤e ait
hâller, durumlar.
ahval-i maziye: geçmifle ait du-
rumlar.
alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
bostan: sebze bahçesi.
dâhil: girme, içinde olma.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
ecram: gezegenler.
ehven: daha hafif; kolay.
evlât: veletler, çocuklar.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
fas›k: Allah’›n emirlerine ayk›r›
hareket edip fesat ç›karan, kötü-
lü¤ü ve günah ifllemeyi âdet hâli-
ne getiren.
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.
fiilî: fiille ilgili, gerçekten yap›lan
ifl.
garip: tuhaf, flafl›rt›c›, hayret veri-
ci.
Hâdî: hidayet veren, do¤ru yolu
gösteren anlam›nda Cenab-› Hak-
k›n bir ismi.
hâlet: hâl, durum.
hâlî: hâl ve vaziyet ile ilgili.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hürmeten: hürmet olsun diye;
hürmet, sayg› ve ikram maksa-
d›yla.
iadeten: iade olarak, geri vermek
üzere.
icat: vücuda getirme, var etme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
ilim: bilgi, marifet.
imkânat-› istikbaliye: gelecekte
olabilecekler veya mümkün ola-
bilenler.
istikbal: gelecek.
ittikan: emin olma, kesin olarak
bilme ve güvenme.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
lâtife: kalbe ba¤l› hassas bir duy-
gu.
lisan: dil.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
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matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.
mevcudat: varl›klar.
mevcudat-› maziye: geçmifl-
te kalan, gelip geçmifl varl›k-
lar.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
Mu¤îs: yard›m eden, yard›ma
koflan, medet edici manas›n-
da Allah’›n bir ismi.
Muin: yard›mc›, Allah’›n yar-
d›ma muhtaç olanlara yard›m
eden manas›ndaki bir ismi.

mukayese: k›yaslama.
müflahede: gözlem.
peyderpey: birbiri ard›ndan,
azar azar, k›s›m k›s›m.
rahim: kar›n; ana karn› gibi
koruyucu ve besleyici ortam.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
silsile-i nesep: soy a¤ac› dizi-
si.
flümul: içine alma, kapsam.

tefavüt: farkl›l›k, iki fley ara-
s›ndaki fark.
teflhis: tan›ma, fark etme, ne
oldu¤unu anlama.
velev: olsa da bile, hatta, is-
ter.
velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.
vukuat-› maziye: geçmiflte
meydana gelmifl olaylar.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme.



Kezalik, nebatat ve hayvanat, enva›yla, efrad›yla, Sâ-
ni’lerinin her fleye kàdir oldu¤una flahadet eden sanat
harikalar›d›r. Evet, kudretine nispeten zerrat ile flümus
mütesavi oldu¤u gibi, yapraklar›n neflriyle beflerin haflri
de birdir. Ve keza, a¤açlar›n çürümüfl da¤›lm›fl yaprakla-
r›n›n iadeten ihyas› aras›nda fark yoktur.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan büyük bir ölçüde tekrar etti¤i
ihya-i arz ve toprak unsuruna nazar-› dikkati celp etti¤in-
den, kalbime flöyle bir feyiz damlam›flt›r ki:

Arz, âlemin kalbi oldu¤u gibi, toprak unsuru da arz›n
kalbidir. Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda isal eden yol-
lar›n en yak›n› da toprakt›r. Belki toprak, en yüksek se-
mavattan, Hâl›k-› Semavat’a daha yak›n bir yoldur. Zira,
kâinatta tecelli-i rububiyet ve faaliyet-i kudrete ve ma-
karr-› hilâfete ve Hayy ü Kayyum isimlerinin cilvelerine
en uygun, toprakt›r. Nas›l ki arfl-› rahmet su üzerindedir;
arfl-› hayat ve ihya da toprak üstündedir. Toprak, tecelli-
yat ve cilvelere en yüksek bir âyinedir.

Evet, kesif bir fleyin âyinesi ne kadar lâtif olursa, o nis-
pette suretini vaz›h gösterir; ve nuranî ve lâtif bir fleyin de
âyinesi ne kadar kesif olursa, o nispette esman›n cilvele-
rini cilâl› gösterir. Meselâ, hava âyinesinde yaln›z flemsin
zay›f bir ziyas› görünür. Su âyinesinde flems ziyas›yla gö-
rünürse de, elvan-› seb’as› görünmüyor. Fakat toprak
âyinesi, çiçeklerinin renkleriyle, flemsin ziyas›ndaki yedi 
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i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan âciz b›rakan Kur’ân.
lâtif: cismanî olmayan, ruhla ilgi-
li, ruhanî.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme.
makarr-› hilâfet: saltanat merke-
zi, yönetimin hüküm sürdü¤ü
ana yer.
maksut: istenilen fley, istek, arzu,
gaye.
meselâ: örne¤in.
mütesavi: birbirine müsavi olan,
eflit olan.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nebatat: bitkiler.
neflir: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nispet: oran, ölçü.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semavat: semalar, gökler.
flems: günefl.
flümus: günefller, flemsler.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tecelli-i rububiyet: rabl›¤›n tecel-
lisi, bilinmesi.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tevazu: alçak gönüllülük, bir kim-
senin baflkalar›n› kendinden kü-
çük görmemesi.
unsur: madde, esas, birleflik bir
fleyi meydana getiren elemanlar-
dan her biri.
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay anlafl›l›r.
zerrat: zerreler, atomlar.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

âlem: cihan, evren.
arfl-› hayat: hayat›n bulundu-
¤u, tecelli etti¤i ve göründü¤ü
yer, makam.
arfl-› rahmet: rahmetin geldi-
¤i ve bulundu¤u makam,
âlem; Allah’›n rahmetinin arfl›.
arz: yer, dünya.
âyine: ayna.
befler: insan, insanl›k.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cilve: tecelli, görüntü.
efrat: fertler.

enva: çeflitler, türler, neviler.
esma: adlar, isimler.
faaliyet-i kudret: kudretin
yapt›klar›, Allah’›n kudretinin
iflleyifl, görünüfl ve neticeleri;
‹lâhî kudret faaliyetleri.
feyiz: Allah’›n kuluna ba¤›flla-
d›¤› marifet ve dinî heyecan.
Hâl›k-› Semavat: gökleri ya-
ratan, yoktan var eden Allah.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.

hayvanat: hayvanlar.
Hayy ü Kayyum: her canl›ya
hayat verdi¤i gibi sonsuz ha-
yat sahibi olan Hayy ve onla-
r› ayakta tuttu¤u gibi varl›¤›
devam ettirme için hiçbir fle-
ye muhtaç olmayan Kayyum
olan Allah.
iadeten: iade olarak, geri ver-
mek üzere.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
ihya-i arz: yeryüzüne hayat
verme, diriltme.
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olan hadis-i flerif, bu s›rra iflareten flahadet eder. Öyle ise
arkadafl, topraktan ve topra¤a ink›lâp etmekten, kabir-
den ve kabre girip yatmaktan tevahhufl etme!

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!
Akl›m yürüyüfl yaparken, bazen kalbimle arkadafl olur.

Kalp, zevkiyle buldu¤u fleyi akla veriyor; ak›l, bervech-i
mutat, bürhan fleklinde bir temsil ile ibraz ediyor. Mese-
lâ, Fât›r-› Hakîm’in kâinattan sonsuz bir uzakl›¤› oldu¤u
gibi, sonsuz bir kurbiyeti de vard›r. Evet, ilim ve kudretiy-
le bât›nlar›n en bât›n›nda bulundu¤u gibi, fevklerin de en
fevkinde bulunuyor; hiçbir fleyde dâhil olmad›¤› gibi, hiç-
bir fleyden de hariç de¤ildir. Evet, âsâr-› rahmetine maz-
har olan sath-› arzda mamulât-› kudrete bak ki, bir par-
ça bu s›rra vâk›f olas›n. Meselâ, biri arzda, di¤eri sema-
da veya biri flarkta, di¤eri garpta iki fleyi bir anda yara-
tan Sâniin, o yarat›lan fleylerin aras›ndaki uzakl›k kadar
uzakl›¤› lâz›md›r. Ve keza her fleyin kayyumu oldu¤u ci-
hetle de, her fleyin nefsinden daha ziyade bir kurbiyeti
de vard›r. Bu s›r, daire-i vücup, tecerrüt ve ›tlak hasaisin-
dendir. Ve fail-i aslînin mahiyetiyle z›llî olan münfail ara-
s›ndaki mübayenet-i lâz›mesidir. Meselâ, flems, timsalle-
rine kayyum oldu¤u için, fevkalhad onlara bir kurbiyeti
vard›r; âyinedeki z›ll ve gölge ile semada bulunan as›l
aras›ndaki mesafe kadar da bu’diyeti vard›r.

‚è

arz: yer, dünya.
âsâr-› rahmet: rahmet eserleri.
âyine: ayna.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
bervech-i mutat: âdet oldu¤u gi-
bi, âdet oldu¤u üzere.
bu’diyet: uzakl›k.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
dâhil: girme, içinde olma.
daire-i vücup: de¤iflim ve baflka-
laflman›n olmad›¤›, varl›¤› tercihe
ba¤l› olmayan ve mümkinat âle-
minin ötesindeki âlem, daire.
elvan-› seb’a: yedi renk.
fail-i aslî: gerçek yapan, as›l yap›-
c›.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah (c.c.).
fevk: üst.
fevkalhad: haddinden fazla, had-
dinin üstünde.
fevkinde: üstünde.
garp: güneflin batt›¤› taraf, bat›.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hasais: bir fleye has vas›flar, bir
fleye, birine ait olan keyfiyetler,
nitelikler.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
ilim: bilgi, marifet.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
›tlak: serbest olup her tarafta bu-
lunma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kayyum: ayakta tutan ve varl›¤›
devam ettiren.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n olma,
yak›nl›k kazanma.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mamulât-› kudret: Cenab-› Hak-
k›n kudret eliyle yapt›¤› fleyler.
mazhar: nail olma, flereflenme.

mesafe: uzakl›k, ara.
meselâ: örne¤in.
mübayenet-i lâz›me: gerekli
z›tl›k, gereken terslik.
münfail: tesir ile harekete
geçen, yap›lan fiilden etkile-
nen.
nefis: kendi, flah›s.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.

flark: güneflin do¤du¤u yön,
do¤u.
sath-› arz: yeryüzü, ruy-i ze-
min.
sema: gökyüzü, gök.
flems: günefl.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.
tecerrüt: soyunma, soyutlan-
ma, uzak olma.
temsil: benzetme, misal ge-

tirme.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
timsal: örnek, numune.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir
iflten haberli olan.
z›ll: gölge.
z›llî: gölgedeki; geri plânda
kalan.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziyade: çok, fazla.

1. Kulun Rabbine en yak›n oldu¤u vakit secde hâlinde ikendir. (Feyzü’l-Kadîr, 2:68.)
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fiule’nin Zeyli
1 w

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Bütün kâinat› ihata eden bir nurdan hiçbir fley gizlene-
mez. Ve gayr-i mütenahi bir daire-i kudretten bir fley ha-
riç kalamaz. Ve illâ, gayr-i mütenahinin tenahisi lâz›m
gelir.

Ve keza, hikmet-i ‹lâhiye her fleye de¤eri nispetinde
feyiz veriyor. Ve herkes barda¤›na göre denizden su ala-
bilir.

Ve keza, mukaddir olan Kadîr-i Hakîm’in büyü¤e olan
teveccühü, küçü¤e olan teveccühüne mâni olamaz.

Ve keza, maddeden mücerret zahir ve bât›n olan mu-
hit bir nazara, en büyük fley en küçük bir fleyi veya nevi
bir ferdini gizletemez.

Ve keza, küçük olan bir fley, mazhar ve mahal oldu¤u
sanat nispetinde büyür. Ve küçük fleylerin nevileri büyük
olurlar.

Ve keza, azamet-i mutlaka, flirketi asla kabul etmez.

Ve keza, fevkalâde bir sühuletle, harika bir sür’atle,
mu’ciz bir ittikan ve intizamla cûd-i mutlaktan akan âsâr-
dan anlafl›l›yor ki, mikrop gibi en küçük ve daha küçük 
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fleylerin tamam›, bütün âlemler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahal: yer.
mâni: engel.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mücerret: soyutlanm›fl olan, ci-
sim hâlinde bulunmayan.
mu’ciz: insan› ayn›s›n› veya ben-
zerini yapmaktan âciz b›rakan ifl.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mukaddir: takdir edici ve prog-
ramlay›c›.
nazar: bak›fl.
nevi: çeflit, tür.
nispet: oran, ölçü.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
flirket: ortakl›k.
sühulet: kolayl›k.
flule: par›lt›.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
tenahi: son bulma, sona erme.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
zahir: aç›k, görünür.
zeyil: ek, bir eserin devam› ola-
rak yaz›lan k›s›m.

âsâr: eserler.
azamet-i mutlaka: tam ve
mükemmel büyüklük.
bât›n: görünmeyen taraf, iç
k›s›m.
cûd-i mutlak: sonsuz, s›n›rs›z
cömertlik, Allah’›n hiç bir kay-
da ve flarta tâbi olmaks›z›n
sonsuz ihsan sahibi olmas›.
daire-i kudret: kuvvet, takat,
güç dairesi, Allah’›n ezelî gü-
cünün hâkim oldu¤u daire.

fevkalâde: ola¤anüstü.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
harika: ola¤anüstü.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hik-
meti, mahlûkat›n yarat›l›fl›n-
da Allah’›n gayeleri.
ihata: kuflatma, içine alma.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
ittikan: emin olma, kesin ola-
rak bilme ve güvenme.
Kadîr-i Hakîm: her fleyi hik-
metle yaratan ve her fleye
kudreti yeten, Allah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan

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



havaî, mâî, türabî hayvanlar, bofl zannedilen âlemin yer-
lerini doldurmufllard›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Nefsine olan muhabbeti icap ettiren, nefsin sana olan
kurbiyeti ise, Hâl›k’›na muhabbetin daha fazla olmal›d›r.
Çünkü, nefsinden O daha kariptir. Evet, senin fikrin, ih-
tiyar›n idrak edemedikleri sendeki mahfiyat, Hâl›k’›n na-
zar› ve ilmi alt›ndad›r.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Âlemde tesadüf yoktur. Evet, bilhassa bahar mevsi-
minde, küre-i arz bahçesinde, bütün a¤açlar›n dallar›n-
da, çiçeklerin yapraklar›nda, mezruat›n sümbüllerinde
hikmet bülbülleri, hikmet ayetlerini tenaggum ve teren-
nüm ile inflad ettikleri, iman kula¤›yla, basiret gözüyle
dinlenilirse, tesadüf fleytanlar› bile kabul ile hayran olur-
lar.

‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Tevhid ile bütün eflyay› Vahid-i Ehad’e isnat etmedi¤in
takdirde, âlemde bulunan bütün efrad›n mazhar oldukla-
r› tecelliyat-› ‹lâhiye adedince ilâhlar› kabul etmek mec-
buriyetindesin. Evet, gözünü flemsten yumdu¤un ve tim-
salleriyle irtibat›n› kesti¤in zaman, timsallerine ma’kes
olan fleylerin adedince hakikî flemslerin vücudunu kabul
etmeye mecbur olursun.

âlem: dünya, cihan.
ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
bilhassa: özellikle.
efrat: fertler.
hakikî: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
havaî: hava ile ilgili, havada bulu-
nan, havada yaflayan.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
icap: gerekme hâli, gerekli olma.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ve
tap›n›lan fley.
i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kar-
deflim, bil ki!
iman: inanç, itikat.
inflad: fliir okuma, fliiri kural›na
uygun olarak okuma.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
karip: yak›n.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n olma,
yak›nl›k kazanma.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mahfiyat: gizliler, sakl›lar.
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mâî: suya ait, suyla ilgili, suda
yaflayan.
ma’kes: akseden yer, yans›-
ma yeri.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
mezruat: ekili olan fleyler,
ekinler, ekilip bitmifl fleyler.
muhabbet: sevgi, sevme.

nazar: bak›fl.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan
duygu.
flems: günefl.
tecelliyat-› ‹lâhiye: ‹lâhî te-
celliler, ‹lâhî lütuflar›n tezahü-
rü.
tenaggum: flark› söyleme,
na¤me etme.
terennüm: yavafl ve güzel bir
flekilde söyleme.

tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi.

tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

timsal: örnek, numune.

türabî: toprakla ilgili, topra¤a
ait, toprakta yaflayan.

Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.



‹ ’lem eyyühe’l-aziz!

Sen baz› vecihlerden fenâya gitti¤in zaman, Hâl›k-›
Rahman-› Rahîm’in ilminde, meflhudunda, malûmunda
bâkî kalmakl›¤›n, senin bekan için kâfidir.

Yahu, her fleyi Sahib-i Hakikî’sine ver veya Ona isnat
et! Onun ismiyle al ki, rahat edesin. Ve illâ, bu kadar efl-
yay› vücuda getirip nizam ve intizamlar›n› temin edecek
o kadar ilâhlar› kabule muztar kalacaks›n.

ì®Õ
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bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.
Hâl›k-› Rahman-› Rahîm:
sonsuz merhamet ve flefkat
sahibi olan ve yaratt›klar›na
r›zk›n› veren yarat›c›; Allah.
ilâh: kendisine ibadet edini-
len ve tap›n›lan fley.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz
kardeflim, bil ki!
ilim: bilgi, marifet.
illâ: aksi hâlde, aksi takdirde,
yoksa.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
kâfi: yeterli, elverir.
malûm: bilinen, bilinir olan.

meflhut: gözle görülen, mü-
flahede olunan.

muztar: çaresiz kalm›fl, yap-
mak zorunda kalm›fl.

nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.

Sahib-i Hakikî: her fleyin ger-
çek sahibi olan Allah.

temin: sa¤lama.

vecih: cihet, yön.



Nokta
1 o¬odnÓnL sπnL $G pánapôr©ne pQƒof røpe

K›rk befl sene evvel telif edilmifl
bir risalenin bir k›sm›d›r.

‹fade-i Meram
Bir bahçeye girsem iyisini intihap ederim. Koparma-

s›ndan zahmet çeksem hofllan›r›m. Çürü¤ünü, yetiflme-
miflini görsem, “Huz mâ safâ” derim. Muhataplar›m› da
öyle arzu ederim.

Derler: “Sözlerin iyi anlafl›lm›yor.”

Bilirim ki, kâh minare bafl›nda, kâh kuyu dibinde ko-
nufluyorum. Neyleyeyim, zuhurat öyle. fiUAAT ve flu ki-
tapta mütekellim âciz kalbimdir, muhatap asi nefsimdir,
müstemi müteharri-i hakikat bir Japondur; temafla eden
bunu düflünmeli. Gayetü’l-gayat olan marifetullah›n bir
bürhan› olan marifetü’n-nebîyi fiuaat’ta bir nebze beyan
ettik. fiu risalede maksud-i bizzat olan tevhidin lâyühad
berahininden yaln›z dört muazzam bürhan›na iflaret ede-
ce¤iz. Hem, nazar-› aklîyi hads-i kalbîyle birlefltirmek için
melâike ve haflrin bir k›s›m delâiline ima ederek, iman›n
alt› rüknünden dördünün birer lem’as›n› fehm-i kàs›r›m-
la göstermek isterim.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
asi: isyan eden, baflkald›ran.
berahin: deliller, hüccetler, bür-
hanlar.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
evvel: önce.
fehm-i kàs›r: noksan anlay›fll›,
anlay›fls›z, anlay›fl› noksan, k›sa
kavray›fll›.
gayetü’l-gayât: en son gaye, ni-
ha-
î maksat.
hads-i kalbî: insan›n kalbinden
geçen ve ona göre do¤ru olan
sezgi.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
huz mâ safa: temiz olan›, sa¤la-
m›n› al.
ifade-i meram: dilek ve maksad›
ifade etme; kitaplara yaz›lan ön
söz.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
iman: inanç, itikat.
intihap: seçme.
kâh: zaman olur, bazen.
lâyühad: hadsiz, s›n›rs›z.
lem’a: par›lt›.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.

marifetü’n-nebî: peygamberi
tan›ma, bilme ve anlama.
melâike: melekler.
muazzam: çok büyük, ulu,
yüce.
muhatap: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse.
müstemi: dinleyen, dinleyici,
ifliten.
müteharri-i hakikat: haki-
katleri, do¤rular› ve gerçekle-

ri araflt›ran.
mütekellim: söyleyen, konu-
flan, birinci flah›s.
nazar-› aklî: aklî, mant›kî ba-
k›fl.
nebze: bir parça, az miktar.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
rükün: bir fleyi meydana ge-
tiren unsurlardan her biri,

esas.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar.
telif: eser yazma.
temafla: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zuhurat: kalbe do¤an mana-
lar, birden oluveren fleyler.

1. Allah’› bilme ve tan›man›n [marifetullah] nurundan [bir nokta].
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1 $G o∫ƒo°SnQ Gkósªnfio s¿nG oón¡°rTnGnh
Said Nursî

„@ò

w
mósªnëoe '¤nY oΩnÓs°ùdGnh oInÓs°üdGnh nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG

2 nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh nÚu«`pÑsædG pºnJÉnN
3 oΩƒt«`n≤rdG t»n◊rG nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG maksudumuzdur, matlûbu-

muzdur; gayr-i mütenahi berahininden dört bürhan-› kül-
lîyi irad ediyoruz.

• B‹R‹NC‹ BÜRHAN Muhammed Aleyhissalâtü Vesse-
lâmd›r. fiu bürhan-› neyyirimiz, fiuaat’ta tenevvür etti¤in-
den, tenvir-i müddeam›zda münevver bir mir’att›r.

• ‹K‹NC‹ BÜRHAN kitab-› kebir ve insan-› ekber olan
kâinatt›r.

• ÜÇÜNCÜ BÜRHAN Kitab-› Mu’cizülbeyan, kelâm-›
akdestir.
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gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
insan-› ekber: büyük ve en mak-
bul olan insan, kâinat.
irad: getirme, söyleme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kelâm-› akdes: en yüce kelâm,
söz; Allah kelâm›, sözü.
kitab-› kebir: büyük kitap, kâi-
nat.
Kitab-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar› ile ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan kitap olan
Kur’ân.
maksut: istenilen fley, istek, arzu,
gaye.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mir’at: âyine, ayna.
münevver: ayd›nl›k, ›fl›kl›, parlak.
tenevvür: nurlanma, parlama,
ayd›nlanma.
tenvir-i müddea: iddia edileni
ayd›nlatma.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-

lât ve selâm onun üzerine ol-

sun’ anlam›nda Hz. Muham-

med’e dua.

berahin: deliller, hüccetler,
bürhanlar.

bürhan: delil, ispat, hüccet.

bürhan-› küllî: çok büyük ve

genifl delil, külli delil, her fley-
de ve umumda bulunan delil.

bürhan-› neyyir: parlak ve
nurlu bürhan, parlak delil.

1. Allah’a, meleklerine, kitaplar›na, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin hayr›n›n ve fler-
rinin Allah’tan oldu¤una inand›m. Ölümden sonra dirilmek de gerçektir. Allah’tan baflka
ilâh olmad›¤›na ve Muhammed’in Allah’›n resulü oldu¤una flahadet ederim.

2. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (a.s.m) ve
bütün Âl ve Ashab›na salât ve selâm olsun.

3. Allah Teâlâ ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. O Hayy’d›r, ezelî ve ebedî ha-
yat sahibidir; O Kayyum’dur. (Bakara Suresi: 255.)



• DÖRDÜNCÜ BÜRHAN âlem-i gayp ve flahadetin
nokta-i iltisak› ve berzah›; ve iki âlemden birbirine gelen
seyyarat›n mültekas›, vicdan denilen f›trat-› zîfluurdur.
Evet, f›trat ve vicdan akla bir penceredir, tevhidin flua›n›
neflrederler.

B‹R‹NC‹ BÜRHAN

Risalet ve ‹slâmiyetle mücehhez olan hakikat-i Mu-
hammediyedir ki, risalet noktas›nda en muazzam icma
ve en vâsi tevatür s›rr›n› ihtiva eden mecmu-i enbiyan›n
flahadetini tazammun eder. Ve ‹slâmiyet cihetiyle, vahye
istinat eden bütün edyan-› semaviyenin ruhunu ve tasdik-
lerini tafl›yor. ‹flte, bütün enbiyan›n flahadetiyle ve bütün
edyan›n tasdikiyle ve bütün mu’cizat›n›n teyidiyle, mu-
saddak olan bütün akvaliyle, vücut ve vahdet-i Sânii be-
flere gösteriyor. Demek, flu davada ittihat etmifl, bütün
efaz›l-› befler nam›na o nuru gösteriyor. Acaba, bu kadar
tasdiklere mazhar, büyük, derin, dürbün, safî, keskin, ha-
kaikaflina bir gözün gördü¤ü hakikat, hakikat olmamak
hiç ihtimali var m›?

‹K‹NC‹ BÜRHAN

Kâinat kitab›d›r. Evet, flu kitab›n bütün hurufu ve
bütün noktalar›, efraden ve terekküben Zat-› Zülcelâl’in
vücut ve vahdetini, elsine-i mahsusalar› k›raat ile 
1 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh ’yi tilâvet ediyorlar. Cemî

zerrat-› kâinat birer birer zat ve s›fât vesaire vücuhla had-
siz imkânat mabeyninde mütereddit iken, birdenbire bir 

akval: sözler.
âlem: dünya, cihan.
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, kâi-
nat.
berzah: iki fley aras›ndaki yer.
befler: insan, insanl›k.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cemî: cümle, hep, bütün.
cihet: yön.
dürbün: uzak gören, uza¤› göste-
ren.
edyan: dinler.
edyan-› semaviye: semavî din-
ler, Allah taraf›ndan gönderilmifl
olan hak dinler.
efaz›l-› befler: insanl›¤›n en fazi-
letli, faydal› olanlar›.
efraden: bireyler olarak.
elsine-i mahsusa: tahsis edilen,
kendilerine özgü diller.
enbiya: nebîler, peygamberler.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
f›trat-› zifluur: bilinçli yarat›l›fl, bi-
linçli huy, bilinçli mizaç.
hakaikaflina: gerçekleri bilen, ha-
kikatleri tan›yan.
hakikat-i Muhammediye: Hz.
Peygamberin manevî flahsiyeti,
‹slâmiyetin asl› ve esas›.
huruf: harfler.
icma: fikir birli¤i etme.
ihtiva: içine alma, kapsama.
istinat: dayanma, güvenme.
ittihat: birleflme, birlik.
mabeyn: ara.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecmu-i enbiya: peygamberle-
rin tamam›, bütünü.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mücehhez: teçhiz edilmifl, cihaz-
land›r›lm›fl, donat›lm›fl.
mu’cizat: mu’cizeler.
mülteka: kavuflma, buluflma, bir-
leflme yeri.
musaddak: tasdik edilmifl, do¤ru-
lanm›fl, do¤rulu¤u kabul edilmifl.
mütereddit: tereddüt eden, ka-
rars›z.
neflir: yayma, saçma, serpme.
nokta-i iltisak: birleflme noktas›,
kavuflma noktas›, buluflma nok-
tas›.
risalet: elçilik, resullük.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan manevî varl›k.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
seyyarat: gezegenler.
s›fât: nitelikler, s›fatlar.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-

ma, içinde bulundurma.
terekküben: birleflik olarak,
hep birlikte.
tevatür: içinde yalan ihtimali
bulunmayan ve birbirlerine
kuvvet veren haberlerden
oluflan büyük bir toplulu¤a
ait haber.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.

tilâvet: güzel sesle ve anla-
m›n› düflünerek okumak.
vahdet: birlik ve teklik.
vahdet-i Sâni: her fleyi sanat-
la yaratan Allah’›n birli¤i.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.
vâsi: genifl, engin.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik

etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.
vücud-i sâni: her fleyi sanatla
yaratan Allah’›n varl›¤›.
vücuh: cihetler, yönler.
vücut: varl›k.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
zerrat-› kâinat: kâinat zerre-
leri, kâinattaki atomlar.

1. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tespih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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ciheti takip, muayyen bir s›fatla ittisaf, mahsus bir keyfi-
yetle tekeyyüf ederek hayretbahflâ hikemi intaç etti¤in-
den, Sâniin vücub-i vücuduna flahadetle, avalim-i gaybi-
yenin enmuzeci olan lâtife-i Rabbaniye içinde ilân-› Sâni
eden misbah-› iman› ›fl›kland›r›yorlar.

Evet, bir nefer, nefsinde ve tak›mda ve bölükte, tabur-
da ve orduda gibi, her bir zerre de, kendi bafl›yla zat, s›-
fat, keyfiyetindeki imkânat cihetiyle Sânii ilân etti¤i gibi,
tesavir-i mütedâhileye benzeyen mürekkebat-› müte-
flabike-i mütesaide-i kâinat›n her bir makam›nda ve her
bir nispetinde ve her bir dairesinde, her bir zerre muva-
zene-i cereyan-› umumîyi muhafaza ve her nispetinde ve
her tak›m›nda ayr› ayr› vazifeyi ifa ve hikmeti intaç ettik-
lerinden, Sâniin kas›t ve hikmetini izhar ve vücut ve vah-
detinin âyât›n› k›raat ettikleri için, Sâni-i Zülcelâl’in bera-
hini zerrattan kat kat ziyade olur. Demek, 

1 p≥pFnBÓnÿr G ¢pSÉnØrfnG pOnón©pH $G n‹pG o¥oôt£dnG
hakikattir; mübalâ¤a de¤il, belki nak›st›r.

Sual: Neden akl›yla herkes göremiyor?

Cevap: Kemal-i zuhurundan ve z›dd›n ademinden.
2 oπpFBÉ°nSnQ n∂r«ndpG '¤rYn’rG pCÓn ǹŸrG nøpe @ Én¡sfpÉna päÉnæpF=Énµ`rdG nQƒo£°oS rπsenCÉnJ
Yani: “Sahife-i âlemin eb’ad-› vâsias›nda Nakkafl-›

Ezelî’nin yazd›¤› silsile-i hâdisat›n sat›rlar›na hikmet na-
zar›yla bak ve fikr-i hakikatle sar›l. Tâ ki, mele-i âlâdan
uzanan flu selâsil-i resail, seni âlây›illiyyin-i tevhide ç›kar-
s›n.”
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zanma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kemal-i zuhur: mükemmel ve
berrak görünüm.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
nitelik.
k›raat: okuma.
lâtife-i Rabbanîye: ‹lâhî hakikat-
lerin hissedilmesine ve manevî
zevklerin al›nmas›na yarayan his,
duygu.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
makam: yer, mevki.
mele-i âlâ: yüce âlem; Cenab-›
Hakka daha yak›n olan büyük
meleklerin topland›¤› âlem.
misbah-› iman: iman›n kandili,
lâmbas›.
muayyen: belirli.
mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok bü-
yütme, abartma.
muhafaza: koruma.
mürekkebat-› müteflabike-i
mütesaide-i kâinat: kâinat›n
yüksek birbirine girmifl kar›fl›m
ve bileflik varl›klar›.
muvazene-i cereyan-› umumî:
varl›klar›n ve kâinat›n genel ifl-
leyifl ve cereyan ediflindeki den-
ge.
nak›s: noksan, eksik.
Nakkafl-› Ezelî: her fleyi zat›na
has olarak nak›fl nak›fl iflleyen ve
evveli olmayan Allah.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nefer: asker, er.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
nispet: oran, ölçü.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
Sahife-i âlem: âlem sayfas›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
selâsil-i resail: küçük kitap veya
mecmua dizisi, külliyat›.
s›fat: vas›f, nitelik, özellik.
s›fât: s›fatlar.
silsile-i hâdisat: olaylar zinciri.
tabur: düzgün s›ralar hâlinde di-
zilmifl askerî birlik.
tekeyyüf: keyiflenme.
tesavir-i mütedâhile: iç içe gir-
mifl resimler.
vahdet: birlik ve teklik.
vücub-i vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak.
vücut: varl›k.
zat: kendi, as›l, öz.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, atom.
ziyade: çok, fazla.

adem: yokluk.
âlây›illiyyin-i tevhid: Allah’›n
birli¤i gerçe¤inin en yüce, en
yüksek makam›.
avalim-i gaybiye: gayp
âlemleri, bilinmeyen âlemler.
âyât: iflaretler, deliller.
berahin: deliller, hüccetler,
bürhanlar.
cihet: yön.

eb’ad-› vâsia: genifl mesafe-
ler, boyutlar.
enmuzeç: numune, örnek.
fikr-i hakikat: do¤ru düflün-
ce, gerçek fikir.
hayretbahflâ: hayret verici.
hikem: hikmetler.
hikmet: ‹lâhî gaye, maksat,
fayda.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-

tirme.
ilân: yayma, duyurma.
ilân-› Sâni: her fleyi mükem-
mel bir sanatla yapan ve ya-
ratan Allah’› duyurma, ilân et-
me.
imkânat: olabilirlikler.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
ittisaf: vas›flanma, özellik ka-

1. Allah’a giden yollar mahlûkat›n nefesleri adedincedir.
2. Bir kitaba benzeyen kâinat›n sat›rlar›n› düflünerek oku! • Çünkü, onlar sana mele-i âlâdan

gelen birer mektuptur.



fiu kitab›n hey’et-i mecmuas›nda öyle parlak bir nizam
var ki, nazzam› günefl gibi içinde tecelli ediyor. Her
kelimesi, her harfi birer mu’cize-i kudret olan bu kitab-›
kâinat›n telifinde öyle bir i’caz var ki, bütün esbab-› tabi-
iye, farz›muhal olarak muktedir birer fail-i muhtar olsa-
lar, yine kemal-i acz ile o i’caza karfl› secde ederek, 
1 oº«/µn◊r G oõj/õn©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænd nInQróob n’ n∂nfÉnërÑ°oS diyeceklerdir.

Her bir kelimesi bütün kelimat›yla münasebettard›r.

Ve her harfi, bahusus zîhayat bir harfi, bütün cümlele-
re karfl› müteveccih birer yüzü, naz›r birer gözü var olan
bu kitab›n öyle bir muzaaf ifltibak-› tesanüd-i nazm› var-
d›r ki, bir noktay› yerinde icat etmek için bütün kâinat›
icat edecek bir kudret-i gayr-i mütenahi lâz›md›r. Demek,
sivrisine¤in gözünü halk eden, günefli dahi o halk etmifl-
tir. Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i fiemsiyeyi
de o tanzim etmifltir.

Sünuhat’›n dokuzuncu sayfas›nda, 
2 mInópMGnh m¢ùrØ`næ`nc s’pG rºoµoã`r©nH n’nh rºoµ`o≤r∏nN Éne

ayetinin s›rr›na müracaat et, yaln›z flu kitab›n küçük bir
kelimesi olan bal ar›s›n› gör: Nas›l flehd-i flehadet o
mu’cize-i kudretin lisan›ndan ak›yor! Veyahut flu kitab›n
bir noktas› olan hurdebinî bir huveynat ki, çok defa bü-
yülttükten sonra görünür. Dikkat et, nas›l mu’ciznüma,
hayretfeza bir misal-i musa¤¤ar-› kâinatt›r! Sure-i Yâsin,
suret-i lâfz-› “yâsin”de yaz›ld›¤› gibi, cezaletli, mu’ciz bir
nokta-i camiad›r. Onu yazan, bütün kâinat› da o yazm›flt›r.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve güzel
ifade.
esbab-› tabiiye: tabiî, ola¤an se-
bepler.
fail-i muhtar: istedi¤ini yapan,
kendi iradesiyle faaliyette bulu-
nan, hakikî müessir.
farz-› muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi olacak-
m›fl gibi düflünme.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hayretfeza: hayret veren, hayre-
ti artt›ran.
hey’et-i mecmua: genel yap›,
flekil; bütün bölümler ve birimler.
hurdebinî: gözle görülmeyecek
derecede küçük, mikroskobik.
huveynat: mikroplar.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ifltibak-› tesanüd-i naz›m: ölçü
ve düzenin dayan›flmal› iç içeli¤i,
giriftli¤i.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kelimat: kelimeler, sözler.
kemal-i acz: aczin son derecesi,
tam güçsüzlük, tam âcizlik.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kudret-i gayr-i mütenahi: bit-
meyen, sonu gelmeyen güç, kuv-
vet.
lisan: dil.
Manzume-i fiemsiye: günefl ile
ona ba¤l› olan gezegenler siste-
mi, Günefl Sistemi.
misal-i musa¤¤ar-› kâinat: kâ-
inat›n küçültülmüfl örne¤i.
mu’ciz: insan› ayn›s›n› veya ben-
zerini yapmaktan âciz b›rakan ifl.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
mu’ciznüma: mu’cizeli, mu’cize
gösteren.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
muzaaf: kat kat, iki misli.
naz›r: bir yüzü bir tarafa bakan,
yönelik.

nazzam: en iyi düzenleyen,
en güzel nazmeden, en güzel
tanzim eden.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
nokta-i camia: toplanma
noktas›; her fleyi bir araya ge-
tirebilen nokta.
secde: bafl e¤me, bafl› yere
koyma.

flehd-i flehadet: “flehadet fler-
beti” gibi tatl› ve yüksek olan
bal gibi ifadeler.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.
Sure-i Yâsin: Yâsin Suresi.
Kur’ân-› Kerîm’in 36. suresi.
Mekke’de nazil olmufltur. 83
ayettir.

suret-i lâfz-› “yâsin”: “yâsin”
kelimesinin resmi, foto¤raf›n.

tanzim: düzenleme, tertiple-
me.

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.

telif: eser yazma.

zîhayat: hayat sahibi.

1. Seni noksanl›ktan tenzih ederiz. Bizim hiçbir gücümüz yok. ‹zzet ve hikmet sahibi Sensin.
2. Sizin yarat›lman›z da, diriltilmeniz de tek bir kiflinin yarat›l›p diriltilmesi gibidir. (Lokman Su-

resi: 28.)
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E¤er insaf ile dikkat etsen, flu küçücük hayvan›n ve hu-
veynat›n sureti alt›nda olan makine-i dakika-i bedia-i ‹lâ-
hiyenin fluursuz, kör, mecra ve mahrekleri tahdit olun-
mayan ve imkânat›ndan evleviyet olmayan esbab-› basi-
ta-i camide-i tabiiyeden husulünü muhal ender muhal
göreceksin.

E¤er, her bir zerrede hükema fluuru, et›bba hikmeti,
hükkâm›n siyaseti bulundu¤unu ve her bir zerre de sair
zerrat ile vas›tas›z muhabere etti¤ini itikat edersen, belki
nefsini kand›r›p o muhali de itikat edebilirsin. Hâlbuki, o
zîhayat makinede öyle bir mu’cize-i kudret, öyle bir ha-
rika-i hikmet vard›r ki, ancak bütün kâinat›, bütün fluuna-
t›n› icat eden, tanzim eden bir Sâniin sun’u olabilir; yok-
sa, kör, az, basit imkân tereddüdüyle ayak atamaz, es-
bab-› tabiîden olamaz. Bahusus, o esbab-› tabiiyenin üs-
sülesas› hükmünde olan cüz-i lâyetecezzadaki kuvve-i ca-
zibe ve kuvve-i dafian›n içtimalar›n›n hortumu üzerinde,
bir muhaliyet damgas› var. Fakat, caizdir ki her bir fleyin
esas› zannettikleri olan cezp, def, hareket, kuva gibi
emirler, âdâtullah›n kanunlar›na birer isim olsun. Lâkin,
kanun kaidelikten tabiîli¤e ve zihnîlikten haricîli¤e ve iti-
barîden hakikate ve aletiyetten müessiriyete geçmemek
flart›yla kabul ederiz.

Sual: Ezeliyet-i madde ve harekât-› zerrattan teflek-
kül-i enva gibi umur-i bat›laya neden ihtimal veriliyor?

Cevap: S›rf baflka fley ile nefsini ikna etmek sadedinde
oldu¤u için, o umurun esas-› fasidesini tebeî bir nazarla
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husul: olma, meydana gelme.
huveynat: mikroplar.
icat: vücuda getirme, var etme.
içtima: toplanma.
ihtimal: olabilirlik.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî delil-
lerle kabul ettirme, inand›rma.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
imkânat: imkânlar, olabilirlikler.
itibarî: gerçek olmayan, varsay›-
lan.
itikat etme: inanma.
kaide: kural, esas, düstur.
kuva: kuvvetler, hisler, meleke-
ler.
kuvve-i cazibe: çekme kuvveti,
cezp etme kuvveti, çekicilik.
kuvve-i dafia: defetme kuvveti,
savma kuvveti, iticilik, itici güç.
mahrek: hareket yolu; gidilen, ta-
kip edilen yol.
makine-i dakika-i bedia-i ‹lâhi-
ye: Allah’›n efli ve benzeri olma-
yan, mükemmel ölçülü makinesi,
sistemi, düzeni.
mecra: kanal.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
müessiriyet: etkililik, etken olufl;
eser sahipli¤i.
muhabere: haberleflme.
muhal ender muhal: imkâns›zl›k
içinde imkâns›zl›k.
muhal: imkâns›z.
muhaliyet: imkâns›zl›k, imkâns›z
olufl.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
sadet: konuflulan as›l konu.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sun’: sanat eseri.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
fluur: bilinç, idrak, anlay›fl.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tabiî: tabiat› gere¤i olan, normal,
al›fl›lm›fl, ola¤an.
tahdit: hudutland›rma, s›n›rlama.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tebeî: ikinci derecede, ikincil.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
teflekkül-i enva: türlerin, cinsle-
rin meydana gelifli.
umur: ifller, fleyler.
umur-i bat›la: bofl, hurafe, yanl›fl
ifller, fleyler.
üssülesas: hakikî sa¤lam temel.
vas›ta: arac›.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zîhayat: hayat sahibi.
zihnî: zihinle alâkal›, zihne ait.

âdetullah: Allah’›n tabiata
koydu¤u yarat›l›fla ait kanun-
lar.
aletiyet: araç olufl, vas›tal›k.
bahusus: özellikle.
caiz: mümkün, olur, olabilir.
cezp: kendine do¤ru çekme,
çekilme.
cüz-i lâyetecezza: bölünme-
yen, parçalanmayan k›s›m,
bölünme imkân› olmayan en
ufak zerre, bölünmez parça.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
esas-› faside: bozuk, do¤ru

olmayan temel.
esbab-› basita-i camide-i ta-
biiye: yarat›lm›fl olan do¤al
cans›z ve basit sebepler.
esbab-› tabiî: tabii, ola¤an se-
bepler.
esbab-› tabiiye: tabiî, ola¤an
sebepler.
et›bba: tabipler, t›p ilmini bi-
lenler, doktorlar.
evleviyet: öncelik, üstünlük.
ezeliyet-i madde: maddenin
sonradan yarat›lmam›fl oluflu.
harekât-› zerrat: zerrelerin,

atomlar›n hareketleri.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile
ilgili.
harika-i hikmet: her fleyin
belirli bir gaye ve hikmet ile
yarat›lmas›ndaki harikal›k,
muhteflemlik.
hikmet: hakîmlik; yüksek bil-
gi, kâinattaki ve yarat›l›fltaki
gayeleri araflt›rma.
hükema: filozoflar.
hükkâm: hâkimler.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.



derk etmedi¤inden nefl’et ediyor. E¤er nefsini ikna et-
mek suretinde kasten ve bizzat ona müteveccih olursa,
muhaliyetine ve makul olmad›¤›na hükmedecektir. Fara-
za kabul etse de, tegafül-i ani’s-Sâni sebebiyle hâs›l olan
›zt›rar ile kabul edilebilir. Dalâlet ne kadar aciptir! Zat-›
Zülcelâl’in lâz›m-› zarurîsi olan ezeliyeti ve hassas› olan
icad› akl›na s›¤›flt›rmayan, nas›l oluyor ki gayr-i mütena-
hi zerrata ve âciz fleylere veriyor?

Evet, meflhurdur ki, hilâl-i ›yde bakarlard›. Kimse bir
fley görmedi. ‹htiyar bir zat yemin etti: “Hilâli gördüm.”
Hâlbuki gördü¤ü hilâl, kirpi¤inin takavvüs etmifl beyaz
bir k›l› idi. K›l nerede, kamer nerede? Harekât-› zerrat
nerede, sebeb-i teflkil-i enva nerede?

‹nsan f›traten mükerrem oldu¤undan hakk› ar›yor. Ba-
zen bat›l eline gelir; hak zannederek koynunda saklar.
Hakikati kazarken, ihtiyars›z dalâlet bafl›na düfler; haki-
kat zannederek bafl›na giydirir.

Sual: Nedir flu tabiat, kavanin, kuva ki; onlar ile ken-
dilerini aldat›yorlar?

Cevap: Tabiat, âlem-i flahadet denilen cesed-i hilkatin
anas›r ve azas›n›n ef’alini intizam ve rapt alt›na alan bir fle-
riat-› kübra-i ‹lâhiyedir. ‹flte flu fleriat-› f›triyedir ki, sünne-
tullah ve tabiat ile müsemmad›r, hilkat-i kâinatta cari olan
kavanin-i itibariyesinin mecmu ve muhassalas›ndan ibaret-
tir. Kuva dedikleri fley, her biri flu fleriat›n birer hükmüdür.
Ve kavanin dedikleri fley, her biri flu fleriat›n birer mese-
lesidir. Fakat, o fleriattaki ahkâm›n yeknesak istimrar›na 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ahkâm: dinî hükümler, emirler.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
anas›r: unsurlar, esaslar.
aza: organ, uzuv.
bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cesed-i hilkat: yarat›l›fl bedeni,
vücudu.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma;
iman ve ‹slâmiyetten ayr›lmak,
azmak.
derk: anlama, kavrama.
ef’al: fiiller, ifller.
ezeliyet: geçmifl ve gelecek za-
man› birden içine al›p, zamanla
s›n›rl› olmamak.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibar›yla.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
harekât-› zerrat: zerrelerin,
atomlar›n hareketleri.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hassa: özellik.
hilâl: yay fleklinde görülen her
yeni ay ve her ay›n üçüncü gece-
sine kadar olan ay.
hilâl-i ›yd: bayram hilâli, bayram
edilece¤inin anlafl›lmas›na sebep
olan hilâl.
hilkat-i kâinat: kâinat›n yarat›l›fl›.
hükmetme: karar vermek, inan-
ca varmak.
hüküm: emir, buyruk.
›zt›rar: mecburiyet, zorunluluk.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
icat: vücuda getirme, var etme.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî delil-
lerle kabul ettirme, inand›rma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
kamer: ay.
kavanin: kanunlar, yasalar.
kavanin-i itibariye: itibarî ka-
nunlar, görünmeyen manevî ka-
nunlar›n tümü.
kuva: duygular, hisler.
lâz›m-› zarurî: zarurat derecesin-
de laz›m olan.
makul: akla uygun.
mecmu: toplam, tüm.
muhaliyet: imkâns›zl›k, imkâns›z
olufl.
muhassala: sonuç, toplam; elde
edilmifl olanlar›n hepsi.
mükerrem: aziz, sayg›de¤er.
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müsemma: isimlendirilmifl.
müteveccih: yönelmifl.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan
duygu.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
rabt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifl-
tirme.
sebeb-i teflkil-i enva: tür ve
cinsleri oluflturan sebep, güç,
faaliyet.
fleriat: kurallar ve kanunlar
bütünü; anayasa.

fleriat-› f›triye: kâinatta dü-
zeni ve ahengi sa¤layan, bü-
tün varl›klar›n uymak zorun-
da oldu¤u kanun ve kuralla-
r›n tamam›.
fleriat-› kübra-i ‹lâhiye: Ce-
nab-› Hakka ait büyük, genifl
kanun ve kurallar bütünü.
sünnetullah: Allah’›n tabiata
koydu¤u yarat›l›fla ait kural-
lar.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabiat: görünen tüm yarat›k-
lar›n tâbi oldu¤u kural ve ka-

nunlar›n tümü.
takavvüs: kavisleflme, yay
gibi e¤ri olma, yay biçimine
girme.
tegafül-i ani’s-Sâni: her fleyi
sonsuz bir sanatla yaratan Al-
lah’tan gaflet etme, Onu göz
ard› etme.
yeknesak: tek düzen, de¤ifl-
mez.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
zerrat: zerreler, atomlar.



istinaden, vehim, hayal tasallut ederek tazyik edip, flu ta-
biat-› hevaiye tevazzu ve tecessüm edip, mevcud-i haricî
ve hayalden hakikat suretine girmifltir. Hayali, hakikat
suretinde gören, gösteren, nüfusun istidad-› fluresinden,
fail-i müessir tavr›n› takm›flt›r. Hâlbuki, kör, fluursuz tabi-
at, kat’iyen kalbi ikna edecek ve fikre kendini be¤endire-
cek ve nazar-› hakikat ona ünsiyet edecek hiçbir mülâye-
met ve münasebet yok iken ve mastar olmaya kabiliyeti
mefkud iken, s›rf nefy-i Sâni faraz›ndan ç›kan bir ›zt›rar
ile velehresan-› efkâr olan kudret-i ezeliyenin âsâr-› bâhi-
resinin tabiattan sudûru tahayyül edilmifl.

Hâlbuki, tabiat misalî bir matbaad›r, tâbi’ de¤il; nak›fl-
t›r, nakkafl de¤il; kàbildir, fail de¤il; mistard›r, mastar de-
¤il; nizamd›r, naz›m de¤il; kanundur, kudret de¤il; fleriat-›
iradiyedir, hakikat-i hariciye de¤il. Meselâ, yirmi yafl›nda
bir adam birdenbire dünyaya gelse, hâlî bir yerde muh-
teflem ve sanayi-i nefisenin âsâr›yla müzeyyen bir saraya
girse, hem farz etse, kat’iyen hariçten gelme hiçbir failin
eseri de¤il; sonra içindeki eflya-i muntazamaya sebep
ararken tanziminin kavaninini cami bir kitap bulsa, onu
ma’kes-i fluur oldu¤undan bir fail, bir illet-i ›zt›rarî kabul
eder. ‹flte, Sâni-i Zülcelâl’den tegafül sebebiyle böyle
gayr-i makul, gayr-i mülâyim bir illet-i ›zt›rarî olan tabiat-
la kendilerini aldatm›fllar.

fieriat-› ‹lâhiye ikidir: Biri, s›fat-› kelâmdan gelen bir
fleriatt›r ki, beflerin, ef’al-i ihtiyariyesini tanzim eder.
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ma’kes-i fluur: bilinç ve düflünce-
nin yans›d›¤›, göründü¤ü yer ve
vas›ta.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
mefkud: yok, kay›p, olmayan.
mevcud-i haricî: d›flta varl›¤› bu-
lunan bir fley, hayalî veya vehmî
olmayan, maddî vücudu bulunan
eflya.
misalî: görüntüden ibaret, gerçek
olmayan.
mistar: bir fleyin kayna¤›ndan
ç›kmas›n› yarayan alet; kal›p, öl-
çek.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mülâyemet: uygunluk.
münasebet: ilgi, iliflki; münasip-
lik, uygun olma.
müzeyyen: süslenmifl, süslü.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nakkafl: nak›fl ifli yapan, nak›fl ifl-
leyen kimse.
nazar-› hakikat: gerçek, do¤ru,
esas olan bak›fl, en do¤ru bak›fl.
naz›m: düzenleyen, tanzim eden,
düzene koyan.
nefy-i Sâni: her fleyi sanatla ya-
ratan Allah’› inkâr etme.
nizam: düzen, düzgünlük.
nüfus: nefisler.
sanayi-i nefise: güzel sanatlar,
bediî sanatlar.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
fleriat: kural ve kanun; anayasa.
fleriat-› ‹lâhiye: Allah’›n koydu¤u
kanun, nizam ve kurallar.
fleriat-› iradiye: Cenab-› Hakk›n
iradesiyle oluflan fleriat, kanunlar.
s›fat-› kelâm: kelâm s›fat›; Ce-
nab-› Hakk›n kendi zat›na mah-
sus olan konuflma s›fat›.
sudûr: sâd›r olma, meydana ç›k-
ma, olma.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tâbi’: tab eden, basan, yapan.
tabiat: tüm varl›klar›n tâbi oldu-
¤u kural ve kanunlar›n tümü.
tabiat-› hevaiye: nefsin arzusuy-
la ilgili huy.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tasallut: son derece rahats›z et-
me, musallat olma.
tazyik: zorlama, bask›.
tecessüm: cisimleflme, cisim hâli-
ne gelme.
tegafül: gaflet gösterme.
tevazzu: konulma, konma, ko-
nufl.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
velehresan-› efkâr: fikirlerin en
flaflk›nl›k vereni.

âsâr: eserler.
âsâr-› bâhire: apaç›k eserler.
cami: toplaya, kapsayan.
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller, kifli-
nin kendi ihtiyarî fiilleri.
eflya-i muntazama: düzen-
lenmifl,  tanzim edilmifl fley-
ler, nesneler.
fail-i müessir: etken olan ya-
p›c›, etken fiil sahibi.
faraz: kabullenme.
farz: bir netice elde etmek
için gerçek olarak kabul edi-

len bir tahminde bulunma.
gayr-i makul: akl›n kabul et-
medi¤i, akla uymayan.
gayr-i mülâyim: uygun ol-
mayan, yumuflak olmayan.
hakikat-i hariciye: d›fla yan-
s›yan gerçeklik, hayat gibi d›fl
alemde yer alan varl›k.
hâlî: tenha, bofl, ›ss›z.
›zt›rar: mecburiyet, zorunlu-
luk.
ikna: bir fikri, düflünceyi ka-
bul ettirme, inand›rma.
illet-i ›zt›rarî: kabul edilmesi

mecburî görülen sebep.
istidad-› flure: verimsiz isti-
dat, çorak yerin kabiliyeti.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
kàbil: yap›lmaya müsait olan;
mümkün olan.
kanun: tabiat olaylar›n›n ba¤-
l› bulundu¤u de¤iflmez kaide.
kat’iyen: kesinlikle.
kavanin: kanunlar, yasalar.
kudret-i ezeliye: ezele ait
kudret, bafl›-sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.



‹kincisi, s›fat-› iradeden gelen ve evamir-i tekviniye tes-
miye edilen fleriat-› f›triyedir ki, bütün kâinatta cari olan
kavanin-i âdâtullah›n muhassalas›ndan ibarettir.

Evvelki fleriat nas›l kavanin-i akliyeden ibarettir; tabiat
denilen ikinci fleriat dahi mecmu-i kavanin-i itibariyeden
ibarettir, s›fat-› kudretin hassas› olan tesir ve icada malik
de¤illerdir.

Sab›kan, s›rr-› tevhid beyan›nda demifltik: Her fley, her
fleyle ba¤l›d›r. Bir fley, her fleysiz yap›lmaz. Bir fleyi halk
eden, her fleyi halk etmifltir. Öyle ise, bir fleyi yapan, Va-
hid, Ehad, Ferd, Samed olmak zarurîdir.

fiu ehl-i dalâletin gösterdikleri esbab-› tabiiye, hem
müteaddit, hem birbirinden haberi yok, hem kör; iki
elinde iki kör olan tesadüf-i âmâ ve ittifak›yet-i avran›n

eline vermifltir. 
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Elhâs›l: ‹kinci bürhan›m›z olan kitab-› kebir-i kâinatta-
ki naz›m ve nizam, intizam ve telifindeki i’caz, günefl gi-
bi gösteriyor ki, bir kudret-i gayr-i mütenahi, bir ilm-i lâ-
yetenahâ, bir irade-i ezeliyenin eserleridir.

Sual: Naz›m ve nizam-› tamme ne ile sabittir?

Elcevap: Nev-i beflerin havas ve cevasisi hükmünde
olan fünun-i ekvan, istikra-i tamme ile o nizam› keflfet-
mifllerdir. Çünkü, her bir nev’e dair bir fen ya teflekkül
etmifl veya etmeye kabildir. Her bir fen, külliyet-i kaide
hasebiyle kendi nev’indeki naz›m ve intizam› gösteriyor.

bürhan: delil, ispat, hüccet.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cevasis: araflt›rmac›.
Ehad: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne oldu¤u her bir fleyde
görülen.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
esbab-› tabiiye: tabiî, ola¤an se-
bepler.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
Ferd: tek ve yekta olan Allah.
fünun-i ekvan: kâinata ait fenler,
ilimler.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hasebiyle: dolay›s›yla, yönüyle;
gere¤ince.
hassa: bir kimseye has olan özel-
lik, nitelik veya tesir.
havas: bilgin, ilim adam›.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ilm-i lâyetenahâ: sonsuz ilim.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irade-i ezeliye: zaman ve me-
kânla s›n›rl› olmayan Cenab-›
Hakk›n iradesi.
istikra-i tamme: tam ve iyice in-
celeme, tetkik.
ittifak›yet-i avra: flafl› gibi davra-
nan bileflim, birleflim ve kar›fl›m
olaylar›.
kabil: olan, olabilir, mümkün, ih-
timal dairesinde.
kavanin-i âdetullah: âdetullah
kanunlar›, kâinatta iflleyen ‹lâhî
kanunlar, yarat›l›fl kanunlar›.
kavanin-i akliye: akla, mant›¤a
dayal› kanunlar.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
kitab-› kebir-i kâinat: büyük kâi-
nat kitab›.
kudret-i gayr-i mütenahi: s›n›r-
s›z güç, kuvvet.
külliyet-i kaide: kaidenin, kural›n
genel oluflu, umumîli¤i.
mecmu-i kavanin-i itibariye:
gerçek k›ymeti olmad›¤› hâlde
k›ymetli kabul edilen ve varl›klar›
farazî, izafî olup, baflka fleylere k›-
yas edilerek varl›¤› bilinen ka-
nunlar›n toplam›.
muhassala: sonuç, toplam; elde
edilmifl olanlar›n hepsi.
naz›m ve nizam-› tamme: tam,
hassas düzen ve ölçülülük.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nevi: tür, çeflit.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
sab›kan: evvelce, önceden.

Samed: Cenab-› Hakk›n ‘her
fley kendisine muhtaç oldu¤u
hâlde, kendisi hiç bir fleye
muhtaç olmayan’ manas›n-
daki ismi.
fleriat: kurallar ve kanunlar.
fleriat-› f›triye: kâinatta dü-
zeni ve ahengi sa¤layan, bü-
tün varl›klar›n uymak zorun-
da oldu¤u kanun ve kuralla-
r›n tamam›.

s›fat-› irade: irade s›fat›, Ce-
nab-› Hakk›n emir ve iradesi-
ni bildiren, gösteren hâl ve
keyfiyet.
s›fat-› kudret: Allah’›n her fle-
ye gücü yeterli olufl s›fat›.
s›rr-› tevhid: Allah’›n birli¤i
hususu.
tabiat: görünen tüm yarat›k-
lar›n tâbi oldu¤u kural ve ka-
nunlar›n tümü.

tesadüf-i âmâ: kör rastlant›;
sadece maddesel yönü olan,
mana yönü kör olan tesadüf.
teflekkül: kurulma, oluflma,
flekillenme.
tesmiye: isimlendirme, ad
verme.
Vahid: her bir fleyin, zat›nda
ve s›fatlar›nda tek ve yegâne
oldu¤unu gösterdi¤i.
zarurî: zorunlu.

1. De ki: “Kitab› indiren Allah’t›r” Sonra da onlar› dald›klar› batakta b›rak, oyalanadursunlar.
(En’am Suresi: 91.)
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Zira, her bir fen kavaid-i külliye desatirinden ibarettir.
Demek, flahs›n nazar› nizam› ihata etmezse, cevasis-i fü-
nun vas›tas›yla görür ki, insan-› ekber, insan-› asgar gibi
muntazamd›r. Her bir fley, hikmet üzere vazedilmifltir;
faydas›z, abes yoktur. fiu (HAfi‹YE) bürhan›m›z, de¤il yaln›z
erkân› ve azas›, belki bütün hüceyrat›, belki bütün zerra-
t› birer lisan-› zakir-i tevhid olarak büyük bürhan›n seda-i

bülendine ifltirak ederek 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ diye zikrediyorlar.

ÜÇÜNCÜ BÜRHAN

Kur’ân-› Azîmüflflan’d›r. fiu bürhan-› nat›k›n sinesine

kula¤›n› yap›flt›rsan, ifliteceksin, 
2 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG ’yu tek-

rar ediyor. Hem gayet mükemmel semerat›yla, meyve-
dar bir a¤ac›n menba-› hayat› olan cürsume olmazsa ve-
ya kökü bozuksa, semere vermez.

fiu bürhan›m›z dallar›nda meyve-i hak ve hakikat o ka-
dar çoktur ve o kadar do¤rudur ki, flüphe b›rakmaz ki,
cürsumesinde olan mesele-i tevhid hiç vehim b›rakmaz
derecede kuvvetli, do¤ru bir hak ve hakikati tazammun
ediyor.

Hem flu bürhan›n âlem-i flahadet taraf›na tedelli etmifl
olan ahkâma dair dal›, bütün s›dk ve hak ve hakikat ol-
du¤u gibi, bizzarure âlem-i gayp taraf›na uzanan tevhide 
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kat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hafliye: dipnot.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hû: o.
hüceyrat: hücrecikler.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihata: kuflatma, içine alma.
insan-› asgar: büyük insan olan
kâinat›n küçültülmüfl hâli, yani
insan›n kendisi; küçük insan.
insan-› ekber: kâinat; büyük in-
san.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kavaid-i külliye: genel kaideler,
herkesi ilgilendiren, herkesin
uyaca¤› kaideler.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
lisan-› zakir-i tevhid: Allah’›n bir-
li¤ini tekrarlayarak ilân eden dil.
menba-› hayat: hayat›n ana un-
suru, hayat kayna¤›.
mesele-i tevhid: birlik, tek olufl
konusu.
meyvedar: meyveli, yemiflli.
meyve-i hak ve hakikat: gerçek-
lik ve do¤ruluk meyvesi.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
nazar: bak›fl.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
seda-i bülent: yüksek ses.
semerat: semereler, meyveler.
semere: meyve, yemifl.
s›dk: do¤ruluk.
sine: gö¤üs.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tedelli: afla¤›ya inme.
teflekkül: meydana gelme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vas›ta: arac›l›k.
vazedilme: konulma.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zerrat: zerreler, atomlar.
zikretmek: anmak, bildirmek.

abes: bofl saçma, lüzumsuz
ve gayesiz ifl.
ahkâm: emirler, hükümler,
buyruklar.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz, flahit oldu¤umuz

âlem, kâinat.
aza: organlar, uzuvlar.
bizzarure: zarurî olarak, ister
istemez, mecburen.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› nat›k: konuflan de-
lil; Allah’›n varl›¤›n› ispat eden
Hz. Muhammed (a.s.m.).
cevasis-i fünun: ilimlerin de-
rinlemesine, etrafl›ca bildir-
mesi.

cürsume: öz, as›l, temel.
dair: alâkal›, ilgili.
dalâlet: sapk›nl›k, iman ve hi-
dayet yolundan ayr›l›fl.
desatir: düsturlar, kaideler.
erkân: rükünler, esaslar.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
gayet: son derece.
hak: do¤ruluk, gerçek, haki-

1. Allah’tan baflka ilâh yoktur.
2. Allah Teâlâ ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255.)

HAfi‹YE: Delâletçe simas› bir hû lâfz›na benzer ki; o hû’nun her bir cüz’ü
küçük hû’lardan, her bir küçük hû da küçücük hû’lardan teflekkül etmifl-
tir.



ve gayba dair gusn-i azam› (a¤aç dal›) yine sabit hakaik
ile meyvedard›r.

Hem, derince flu bürhan tersim edilse anlafl›l›r ki, onu
gösteren zat, neticesi olan mesele-i tevhidde o kadar
emindir ki, hiçbir flaibe-i tereddüt hiçbir taraf›nda ihsas
edilmiyor. Hem, o neticeyi bütün hakaika esas addede-
rek, müselleme ve zaruriye oldu¤unu bütün kuvvet-i be-
yan›yla ve ›srar›yla ona giydiriyor ve baflka fleyleri ona ir-
ca ediyor. Temel tafl› gibi o fledit kuvvet, sun’î olamaz.
Hem de, üstündeki sikke-i i’caz, her ihbar›n› tasdik eder,
tezkiyeden müsta¤ni k›lar. Âdeta ihbarat› binefsiha sabit
umurlardand›r.

Evet, flu bürhan-› münevverin alt› ciheti de fleffaft›r:
Üstünde i’caz, alt›nda mant›k ve delil, sa¤›nda akl› istin-
tak, solunda vicdan› istiflhat, önünde hedefinde hay›r ve
saadet, nokta-i istinad› vahy-i mahzd›r. Vehmin ne had-
di var ki, girebilsin.

Marifet-i Sâni denilen kemalât arfl›na uzanan miraçla-
r›n usulü dörttür:

• Birincisi: Tasfiye ve iflraka müesses olan muhakki-
kîn-i sofiyenin minhac›d›r.

• ‹kincisi: ‹mkân ve hudus’a mebni mütekellimîn tari-
k›d›r.

Bu iki as›l, çendan Kur’ân’dan teflaub etmifllerdir. Lâ-
kin fikr-i befler baflka surete ifra¤ etti¤i için, uzunlaflm›fl
ve müflkülleflmifl, evhamdan masun kalmam›flfllar.

addetme: sayma, öyle kabul et-
me.
âdeta: sanki.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
binefsiha: bizzat, kendisi, kendisi
ile, kendi kendine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› münevver: nurlu ve
parlak delil.
çendan: gerçi, her ne kadar.
cihet: yön.
dair: alâkal›, ilgili.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fikr-i befler: insanlar›n fikri, in-
sanlar›n düflüncesi.
gayp: görünmeyen, fakat varl›¤›
kesin olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka âlemler; ma-
nevî âlem.
gusn-i azam: büyük a¤aç dal›.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hudus: sonradan meydana gel-
me, yok iken var edilme.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
ifra¤: bir hâlden baflka bir hale
sokma, çevirme.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
imkân: var olmas› ya da yok ol-
mas› noktas›nda zorunlu olma-
ma.
irca: geri çevirme, geri döndür-
me.
istintak: söyletme.
istiflhat: flahit gösterme, birisinin
flahitli¤ini isteme.
iflrak: kalbe do¤ma, sezgi.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kuvvet-i beyan: ifade gücü, anla-
t›m gücü.
marifet-i Sâni: eflyay› tam bir hü-
ner ve sanatla vücuda getiren sa-
natkâr olan Allah’›n bilinmesi, ta-
n›nmas›.
masun: korunmufl, koruma alt›n-
da olan.
mebni: bir fleye dayanan, istinat
eden.
mesele-i tevhid: birlik, tek olufl
konusu.
minhaç: meslek, yol, aç›k genifl
yol.
miraç: yol; merdiven.
müesses: tesis edilmifl, kurulu.
muhakkikîn-i sofiye: tasavvufla
u¤raflarak hakikate ulaflmaya ça-
l›flanlar.
müselleme: do¤rulu¤u ve ger-
çekli¤i herkes taraf›ndan kabul
edilen.
müsta¤ni: muhtaç olmayan, ihti-
yaç duymayan.
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mütekellimîn: kelâm âlimle-
ri, kelâmc›lar.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
saadet: mutluluk.
sabit: ispatlanm›fl.
flaibe-i tereddüt: karars›zl›k
lekesi, noksanl›¤›.
fledit: fliddetli.
sikke-i i’caz: mu’cizelik iflare-
ti, sikkesi, damgas›.
sun’î: yapmac›k, uydurma,
sahte.

suret: biçim, flekil, tarz.
tarik: yol, meslek.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
tasfiye: insan›n kendisini
dünya ve maddeci yaklafl›m-
lardan tasfiyesi, ar›nd›rmas›.
tersim: resmini çizme, resmi-
ni yapma.
teflaub: flubelenme, flubelere
ayr›lma.
tezkiye: temize ç›karma, te-
mizleme, aklama; mükem-

mellefltirme.
umur: ifller.
usul: metot, metodoloji.
vahy-i mahz: vahyin tâ ken-
disi, sadece ve sadece Allah’a
ait vahiy, s›rf vahiy.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezeet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.
zaruriye: zorunlu.



• Üçüncüsü: fiübehatâlûd hükema mesle¤idir.

• Dördüncüsü ve en birincisi: Belâgat-i Kur’âniyenin
ulvî mertebesini ilân etmekle beraber, cezalet cihetiyle
en parla¤› ve istikamet cihetiyle en k›sas› ve vuzuh cihe-
tiyle beflerin umumuna en eflmeli olan mirac-› Kur’ânîdir.

Hem, o arfla ç›kmak için dört vesile vard›r: ilham, ta-
lim, tasfiye, nazar-› fikrî.

Tarik-› Kur’ânî iki nevidir:

• Birincisi “delil-i inayet ve gayet”tir ki, menafi-i eflya-
y› tadat eden bütün âyât-› Kur’âniye bu delili nesç ve flu
bürhan› tanzim ediyorlar. Bu delilin zübdesi, kâinat›n ni-
zam-› ekmelinde ittikan-› sanat ve riayet-i mesalih ve hi-
kemdir. Bu ise Sâniin kas›t ve hikmetini ispat ve tesadüf
vehmini ortadan nefyediyor. Zira, ittikan ihtiyars›z ol-
maz.

Evet, nizam›n flahitleri olan bütün fünun-i ekvan, mev-
cudat›n silsilelerindeki halkalardan as›lm›fl mesalih ve se-
merat› ve ink›lâbat-› ahvalin katmer ve dü¤ümleri içinde
saklanmaz hikem ve fevaidi göstermekle, Sâniin kas›t ve
hikmetine kat’î flahadet ediyorlar.

Ezcümle: Fenn-i hayvanat, fenn-i nebatat, iki yüz bini
mütecaviz enva›n büyük peder ve âdemleri hükmünde
olan mebdelerinin her birinin hudusuna flahadet etti¤i gi-
bi; mevhum ve itibarî olan kavanin, kör ve fluursuz olan
esbab-› tabiiye ise, bu kadar hayretfeza silsileler ve bu sil-
sileleri teflkil eden ve efrat denilen dehfletengiz birer 
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ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ilham: kalbe do¤ma; manalar›n,
bilgilerin Allah taraf›ndan kalbe
verilmesi.
ink›lâbat-› ahval: hâllerin, du-
rumlar›n de¤iflimi, dönüflümü.
ispat: kan›tlama.
istikamet: do¤ruluk, dürüstlük.
itibarî: gerçek olmayan, varsay›-
lan.
ittikan: sa¤laml›k, muhkemlik,
mükemmellik.
ittikan-› sanat: sanat›n mükem-
melli¤i ve sa¤laml›¤›.
kas›t: bile bile, isteyerek yapma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
katmer: üst üste katlanm›fl, kat
kat olmufl.
kavanin: kanunlar, yasalar.
mebde: bafllang›ç.
menafi-i eflya: eflyan›n yararlar›,
faydalar›.
mesalih: maslahatlar, faydalar.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, varl›klar.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
mirac-› Kur’ânî: Kur’ân tarif etti¤i
yol; Kur’ân’›n izledi¤i yol.
mütecaviz: aflk›n, fazla, çok.
nazar-› fikrî: düflünce ile bak-
mak, düflünsel bak›fl, tefekkür.
nefiy: uzaklaflt›r›yor, kald›r›yor.
nesç: örme, dokuma.
nevi: çeflit, cins, tür.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nizam-› ekmel: en kusursuz, en
mükemmel düzen, sistem, ka-
nun.
riayet-i mesalih ve hikem: güzel
faydalar, iyilikler hikmetlere
uyulma.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semerat: semereler, meyveler.
flübehatâlûd: flüpheler bulaflm›fl,
flüphelere bulanm›fl.
tadat: sayma.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tarik-› Kur’ânî: Kur’ân’›n göster-
di¤i yol.
tasfiye: kalbi saflaflt›rma, nefsî
fleylerden ar›tma.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
ulvî: yüksek, yüce.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vesile: arac›, vas›ta.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zübde: bir fleyin en mühim k›sm›,
bir fleyin özü, seçkin k›sm›.

âdem: ilk baba, ata.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
âyât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
belâgat-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait belâgat, Kur’ân’›n kendine
has olan belâgati.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve gü-
zel ifade.
dehfletengiz: çok dehflet ve-
rici, ürkütücü, korkunç.
delil-i inayet ve gayet: her
bir fleyin gayesi ve birbirinin

ihtiyac›n› gidermesi, birbirinin
yard›m›na koflmas› delili, ka-
n›t›.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esbab-› tabiiye: tabiî, ola¤an
sebepler.
eflmel: daha, en flümullü,
kapsay›c›.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
fenn-i hayvanat: hayvanlar›
inceleyen ve onlar hakk›nda
bilgi veren ilim dal›, zooloji.

fenn-i nebatat: bitkileri ince-
leyen ve onlar hakk›nda bilgi
veren ilim dal›, botanik.
fevait: faydalar, menfaatler.
fünun-i ekvan: kâinata ait
fenler, ilimler.
hayretfeza: hayret veren,
hayreti artt›ran.
hikem: hikmetler.
hudus: sonradan meydana
gelme, yok iken var edilme.
hükema: filozoflar.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.



makine-i acibe-i ‹lâhiyenin icat ve inflas›na adem-i kabili-
yetleri cihetiyle, her bir fert, her bir nevi müstakilen Sâ-
ni-i Hakîm’in dest-i kudretinden ç›kt›klar›n› ilân ve izhar
ediyorlar.

Kur’ân-› Kerîm 
1 mQƒo£oa røpe …'ônJ rπng nô°nünÑrdG p™`pLrQÉna der.

Kur’ân’da delil-i inayet vücuh-i mümkinenin en mükem-
mel vechi ile bulunuyor. Kur’ân, kâinatta tefekküre emir
verdi¤i gibi, fevaidi tezkâr ve nimetleri tadat eden âyât›n
fevâs›l ve hatimelerinde galiben akla havale ve vicdanla
müflaverete sevk etmek için,

5 GhoôpÑnàrYÉna 4@ n¿hoôscnònànj nÓnanG 3@ n¿ƒo∏p≤r©nj nÓnanG 2@ n¿ƒoªn∏r©nj n’nhnG
gibi o bürhan-› inayeti ezhanda tespit ediyor.

• ‹kinci delil-i Kur’ânî, delil-i ihtirad›r.

Hülâsas›, mahlûkat›n her nev’ine, her ferdine ve o
nev’e ve o ferde mürettep olan âsâr-› mahsusas›n› mün-
tiç ve istidad-› kemaline münasip bir vücudun verilmesi-
dir.

Hiçbir nevi müteselsil-i ezelî de¤ildir; imkân b›rakmaz.

‹nk›lâb-› hakikat olmaz. Mutavass›t nev’in silsilesi de-
vam etmez. Tahavvül-i esnaf, ink›lâb-› hakaik›n gayrisi-
dir.

Madde dedikleri fley, suret-i mütegayyire, hem hare-
kât-› mütehavvile-i hâdiseden tecerrüt etmedi¤inden hu-
dusu muhakkakt›r.

adem-i kabiliyet: kabliyetin ol-
mamas›, kabiliyetsizlik.
âsâr-› mahsusa: özel k›l›nm›fl, bir
fleye has k›l›nm›fl eserler.
âyât: Kur’ân ayetleri.
bürhan-› inayet: yard›mlaflma
delili; kâinatta görülen yard›m ve
imdada koflmalar›n Cenab-› Hakk›
göstermesi.
cihet: yön.
delil-i ihtira: yarat›l›fl ve icat edi-
lifl delili.
delil-i inayet: Allah’›n inayetinin
delili, kâinattaki eflyan›n menfaat
ve faydalar›n› bildiren ayetler, de-
liler.
delil-i Kur’ânî: Kur’ân’›n gösterdi-
¤i delil.
dest-i kudret: Allah’›n ezelî gücü-
nün eli.
emir: buyruk.
ezhan: zihinler, insanda ak›l, fikir,
zekâ, haf›za, anlay›fl, kavray›fl
kudretleri.
fevait: faydalar, menfaatler.
fevâs›l: fas›lalar.
gayr: baflka, di¤er.
harekât-› mütehavvile-i hâdise:
sonradan meydana gelen, yeni
de¤iflim hareketleri, olaylar›.
hatime: son, nihayet.
havale: baflkas›na b›rakma.
hudus: sonradan meydana gel-
me, yok iken var edilme.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
imkân: var ve yok olma durumu
eflitken bir tercih ile yarat›lma,
sonradan var edilme.
ink›lâb-› hakaik: hakikatlerin in-
k›lâb›, hakikatlerin de¤iflimi, dö-
nüflümü.
ink›lâb-› hakikat: hakikatin de¤i-
flimi, gerçeklerin de¤iflimi, dönü-
flümü.
istidad-› kemal: olgunluk kabili-
yeti, yetene¤i.
izhar: ortaya koyma, gösterme.
mahlûkat: yarat›klar, yarat›lan-
lar.
makine-i acibe-i ‹lâhiye: Allah’a
ait hayret verici makine.
müntic: netice veren, sonuç ve-
ren, meydana getiren.
mürettep: tertip olunmufl, dizil-
mifl, s›ralanm›fl.
müflavere: istiflare etme, bir ko-
nuda bilen ve güvenilen kimsele-
rin görüflünü alma, dan›flma.
müstakilen: kendi bafl›na, ba-
¤›ms›z olarak.
mutavass›t: arac›l›, vas›tal›.
müteselsil-i ezelî: bafllang›c› ol-
mayan bir dizin, bafllang›çs›z silsi-
le.
nevi: çeflit, tür, cins.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.

suret-i mütegayyire: de¤i-
flen suretler, biçimler, görü-
nüfller.
tadat: sayma.
tahavvül-i esnaf: s›n›flar›n
de¤iflmesi, türlerin de¤iflmesi,
s›ralaman›n de¤iflmesi.
tecerrüt: soyutlanma, uzak

olma.
tefekkür: düflünme; eflyan›n
hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için
zihnen ve kalben düflünme.
tezkâr: hat›rlama, anma, ha-
t›ra getirme.
vecih: cihet, yön.

vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan manevî
bir his.

vücuh-i mümkine: imkân
dâhilindeki, mümkün olabi-
len yönler, cihetler.

1. Haydi çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun? (Mülk Suresi: 3.)
2. Bilmiyorlar m›? (Bakara Suresi: 77.)
3. Hiç düflünmüyorlar m›? (Yâsin Suresi: 68.)
4. Hiç düflünmez misiniz?” (Yunus Suresi: 3.)
5. Bundan ibret al›n. (Haflir Suresi: 2.)
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Kuvvet ve suretler, a’raz›yetleri cihetiyle envadaki mü-
bayenet-i cevheriyeyi teflkil edemez. A’raz, cevher ola-
maz. Demek, enva›n›n fasîleleri ve umum a’raz›n›n ha-
vass-› mümeyyizeleri bizzarure adem-i s›rftan muhtera-
d›rlar.

Silsilede tenasül, flerait-i adiye-i itibariyedendir.

Feyâ acaba! Vacibü’l-Vücud’un lâz›me-i zaruriye-i bey-
yinesi olan ezeliyeti zihinlerine s›¤›flt›ramayan, nas›l olu-
yor da her bir cihetten ezeliyete münafi olan maddenin
ezeliyetini zihinlerine s›¤›flt›rabilirler? Hem, dest-i tasar-
ruf-i kudrete karfl› mukavemet edemeyen koca kâinat,
nas›l oldu da küçücük ve nazik zerratlar›n (öyle dehfletli
salâbet bulmufl ki) kudret-i ezeliyenin yed-i idam›na kar-
fl› dayan›yor. Hem, nas›l oluyor ki kudret-i ezeliyenin
hassas› olan ibda ve icad›, hiçbir münasebet-i makule ol-
madan en âciz ve en bîçare esbaba isnat ediliyor?

‹flte, Kur’ân-› Kerîm, flu delili halk ve icattan bahseden
âyât› ile ezhanda tanzim ediyor. Müessir-i hakikî yaln›z
Allah’t›r. Tesir-i hakikî esbapta yoktur; esbap, izzet ve
azamet-i kudretin perdesidir. Tâ ki, akl›n nazar-› zahirî-
sinde, Dest-i Kudret umur-i hasise ile mübaflir görünme-
sin.

Bir fleyde iki cihet var:

• Biri mülk—âyinenin mülevven vechi gibi. Ezdat ona
varit oluyor. Çirkin olur, fler olur, hakir olur, azîm olur, 
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ibda: yoktan eflsiz ve benzersiz
yaratma.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl› sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
lâz›me-i zaruriye-i beyyine:
apaç›k zorunlu ve gerekli olan.
mübaflir: bir ifle bafllayan, bir ifle
giriflen.
mübayenet-i cevheriye: her cin-
sin özelli¤inin ve yarat›l›fltaki asl›-
n›n birbirinden farkl› ve ayr› olu-
flu, yarat›lm›fllardaki farkl›l›k.
müessir-i hakikî: hakikî tesir sa-
hibi, gerçek etki edici.
muhtera: icat edilmifl.
mukavemet: bir gücün tesirine
karfl› koyan güç, direnç.
mülevves: kirli, pis; kar›fl›k, dü-
zensiz.
mülk: d›fl k›s›m.
münafi: z›t, ayk›r›.
münasebet-i makule: akla uy-
gun iliflki, akla yatk›n ba¤lant›.
nazar-› zahirî: zahirî bak›fl, d›fl
görünüfle ehemmiyet vererek
yapma.
salâbet: peklik, kat›l›k, sa¤laml›k.
silsile: zincir.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
fler: kötülük.
flerait-i adiye-i itibariye: varsay›-
lan basit flartlar; gerçekte gerek-
medi¤i hâlde, ‹lâhî âdet gere¤i or-
taya konan ve var oldu¤u kabul
edilen basit, adî flartlar.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tenasül: üreme, birbirinden do-
¤up üreme, nesil yetifltirerek ço-
¤alma.
tesir-i hakikî: gerçek tesir, etki.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
umur-› hasise: ufak ve de¤ersiz
ifller.
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.
varit: gelen, ulaflan, eriflen.
vecih: cihet, yön.
yed-i idam: öldürücü el; yok edi-
ci güç.
zerrat: zerreler, atomlar.

a’raz›yet: asl›nda bulunma-
y›p sonradan meydana gel-
me.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
adem-i s›rf: yokluk, yoklu¤a
mahkûm.
a’raz: sonradan meydana ge-
len fley.
âyât: Kur’ân ayetleri.
âyine: ayna.
azamet-i kudret: kudretin
büyüklü¤ü.
azîm: büyük.
bîçare: çaresiz, zavall›.

bizzarure: zarurî olarak, ister
istemez, mecburen.
cevher: esas, maya, öz.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: kan›t.
Dest-i Kudret: Allah’›n ezelî
gücünün eli.
dest-i tasarruf-i kudret: Al-
lah’›n kudret eli; Allah’›n bir
fleyi diledi¤i gibi kullanmas›.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esbap: sebepler, vas›talar.
ezdat: z›tlar, z›tl›klar.

ezeliyet: geçmifl ve gelecek
zaman› birden içine al›p, za-
manla s›n›rl› olmamak.
ezhan: zihinler.
fasîle: ana babalar, ebeveyn-
ler.
feya aceba: hayret do¤rusu.
hakir: afla¤›, adî, baya¤›.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hassa: bir kimseye has olan
özellik, nitelik veya tesir.
havass-› mümeyyize: ay›r›c›
özellikler.



ilâahir; esbap bu cihette vard›r. ‹zhar-› azamet ve izzet-i
kudret öyle ister.

• ‹kinci cihet melekûtiyet cihetidir—âyinenin fleffaf
vechi gibi. fiu cihet, her fleyde güzeldir. fiu cihette esba-
b›n tesiri yoktur. Vahdet öyle ister. Hatta hayat ve ruh ve
nur ve vücut, iki vecihleri fleffaf ve güzel oldu¤undan,
mülken ve melekûten vas›tas›z Dest-i Kudretten ç›k›yor-
lar.

DÖRDÜNCÜ BÜRHAN

Vicdan-› befler denilen f›trat-› zîfluurdur. fiu bürhanda
Dört Nükteyi nazar-› dikkate al.

Birincisi: F›trat yalan söylemez.

Meselâ, bir çekirdekteki meyelân-› nümüv der ki:
“Sümbüllenece¤im, meyve verece¤im.” Do¤ru söyler.
Meselâ, yumurtada bir meyelân-› hayat var, der: “Piliç
olaca¤›m.” Biiznillâh olur, do¤ru söyler. Meselâ, bir avuç
su, incimat ile meyelân-› inbisat› der: “Fazla yer tutaca-
¤›m.” Metin demir onu yalan ç›karamaz; sözünün do¤-
rulu¤u demiri parçalar.

‹flte flu meyelânlar irade-i ‹lâhiyeden gelen evamir-i
tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir.

‹kincisi: Beflerin, havâssü’l-hams-i zahire ve bât›nadan
baflka, âlem-i gayba karfl› aç›lan pek çok pencereler var,
gayr-i mefl’ur pek çok hisleri var. Hiss-i sâmia, bâs›ra,
zaika oldu¤u gibi; bir hiss-i sadise-i sad›ka olan saika 

âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti Allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
âyine: ayna.
befler: insan, insanl›k.
biiznillah: Allah’›n izni ile.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
Dest-i Kudret: Allah’›n ezelî gü-
cünün eli.
esbap: sebepler, vas›talar.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler, varl›¤›n yarat›l›fl›yla
ilgili ifller.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
f›trat-› zîfluur: bilinç sahibi olarak
yarat›lm›fl olan.
gayr-i mefl’ur: bilinmeyen, bilin-
cine var›lmayan.
havâssü’l-hams-i bât›n: görün-
meyen befl temel duygu: ak›l, ha-
yal, haf›za, vehim (zan) ve muta-
sarr›fa (kullanma, sahiplenme ar-
zusu).
havassü’l-hams-i zahire: görü-
nen befl temel duygu: görme,
duyma, tatma, koklama ve do-
kunma.
hiss-i bâs›ra: görme hissi, duyu-
su.
hiss-i sadise-i sad›ka: do¤ru olan
alt›nc› his.
hiss-i sâmia: iflitme hissi, duyusu.
hiss-i zaika: tat alma hissi, duyu-
su.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
incimat: donma, buz hâline gir-
me.
irade-i ‹lâhiye: Allah’›n iradesi,
Cenab-› Hakk›n diledi¤ini yapabil-
me gücü, kudreti.
izhar-› azamet: büyüklük göster-
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me; büyüklü¤ün bilinmesini
isteme.
izzet-i kudret: kudretin izze-
ti, flerefi.
melekûten: içten, dâhilen.
melekûtiyet: her fleyin do¤-
rudan Allah’›n ilim, hikmet ve
kudretine bakan, sebeplerin
müdahale edemedi¤i asl›,
esas›, iç yüzü.
meselâ: örne¤in.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
meyelân: meyletme, bir tara-
fa e¤ilme.

meyelân-› hayat: hayat bul-
ma meyli, hayat arzusu, kabi-
liyeti.
meyelân-› inbisat: geniflleme
meyli, e¤ilimi.
meyelân-› nümüv: yenilen-
me, büyüme, yetiflme, gelifl-
me meyli, e¤ilimi.
mülken: d›fltan, haricen.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.
fleffaf: saydam.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tesir: etki.
vahdet: birlik ve teklik.
vas›ta: arac›.
vecih: cihet, yön.
vicdan-› befler: insan vicdan›.
vücut: var olma, varl›k.



vard›r, hem bir hiss-i sabia-i barika olan flaika var. O flevk
ve sevk yalan söylemez, yanl›fl gidemez.

Üçüncüsü: Mevhum bir fley hakikat-i hariciyeye meb-
de olamaz. F›trat ve vicdanda nokta-i istinat ile nokta-i
istimdat iki hakikat-i zaruriyedir. Hilkatin saffeti ve en
mükerremi olan ruh-i befler, o iki nokta olmazsa en süf-
lî, en berbat bir mahlûk olur. Hâlbuki, kâinattaki hikmet
ve nizam ve kemal, bu ihtimali reddeder.

Dördüncüsü: Ak›l tatil-i eflgal etse de nazar›n› ihmal
etse, vicdan Sânii unutamaz; kendi nefsini inkâr etse de,
Onu görür, Onu düflünür, Ona müteveccihtir. Hads —ki,
flimflek gibi sür’at-i intikaldir— daima onu tahrik eder.
Hadsin muzaaf› olan ilham, onu daima tenvir eder. Me-
yelân’›n muzaaf› olan arzu ve onun muzaaf› olan ifltiyak
ve onun muzaaf› olan aflk-› ‹lâhî, onu daima marifet-i
Zülcelâl’e sevk eder. fiu f›trattaki incizap ve cezbe, bir
hakikat-i cazibedar›n cezbiyledir.

Bu nükteleri bildikten sonra, flu bürhan-› enfüsî olan
vicdana müracaat et. Göreceksin ki, kalp bedenin aktâ-
r›na neflr-i hayat etti¤i gibi, kalpteki ukde-i hayatiye olan
marifet-i Sâni’dir ki, istidadat-› gayr-i mahdude-i insani-
ye ile mütenasip olan âmâl ve müyul-i müteflaibeye neflr-i
hayat eder, lezzeti içine atar ve k›ymet verir ve bast ve
temdit eder.

‹flte nokta-i istimdat ve kavga ve müzahemetin meyda-
n› olan da¤da¤a-i hayata hücum gösteren âlemin binler-
ce musibet ve müzahemelere karfl› yegâne nokta-i isti-
nat, yine marifet-i Sâni’dir.
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arzu etme.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
mahlûk: yarat›k, varl›k.
marifet-i Sâni: eflyay› tam bir hü-
ner ve sanatla vücuda getiren sa-
natkâr olan Allah’› tan›ma, bilme
ve ona inanma.
marifet-i Zülcelâl: büyüklük ve
haflmet sahibi olan Allah’› bilme,
tan›ma.
mebde: kaynak, bafllang›ç.
mevhum: gerçekte olmayan, ve-
him ve hayal ürünü olan.
meyelân: e¤ilme; e¤ilim.
mükerrem: ikram olunmufl, say-
g›de¤er, hürmete lây›k.
musibet: felâket, belâ.
mütenasip: uygun olan, denk.
müteveccih: yönelmifl, yönelen.
müyul-i mütefla’ibe: çeflitli flube-
leri olan meyiller, çeflitli arzular,
çeflitli e¤ilimler.
muzaaf: kat kat, iki misli.
müzaheme: zahmet, s›k›nt› ver-
me.
müzahemet: zahmet, s›k›nt› ver-
me.
nazar: bak›fl.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
neflr-i hayat: hayat yayma, da-
¤›tma.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
nokta-i istimdat: yard›m ve me-
det isteme noktas›.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
ruh-i befler: insan ruhu.
saffet: safl›k, halislik, temizlik,
pakl›k.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sevk: yöneltme, gönderme.
süflî: afla¤›l›k, baya¤›, adî.
sür’at-i intikal: alg›lama h›z›; kav-
rama çabuklu¤u.
flaika: arzulama.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
tatil-i eflgal: ifle, çal›flmaya ara
verme, meflguliyeti b›rakma;
grev.
temdit: devam ettirme, uzatma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
ukde-i hayatiye: hayat dü¤ümü;
yaflama iste¤i, arzusu.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi kö-
tüden ay›rabilen ve iyilik etmek-
ten lezeet duyan ve kötülükten
elem alan manevî bir his.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.

aktâr: taraflar, yanlar, her ta-
raf, her yer.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
a’mal: ameller, ifller.
aflk-› ‹lâhî: Allah’› sevme, Ya-
ratan› sevme.
bast: yayma, yay›lma, açma,
serme, döfleme.
bürhan-› enfüsî: insan›n için-
de ve hayat›nda görünen
bürhan, delil.
cezbe: çekme, çekim.
cezp: kendine do¤ru çekme,

çekilme.
da¤da¤a-i hayat: hayat›n te-
lâfl›, ›zt›rab›, s›k›nt›s›.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç, huy.
hads: sezgi, sezifl.
hakikat-i cazibedar: asl› ve
esas›yla çekici olan hakikat,
cazibeli gerçek.
hakikat-i hariciye: maddî bir
bedene sahip varl›k; ortaya
ç›km›fl, vücut giymifl olan var-
l›k.
hakikat-i zaruriye: zorunlu
gerçek.

hilkat: yarat›l›fl.
hiss-i sabia-i barika: parlak
olan yedinci his.
hücum: sald›rma.
ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-
dan insan›n kalbine veya zih-
nine konulma indirilme.
incizap: cezp edilme, kap›l-
ma, çekilme.
istidadat-› gayr-i mahdude-i
insaniye: insanda var olan s›-
n›rs›z kabiliyetler.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla



Evet, her fleyi hikmet ve intizam ile iflleyen bir Sâni-i
Hakîm’e itikat etmezse ve alelamyâ kör tesadüflere ha-
vale ederse ve o beliyyata karfl› elindeki kudretin adem-i
kifayetini düflünse, ister istemez tevahhufl, dehflet, telâfl,
havftan mürekkep bir hâlet-i Cehennemnümun ve ci¤er-
flikâfa düflecektir. O ise, eflref ve ahsen-i mahlûkat olan
ruh-i insaniyetin her fleyden ziyade periflan oldu¤unu is-
tilzam eder. O ise, intizam-› kâmil-i kâinattaki nizam-› ek-
mele z›t oluyor. fiu nokta-i istimdat ve nokta-i istinat ile
bu derece nizam-› âlemde hükümfermal›k, hakikat-i nef-
sülemriyenin hassa-i münhas›ras› oldu¤u için, her vic-
danda iki pencere olan flu iki noktadan, Sâni-i Zülcelâl,
marifetini kalb-i beflere daima tecelli ettiriyor. Ak›l, gözü-
nü kapasa da, vicdan›n gözü daima aç›kt›r.

Sâni-i Zülcelâl bu dört bürhan-› azîmin kat’î flahadetle-
riyle Vacibü’l-Vücud, Ezelî, Vahid, Ehad, Ferd, Samed,
Alîm, Kadîr, Mürîd, Semî, Basîr, Mütekellim, Hayy, Kay-
yum oldu¤u gibi, bütün evsaf-› celâliye ve cemaliye ile
muttas›ft›r. Zira mukarrerdir ki, masnudaki feyz-i kemal
Sâniin z›ll-i tecellisinden muktebestir.

Demek, kâinatta ne kadar hüsün, cemal, kemal varsa,
umumundan lâyühad derecede yüksek tabakada evsaf-›
cemaliye ve kemaliye ile Sâni-i Zülcelâl muttas›ft›r. Zira
ihsan servetin, icat vücudun, icap vücubun, tahsin hüs-
nün, tenvir nurun fer’i ve delili oldu¤u gibi; bütün kâinat-
taki bütün kemal ve cemal, Sâni-i Zülcelâl’in kemal ve
cemaline bir z›ll-› zalildir ve bürhan›d›r.

adem-i kifayet: kâfi gelmeme,
yetersizlik.
ahsen-i mahlûkat: yarat›klar›n
en güzeli.
alelamyâ: körü körüne, sorup so-
ruflturmadan.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
Basîr: her fleyi görüp bilen, tam,
eksiksiz ve kusursuz gören Allah.
beliyyat: belâlar, felâketler.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› azîm: büyük delil.
cemal: güzellik.
ci¤erflikâf: ci¤er parçalayan, çok
ac› veren.
Ehad: zat› tek olan Allah.
eflref: en flerefli, daha flerefli.
evsaf-› celâliye ve cemaliye: bü-
yüklük ve güzellik vas›flar›.
evsaf-› cemaliye ve kemaliye:
olgunluk ve güzellik vas›flar›.
ezelî: öncesiz, bafllang›çs›z.
Ferd: tek ve yekta olan Allah.
fer’î: flube, dal.
feyz-i kemal: olgunlu¤un, mü-
kemmelli¤in çoklu¤u.
hakikat-i nefsülemriye: as›l ve
esas olandaki gerçek.
hâlet-i Cehennemnümun: Ce-
hennem gibi çok azap verici hâl.
hassa-i münhas›ra: yaln›zca biri-
ne ait olan özellik.
havf: korku, korkma.
Hayy: gerçek hayat sahibi Allah.
hükümferma: hüküm süren.
hüsün: güzellik.
intizam-› kâmil-i kâinat: kâinat-
taki mükemmel düzen, sistem.
istilzam: gerektirme.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kalb-i befler: insan kalbi.
Kayyum: varl›¤› ve dirili¤i her an
için olup gökleri ve yerleri her an
için tutan, daimî her fleye her hu-
susta iktidar› olan Allah.
lâyühad: s›n›rs›z.
marifet: bilme, derin bilgi.
masnu: sanatl› yap›lm›fl olan.
mukarrer: kararlaflt›r›lm›fl, karar›
verilmifl.
muktebes: al›nt› yap›lm›fl.
mürekkep: terkip edilmifl; bileflik.
Mürit: irade eden, emreden, bu-
yuran Allah.
Mütekellim: gerçek söz söyleyen
Allah.
muttas›f: s›fatlanan.
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
nizam-› ekmel: en kusursuz, en
mükemmel düzen, sistem, ka-
nun.
nokta-i istimdat: yard›m ve me-
det isteme noktas›.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
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güvenme ve itimat noktas›.
ruh-i insaniyet: insanl›¤›n
özü, esas›, mayas›.
Samed: Cenab-› Hakk›n ‘her
fley kendisine muhtaç oldu¤u
hâlde, Kendisi hiç bir fleye
muhtaç olmayan’ manas›n-
daki ismi.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-

yüklük sahibi ve her fleyi sa-
natla yaratan Allah.
Semi: gizli ve aç›k her fleyi ifli-
ten Cenab-› Hak.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi.
tevahhufl: korkulu bir flekilde

emin olmayarak bakma.
umur: ifller.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
Vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda
tek ve yegâne olan.
vücup: vacip ve lüzumlu ol-
ma, gereklilik.
z›ll-› tecelli: tecelli gölgesi;
görüntünün izdüflümü.
z›ll-› zalil: koyu gölge.



Hem de, Sâni-i Zülcelâl cemî nekaisten münezzehtir.
Zira, nevak›s mahiyet-i maddiyat›n istidats›zl›¤›ndan
nefl’et eder. Zat-› Zülcelâl maddiyattan mücerrettir, mü-
nezzehtir. Hem kâinat›n mahiyat–› mümkinesinden
nefl’et eden evsaf ve levaz›mat›ndan mukaddestir.

/√pQƒo¡oX pIsóp°ûpd '≈Ønà`rNG pøne n¿ÉnërÑ°oS o¬odnÓnL sπnL lArÀnT /¬p∏rãpªnc ¢nùr«nd
nÖnénà`rMG pøne n¿ÉnërÑo°S /√uó°pV pΩnón©pd nônànà°rSG pøne n¿ÉnërÑ°oS

1 /¬pJsõp©pd pÜÉnÑ°rSn’rÉpH
Sual: Vahdetülvücudu nas›l görüyorsun?

Elcevap: Tevhidde isti¤rakt›r ve nazara s›¤mayan bir
tevhid-i zevkîdir. Esasen, tevhid-i rububiyet ve tevhid-i
ulûhiyetten sonra tevhidde zevken fliddet-i isti¤rak,

vahdet-i kudret, yani 
2 *G s’pG p¿rƒnµ`rdG p‘ nôuKnDƒoe n’ , sonra vah-

det-i idare, sonra vahdetüflfluhut, sonra vahdetülvücut,
sonra yaln›z bir vücudu, sonra yaln›z bir mevcudu görün-
ceye müncer oluyor.

Muhakkikîn-i sofiyenin müteflabihat hükmünde olan
flatahat›yla istidlâl edilmez.

Daire-i esbab› y›rt›p ç›kmayan ve tesirinden kurtulma-
yan bir ruh, vahdetülvücuttan dem vursa, haddini teca-
vüz eder. Dem vuranlar, Vacibü’l-Vücud’a o kadar hasr-›
nazar etmifllerdir ki, mümkinattan tecerrüt ederek, yaln›z
bir vücudu, belki bir mevcudu görmüfller.
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mahiyet-i maddiyat: maddeden
olufl karakteri, mahiyeti; madde-
lik özelli¤i.
mücerret: soyutlanm›fl olan, ci-
sim hâlinde bulunmayan.
muhakkikîn-i sofiye: tasavvufla
u¤raflan hakikati araflt›ran âlim-
ler.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dâhilindekiler.
müncer: var›p sona eren, netice-
lenen.
münezzeh: ar›nm›fl, uzak olan.
müteflabihat: zahirî ifadesinin d›-
fl›nda anlam tafl›yan teflbihli ifa-
de.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nekais: eksiklikler, noksanl›klar;
eksikler, noksanlar.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nevak›s: noksanlar, eksikler.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
flatahat: kendinden geçmifl bir
vaziyette söylenen dengesiz söz-
ler.
fliddet-i isti¤rak: ‹lâhî aflkta iyice
dal›p kendinden geçifl fliddeti.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tevhid-i rububiyet: Cenab-› Hak-
k›n kâinat›n terbiye, tedbir ve
idaresinde bir oldu¤unu, yard›mc›
veya orta¤›n›n bulunmad›¤›n› ka-
bul etme.
tevhid-i ulûhiyet: ‹lâh›n bir olu-
flu; Allah’›n bir oldu¤unu kabul et-
me.
tevhid-i zevkî: tasavvufta doruk
noktadaki manevî haz ve lezzetle
ulafl›lan birleme, tevhid.
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.
vahdet-i idare: yönetimin, sevk
ve idarenin birli¤i.
vahdet-i kudret: kudret ve gü-
cün birli¤i.
vahdetülvücut: vücudun birli¤i,
varl›¤›n bir ve tek oldu¤u düflün-
cesi, varl›klar› bir bilme düflünce-
si; varl›¤›n tek oldu¤unu, her fle-
yin bir olan Allah’›n de¤iflik görü-
nüflleri oldu¤una inanma temeli-
ne dayanan tasavvufî görüfl.
vahdetüflfluhut: kulun her fleyi
bir olarak görmesi, görülen fleyle-
rin tek varl›k hâlinde görülmesi,
‹lâhî tecellilerin belirmesi an›nda
Allah’tan baflka bir fleyin görül-
memesi hâli.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zevken: zevk olarak.

cemî: cümle, hep, bütün.
daire-i esbap: sebepler daire-
si, sebep ve kanunlar›n bu-
lundu¤u yer olan maddî
âlem, fiillerin, ifllerin, olufllar›n
sebeplere ba¤land›¤› âlem.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özel-
likler.
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa

veya noktaya dikme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istidlâl: delil getirmek, bir de-
lile dayanarak netice ç›kar-
mak.
isti¤rak: kulun kalbini dünya
ile ilgili fleylerden ar›nd›r›p Al-
lah’a ba¤lanmas› ve nihayet
derecede, kendini bilmeye-

cek flekilde ‹lâhî aflk ve vecd
dalg›nl›¤› içinde bulunmas›.
levaz›mat: lüzumlu madde-
ler, ihtiyaç maddeleri.
mahiyat-› mümkine: imkân
dairesinde olufl karakteri, ma-
hiyeti; varl›k ve yoklu¤u eflit
olup ancak bir tercih ile vücut
bulanlar›n mahiyeti.

1. Onun benzeri yoktur. fiân› yücedir. fiiddet-i zuhurundan gizlenen O zat› kusurlardan tenzih
ederiz. Z›dd› olmad›¤›ndan, görünmeyen O flan› yüceyi noksanl›klardan tenzih ederiz. ‹zze-
tinden dolay› sebepler ile perdelenen O Kudret Sahibini eksikliklerden tenzih ederiz.

2. Kâinatta, Allah’tan baflka gerçek müessir yoktur.



Evet, delil içinde neticeyi görmek, âlemde Sânii müfla-
hede etmek; tarik-› isti¤rakkârâne cihetiyle, cedavil-i ek-
vanda cereyan-› tecelliyat-› ‹lâhiyeyi ve melekûtiyet-i efl-
yada sereyan-› füyuzat› ve merâyâ-i mevcudatta tecelli-i
esma ve s›fât›, yaln›z zevken anlafl›l›r birer hakikat iken,
d›yk-› elfaz sebebiyle ulûhiyet-i sariye ve hayat-› sariye ta-
bir ettiler. Ehl-i fikir, o hakaik-› zevkiyeyi nazar›n meka-
yisine s›k›flt›rd›¤›ndan, çok evham-› bat›laya menfle oldu.

Maddeperver hükema ve zaifü’l-itikat ehl-i nazar›n
vahdetülvücudu ile evliyan›n vahdetülvücudu, tamamen
birbirinin z›dd›d›r. Befl cihetten fark vard›r:

Birincisi: Muhakkikîn-i sofiye, Vacibü’l-Vücud’a o ka-
dar hasr-› nazar etmifl ve müsta¤rak olmufl ve ehemmi-
yet vermifller ki, Onun hesab›na kâinat›n vücudunu inkâr
etmifller. Hükema ve zaifü’l-itikat olanlar, maddeye o ka-
dar hasr-› nazar etmifller ve müsta¤rak olmufllar ki,
fehm-i ulûhiyetten uzaklaflt›lar ve o derece maddeye k›y-
met verdiler ki, her fleyi maddede görmek, hatta ulûhi-
yeti onda mezç etmek, hatta kâinat hesab›na ulûhiyetten
isti¤na etmek derecede tarik-› müteassifeye girmifllerdir.

‹kincisi: Muhakkikîn-i sofiyenin vahdetülvücudu, vah-
detüflfluhudu tazammun eder; ikincilerin vahdetü’l-mev-
cudu tazammun eder.

Üçüncüsü: Birincilerin mesle¤i zevkîdir; ikincilerin
nazarîdir.

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
cedavil-i ekvan: varl›klar âlemin-
deki, kâinattaki kanallar, yollar.
cereyan-› tecelliyat-› ‹lâhiye:
Cenab-› Hakk›n kendini gösteren
yans›malar›n birbiri ard›na ak›p
gitmesi.
cihet: yön.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
d›yk-› elfaz: sözlerin yetersizli¤i;
kelimelerin ifadede yetersiz kal-
mas›, ifade zorlu¤u.
ehemmiyet: önem, k›ymet.
ehl-i fikir: fikir ehli, düflünmeye
önem verenler, amel ve ibadet-
ten ziyade ilim ve fikre a¤›rl›k ve-
renler; düflünürler.
ehl-i nazar: gözlü tabaka denilen
gördü¤ü ile düflünebilen ve hare-
ket edebilenler.
esma: adlar, isimler.
evham-› bat›la: saçma sapan ku-
runtular; bofl, yanl›fl kanaatler.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
fehm-i ulûhiyet: ulûhiyet anlay›-
fl›.
hakaik-› zevkiye: manevî haz ve
lezzet an›n›n do¤rular›, gerçekleri.
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa ve-
ya noktaya dikme.
hükema: filozoflar.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek duy-
mazl›k.
maddeperver: maddeye düflkün,
maddeye tapan.
mekayis: ölçüler; k›yaslamalar.
melekûtiyet-i eflya: nesnelerin,
varl›klar›n iç yüzü, esas›, mahiye-
ti.
menfle: esas, kaynak.
merâyâ-i mevcudat: varl›klar ay-
nalar›; yans›tan, ayna görevi ya-
pan varl›klar.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mezç: katma, kar›flt›rma.
muhakkikîn-i sofiye: tasavvufla
u¤raflan hakikati araflt›ran âlim-
ler.
müflahede: ‹lâhî güzellikleri ve
s›rlar› görme, seyretme.
müsta¤rak: kendinden geçmifl.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nazarî: uygulanmam›fl, uygula-
maya dayal› olmayan, yaln›z gö-
rüfl hâlinde bulunan, teorik.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sereyan-› füyuzat: feyiz ve bere-
ketlerin sür’atle birbirini taki et-
mesi.
s›fât: vas›flar, nitelikler, s›fatlar.
tabir: ifade.
tarik-› isti¤rakkârâne: ‹lâhî aflk
sebebiyle kendinden geçerek
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dünya ve âlemi unutup red-
dedercesine davranmay› ön-
gören yol.
tarik-› müteassife: Hak’tan
sapm›fl yol.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allahl›k.
ulûhiyet-i sariye ve hayat-›
sariye: ‹lâhî s›fatlar›n ve Al-
lah’›n hayat›n›n, dirili¤inin
varl›klara sirayet etmesi, bu-

laflmas› anlam›nda vahdetül-
vücut ehlince kullan›lan ta-
savvufî tabirler.

Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.

vahdetü’l- mevcut: madde
tektir, yani her fley madde
demektir.

vahdetülvücut: vücudun bir-
li¤i, varl›¤›n bir ve tek oldu¤u
düflüncesi, varl›klar› bir bilme

düflüncesi; varl›¤›n tek oldu-
¤unu, her fleyin bir olan Al-
lah’›n de¤iflik görünüflleri ol-
du¤una inanma 
vahdetüflfluhut: kulun her
fleyi bir olarak görmesi, görü-
len fleylerin tek varl›k hâlinde
görülmesi, ‹lâhî tecellilerin
belirmesi an›nda Allah’tan
baflka bir fleyin görülmemesi
hâli.
zaifü’l-itikat: zay›f inançl›.
zevken: zevk olarak.
zevkî: zevkle ilgili, zevke ait.



Dördüncüsü: Birinciler evvelen ve bizzat Hakka, na-
zar-› tebeî olarak halka bakarlar, ikinciler evvelen ve biz-
zat halka bakarlar.

Beflincisi: Birinciler Hudaperesttirler, ikinciler hodpe-
resttirler.
1 pá°nùpeÉs£dG pánªr∏t¶dG nøpe o™pWÉs°ùdG oABÉn«°u†dG nørjnGnh ÉsjnôtãdG nøpe …'ôsãdG nørjnG

„®ò

Tenvir
Meselâ, küre-i arz rengârenk muhtelif ve küçük küçük

cam parçalar›ndan farz olunursa, her biri baflka hasiyet-
le levnine ve cirmine ve flekline nispetle flemsten bir fe-
yiz alacakt›r. fiu hayalî feyiz ise, ne güneflin zat› ve ne de
ayn-› ziyas›d›r. Hem de ziyan›n temasili ve elvan-› seb’a-
s›n›n tesaviri ve güneflin tecellisi olan flu gûnagûn ve ren-
gârenk çiçeklerin elvan›, faraza lisana gelseler, her biri
“Günefl benim gibidir” veyahut “Günefl benim” diyecek-
lerdir.

@ âr°SÉn«pdrhnG pΩGnO ¬pc ≈/Jn’Én«nM r¿BG
2 âr°SGnóoN p¿Énà°rSƒoH p¿Énjhoôr¡ne p¢ùrµnY

Fakat, ehl-i vahdetüflfluhudun meflrebi fark ve
sahv’d›r; ehl-i vahdetülvücudun meflrebi mahv ve se-
kir’dir. Safî meflrep ise, meflreb-i ehl-i fark ve sahv’d›r.
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gûnagûn: rengârenk.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek olma-
yan.
hodperest: ma¤rur, kendini çok
be¤enen, kendine tapan, kibirli.
hudaperest: Allah’a, hak ve haki-
kata taraftar olan.
küre-i arz: yer küre, dünya.
levn: renk.
lisan: dil.
mahv: tasavvufta kulun kendi
varl›¤›n› Allah’›n varl›¤› karfl›s›nda
hiç görmesi, yok bilmesi (fenâfil-
lâh makam›).
meselâ: örne¤in.
meflreb-i ehl-i fark ve sahv: ‹lâhî
aflk için dünyadan alâkay› tama-
men kesip, tekrar dönen kiflilerin
takip etti¤i yol.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nazar-›-tebeî: ikinci derecede
bak›fl.
nispet: oran, ölçü.
rengârenk: çeflitli renkleri olan,
türlü renklerde olan, renk renk.
safî: samimî, hâlis, saf.
sahv: tasavvufta kendinden geçifl
hâlinin sonu, befl duyu âlemine
tekrar dönme, uyan›kl›k.
sekir: sarhoflluk, kendinden ge-
çifl.
flems: günefl.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
temasil: flekiller, örnekler.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tesavir: tasvirler, resimler.
zat: kifli, flah›s.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

ayn-› ziya: ›fl›¤›n ta kendisi.
bizzat: kendisi, flahsen.
cirim: vücut, ten, cüsse, ha-
cim, büyüklük.
ehl-i vahdetülvücut: vahde-
tülvücutçular, varl›¤›n tek ol-
du¤unu kabul eden tasavvufî
görüflü benimseyenler.
ehl-i vahdetüflfluhut: görü-

len, gözlenen âlemin (dünya-
n›n) birli¤ini benimseyenler.
elvan: levnler, renkler, çeflit-
ler.
elvan-› seb’a: yedi renk.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk
olarak.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.

fark: tasavvufta ‹lâhî aflk ile
dünyadan alâkay› kesip âde-
ta befl duyunun fonksiyonla-
r›n› yitirmek.

farz: bir netice elde etmek
için gerçek olarak kabul edi-
len bir tahminde bulunma.

feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.

1. Sera nerede, Süreyya nerede; parlak ›fl›k nerede zifiri karanl›k nerede?

2. fiüphesiz evliyalar›n tuza¤› olan hayaller, ancak Allah’›n bahçesine de nurlu yüzleri akset-
tiren aynalard›r.



1@ GhoQpór≤nJ røn`d rºoµsfpÉna /¬pJGnP ≈/a GhoôsµnØnJ n’nh $G pA'B’'G ≈/a GhoôsµnØnJ
2@ pΩnóp≤rdG …pP pQÉs̀ Ñn÷r G oás«pØr«nµ`na Én¡ocpQróoj oArônŸrG ¢nùr«nd pArônŸrG oân≤«/≤nM
3@ pº°nùsædG oçnórënà°rùoe o¬ocpQróoj n∞r«nµna ÉngnCÉ°nûrfnGnh nABÉn«°rTn’rG n´nórHnG …/òsdG nƒog

Nokta’n›n ikinci k›sm›, haflir ve melâike ve beka-i ru-
ha ait oldu¤undan bu hakikatleri kerametli Yirmi Doku-
zuncu Söz ve Onuncu Söz gayet parlak bir surette izah
etti¤inden, onlara havale edilerek buraya derç edilmedi.
Üçüncü k›s›m ise, on dört dersten ibaret Nurun ‹lk Kap›-
s› nam›yla ayr›ca neflredildi.

Said Nursî

x

beka-i ruh: ruhun ebedîli¤i,
sonsuzlu¤u, ölümsüzlü¤ü.
derç: sokma, içine alma.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip

mahflere ç›karmas›.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
keramet: ermiflçesine yap›-

lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
melâike: melekler.
nam: ad.
neflir: kitap yazma, basma,
ç›karma; herkese duyurma,
yayma.
suret: biçim, flekil, tarz.

1. Allah’›n nimetlerini düflününüz, Zat›n› de¤il. Zira, ona gücünüz yetmez. (Hadis; Feyzü’l-Ka-
dir, 3:263.)

2. ‹nsan kendi hakikatini kavrayamaz. Kadim Zat-› Cebbar’›n keyfiyetini nas›l kavras›n?
3. Bütün eflyay› yoktan var eden Odur. Sonradan yarat›lan Onu nas›l kavras›n?
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Münderecat Hakk›nda
Bu mühim mecmuan›n cümle-i mukaddemat›ndan

olan bir “‹’lem”de, “Bu Risale, baz› âyât-› Kur’âniyenin
fluhudî bir nevi tefsiridir. Ve ondaki meseleler, Kur’ân-›
Hakîm’in bahçesinden kopar›lm›fl çiçeklerdir. Bu risale-
nin ibaresindeki icmal ve icaz ve fehmindeki zahiri müfl-
külât, sana tevahhufl vermesin. Tekrar tekrar mütalâa et;

tâ ki, 
1 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG o∂r∏oe o¬nd ve emsali tekrarat-›

Kur’âniyenin s›rr› sana aç›ls›n.

“Ey kàri! Bu mecmudaki Tevhidin bürhanlar› ve maz-
harlar› birbirine ihtiyaç b›rakm›yor zannetme. Çünkü,
ben her bir bürhana her bir makam-› mahsusta ihtiyaç
hissettim. Harekât-› cihadiyem beni öyle bir mevkie ilca
ediyordu ki, o mevkide, o anda bir kap› açmaya mecbur
kal›yordum. Çünkü, o dehfletli anda di¤er aç›k kap›lara
dönmek müyesser olmuyordu. Hem, o seyahat-i acibe-
de rast geldi¤im nurlara delâlet etmek için de¤il, belki
hat›rlamak için iflaretler koydum. Bazen büyük bir nura
bir iflaret koyuyordum, ilâ ahir...” diye, ne kadar güzel
bir mukaddemeyi ve bir hülâsay› —bu mecmua— âdeta
flifre gibi bir anahtar›, kàrilerine takdim ediyor.

ìÕ

Bu Mesnevî–i Nuriye’deki risalelerin isimleri Reflhalar,
Katre, Hubab, Habbe, ... fleklinde gidiyor. E¤er, Katre
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lem’a: par›lt›.
makam-› mahsus: .
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mesele: önemli konu.
mevki: yer, makam.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
münderecat: bir fleyin içine derc
edilmifl fleyler, bir kitap veya der-
ginin ihtiva etti¤i fleyler, içindeki-
ler.
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
müyesser: kolay olan, kolay ge-
len.
nevi: çeflit, tür.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
reflha: s›z›nt›, damla.
flems: günefl.
seyahat-i acîbe: .
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
fluhudî: görünebilme ile alâkal›,
vücut bulmaya dair.
takdim: arz etme, sunma.
takriz: övme yaz›s›, bir eser hak-
k›nda yaz›lan ve eserin bafl›na
konulan övgü yaz›s›.
tefsir: aç›klama, izah.
tekrarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
tekrarlamalar›, Kur’ân’da tekrar-
lanan ibare, mevzu ve ayetler.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
umman: büyük deniz, derya, ok-
yanus.
zahirî: görünürde.
Zühre: Çoban y›ld›z›, sabah y›ld›z›.

âdeta: sanki.
ahir: son.
âyât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
bahir: deniz.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
Cinan: Cennetler.
cümle-i mukaddemat: girifl
cümlesi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.

emsal: örnekler, benzerler.
fehim: anlay›fl.
harekât-› cihadiye: .
hubab: su üzerinde olan ka-
barc›k.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
ibare: metnin d›fl›na yaz›lan
veya metinden ç›kar›lan söz
grubu.
icaz: az sözle çok mana ifade
etme.

icmal: k›sa anlatma, özetle-
me, ayr›nt›lara girmeme.
ilâahir: sona kadar, sonuna
kadar.
ilca: mecbur etme, zorlama.
i’lem: Arapçada bil! anlam›n-
da emir.
kàri: okuyucu, okuyan.
katre: damla.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.

1. Göklerin ve yerin mülkü Allah’›nd›r. (Bakara Suresi: 107.)



risalesinin ahirinde merhum fieyh Safvet Efendinin yaz-
d›¤› gibi, her bir risaleye bir takriz yaz›lsa idi, o merhu-
mun “Bu bir katre de¤il, bir bahirdir” dedi¤i gibi, biz de
derdik:

“O bir lem’a, de¤il, bir flemstir; o bir reflha de¤il, bir ba-
hirdir; o bir zühre de¤il, bir Cinand›r; o bir hubab de¤il,
bir ummand›r...”

@

ahir: son.
bahir: deniz.
Cinan: Cennet bahçesi.
hubab: su üzerinde olan ka-
barc›klar.
katre: damla.
lem’a: par›lt›.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.

reflha: s›z›nt›, damla.
flems: günefl.
takriz: övme yaz›s›, bir eser
hakk›nda yaz›lan ve eserin
bafl›na konulan övgü yaz›s›.
umman: büyük deniz, derya,
okyanus.
zühre: çiçek.

406 | MESNEVÎ-‹ NUR‹YE



Fihrist
MUKADDEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

LEM’ALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Tevhide dair olup Risale-i Nur’daki Yirmi ‹kinci
Sözün esas› ve bir cihette Arapças›d›r. On dört
Lem’a ile tevhidin en ince hakikatlerini, en mufas-

sal bir surette 
1 lópMGnh o¬sfnG '¤nY t∫oónJ lánj'G o¬nd mArÀnT uπoc≈/anh ha-

kikatine mazhar edecek bir silsile-i delâil ve flaha-
deti ibraz eden çok k›ymettar ve hava, su, ekmek
gibi herkesin muhtaç oldu¤u bir risaledir.

Nurun Mesnevî’sinin bafl›nda derç edilen Lâsiy-
yemalar, Lem’alar, Reflhalar isimlerindeki üç risa-
le, ahirdeki risaleler gibi müteferrik meselelerden
bahis de¤ildir; ayn› mevzu üzerinde gidiyorlar.

REfiHALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Bu Reflhalar risalesi, iman›n en mühim üç erkâ-
n›ndan nübüvvetin hakikatini ve nübüvvet-i Ahme-
diyeyi (a.s.m.) gayet kat’î ve parlak bürhanlarla is-
pat ediyor. fiems nas›l ziya vermemesi mümkün
de¤ildir; aynen öyle de, ulûhiyet de risaletsiz müm-
kün olmad›¤›n› ispat ediyor. Ve nübüvvetin hakika-
tini günefl gibi gösteriyor. Kâinat› mücessem bir
Kur’ân-› Kebir olarak temsil edip, Muhammed-i
Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm onun ayetü’l-kübras› 
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gayet: son derece.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
iman: inanç, itikat.
ispat: kan›tlama.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Kebir: Büyük Kur’ân-›
Kerîm.
lem’a: par›lt›.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mesele: önemli konu.
mevzu: konu.
mufassal: tafsilâtl› olarak aç›kla-
nan, uzun uzad›ya aç›klan›p anla-
t›lan, ayr›nt›l›, detayl›.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz
Muhammed (a.s.m.).
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
mücessem: tecessüm etmifl, ci-
simlenmifl.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müteferrik: çeflitli.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
nübüvvet-i Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
risalet: elçilik, ‹lâhî ilhamlar›n kal-
be gelmesi ve tebli¤ edilmesi.
silsile-i delâil ve flahadet: tan›k-
l›k ve deliller dizisi.
suret: biçim, flekil, tarz.
flems: günefl.
temsil: benzetme, misal getirme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

ahir: son.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
ayetü’l-kübra: en büyük de-

lil, en büyük ayet.
bahis: konuflma, söz etme,
anlat›m.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
dair: alâkal›, ilgili.

derç: sokma, içine alma.
erkân: rükünler, esaslar.
fihrist: bir kitab›n bafl›nda ve-
ya sonunda yer alan ve kita-
b›n içinde neler bulundu¤unu
gösteren cetvel, indeks.

1. Her fleyde Onun birli¤ine delil olan bir alâmet vard›r. (‹bnü’l-Mu’tez isimli Arap flairine ait
bir m›sra.)



oldu¤unu, gözünde perde ve kalbinde pas olma-
yanlara irae ediyor.

Bu harika risale On Bir Reflhad›r. On Birinci
Reflhada yirmi bir mu’cizat-› Ahmediyeye (a.s.m.)
iflaret eden bir salâvat-› flerifeyi o Nebî-i Zîflan
Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize getiriyor.

On Birinci Reflhadan sonra, uzun bir “i’lem”de
nübüvvet-i Ahmediyeye (a.s.m.) baflka bir tarzda,
görülmemifl delilleri gösteriyor.

Bu risalenin Türkçesi Risale-i Nur’daki On Do-
kuzuncu Sözdedir.

Mesnevî’nin bafl›ndaki bu üç risale Eski Said’in
eserlerinden olmay›p, Üstad›m›z›n tabiriyle, Yeni
Said’in eserleridir. Üstad›m›z›n eski eserlerinden,
Risale-i Nur’a girenler oldu¤u gibi, Risale-i Nur’u
telifi zaman›nda yazd›¤› Arapça eserleri de, bu su-
retle Mesnevî-i Arabiye’ye idhal olunmufltur.

LAS‹YYEMALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

‹man-› haflre dair olan bu risale Risale-i Nur’da-
ki Onuncu Sözün esas› olup, Barla’da, Üstad›m›-
z›n bir bahar gününde rahmet-i ‹lâhiyenin âsâr›n›
ba¤ ve bahçelerde müflahedesinden ve ihtiyars›z
olarak

Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG p»rëoj n∞r«nc $G pánªrMnQ pQÉn`K'G ='‹pG rôo¶rfÉna
1 lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒognh '≈JrƒnŸrG »p«rëoªnd n∂pd'P s¿pG

aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
âsâr: eserler.
dair: alâkal›, ilgili.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
harika: ola¤anüstü.
idhal: dâhil etme, içine alma, sok-
ma.

ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
i’lem: Arapçada bil! anlam›n-
da emir.
iman-› haflir: haflre, yeniden
dirilmeye inanma.
irae: gösterme.
Mesnevî-i Arabî: Arapça ola-
rak telif edilen Mesnevî-i Nu-
riye.
mu’cizat-› Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)

gösterdi¤i mu’cizeler.
müflahede: gözlem.
Nebî-i Zîflan: flan ve fleref sa-
hibi nebî, peygamber; Hz. Mu-
hammed (s.a.v).
nübüvvet-i Ahmediye: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) pey-
gamberli¤i.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

salâvat-› flerife: Hz. Muham-
med (a.s.m.) için yap›lan dua-
lar.

suret: biçim, flekil, tarz.

tabir: ifade.

tarz: biçim, flekil, suret.

telif: eser yazma.

1. fiimdi bak Allah’›n rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ard›ndan nas›l diriltiyor. Bunu
yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O herfleye hakk›yla kàdirdir. (Rum Suresi: 50.)
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ayet-i kerîmesini k›rk defaya yak›n okumas›ndan
sonra tulû etmifl gayet k›ymettar ve bu zamanda
çok lüzumlu ve inkâr-› haflir mefkûresini köküyle
kesip, ‹bni Sina gibi acip bir dâhînin “Haflir bir
mesele-i nakliyedir; ak›l bu yolda gidemez” dedi¤i
haflri en basit fehme de kabul ettiren ve haflrin bin-
ler numunelerini arz yüzünde gösteren ve haflri ik-
tiza eden pek çok esma-i ‹lâhiyeden tut, tâ mahi-
yet-i insaniyede dahi haflri ispat eden bir risaledir.

Bir kaide-i hasenenin tezahürü olarak her risale-
nin bafl›nda oldu¤u gibi bu risalenin bafl›nda da
Cenab-› Hakka tahmidat ve Nebî-i Zîflana salât ü
selâm vard›r. ‹man-› billâh, iman-› binnebî, iman-›
bilhaflir ve fluhud-i kâinat mabeyninde bir irtibat-›
tamme ve telâzum-i kat’iye oldu¤undan, bu risale
k›saca olarak “tevhid ve risalet” hakikatlerinden
bahsederek esas, mesele olan mesele-i haflriyeye
“Lâsiyyemalar”la geçmifltir. Risale-i Nur’un Yirmi
Sekizinci Sözünün ‹kinci Makam› olan bu risale,
yirmi senedir Üstad›m›z›n eline yeni geçmifltir.

KATRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Bu Katre risalesi, bir mukaddeme, bir hatime ve
dört babtan ibarettir. Mukaddemede, Üstad›m›z,
k›rk sene ömründe telif eyledi¤i seneye nispetle,
otuz senelik ilim seyrinde, dört kelime ile dört
kelâm tahsil etti¤ini ve bu dört kelimenin biri “ma-
na-i harfî”, ikincisi “mana-i ismî”, üçüncüsü “ni-
yet”, dördüncüsü “nazar” oldu¤unu; dört kelâm  
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terme.
kaide-i hasene: .
kelâm: söz, lâf›z.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mabeyn: ara.
mahiyet-i insaniye: insan›n esa-
s›, iç yüzü, vasf›, asl›, hakikati.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
mefkûre: ülkü, gaye olan fley.
mesele: önemli konu.
mesele-i haflriye: haflirle ilgili
mesele, konu.
mesele-i nakliye: naklî mesele,
nakille, rivayetle ilgili mesele.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
Nebî-i Zîflan: flan ve fleref sahibi
nebî, peygamber; Hz. Muham-
med.
nispet: k›yaslama; oran, ölçü.
niyet: kalbin bir fleye karar ver-
mesi, bir iflin ne için yap›laca¤›n›
bilmesi.
numune: örnek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
salât ü selâ: salât ve selâm; Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) memnuniyet ve ba¤l›l›k
için yap›lan rahmet dualar›.
fluhud-i kâinat: .
tahmidat: hamd etmeler, flükret-
meler.
tahsil: alma, kazanma.
telâzum-i kat’iye: .
telif: eser yazma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
tulû: zihne gelme, kalbe do¤ma.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
arz: yer, dünya.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
bab: bir kitab›n bölümlerin-
den her biri.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
fehim: anlay›fl.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
haflir: k›yametten sonra bü-

tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hatime: son söz, bir eserin
sonuç k›sm›.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
ilim: bilgi, marifet.
iman-› bilhaflir: haflre, öldük-
ten sonra dirilmeye inanmak.
iman-› billâh: Allah’a inanma,
Allah’›, onun kâinatta tecelli

eden bütün s›fat ve isimleriy-
le beraber kabul ederek Ona
inanma.
iman-› binnebî: peygambere,
Allah’›n gönderdi¤i elçiye
inanmak.
inkâr-› haflir: haflrin inkâr›,
iman›n alt› esas›ndan birisi
olan öldükten sonra tekrar
diriltilmenin, ceza ve mükâfa-
t›n, ahiret hayat›n›n varl›¤›n›
reddetme.
irtibat-› tamme: .
ispat: do¤ruyu delillerle gös-



ise, biri “Ben kendi kendime malik de¤ilim,” ikin-
cisi “El-mevtü hakkun,” üçüncüsü, “Rabbî vahi-
dün” dördüncüsü “Ene’nin bir nokta-i sevda ve bir
vahid-i k›yasî” oldu¤unu söylüyor. Bu risale, 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG hakikatini Birinci Bab olarak,

kâinat erkân›ndan her bir rükün, elli befl küllî ve
gayet zâhir lisanla ispat ediyor.

Takriz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Katre’nin Hatimesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Müteferrik ve k›sa, fakat çok lüzumlu ve mü-
him hakikatlerden bahseder. Bafl›nda, yeis,
ucub, gurur, suizan gibi nefsin dört hastal›¤›n›;
sonra dört hakikati ve daha sonra da Katre’de
zikredilen Birinci Babdaki “Lâ ilâhe illallah” ha-
kikatini ve devam› olarak Bab-› Sanide Sübha-
nallah, Bab-› Saliste Elhamdülillah, Bab-› Râbi-
de Allahü ekber mertebelerini beyan ettikten
sonra NOKTA ve NÜKTE bafll›klar›yla, mevzu
itibar›yla birbirinden farkl› i’lem’lere geçer.

Katre’nin Zeyli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Remiz’ler ve i’lem’ler ünvan› alt›nda, her bi-
risi bir risaleye mevzu olacak k›ymette hakikat-
lerden ibarettir. Bafl›nda salât ü selâmdan son-
ra, birinci i’lem, namazda evvel vakte riayet
etmenin ve hayalen Kâbe’ye müteveccih olma-
n›n faziletini ve evham vevesvese-i fleytaniyeyi 

Allahü ekber: Allah en büyük ve
en yücedir.
bab: bir kitab›n bölümlerinden
her biri.
bab-› rabi: dördüncü bab, bölüm.
bab-› salis: üçüncü bab, bölüm.
bab-› sani: ikinci bab, bölüm.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
elhamdülillâh: ne kadar hamd
ve medih varsa, kimden gelse ve
kime karfl› olsa ezelden ebede
kadar hast›r ve lây›kt›r; o Zat-› Va-
cibü’l-Vücud’a ki, ona “Allah” de-
nilir.
el-mevtü hakk›n: ölüm gerçek-
tir.
ene: insandaki ben duygusu,
benlik.
erkân: destekler, direkler, sütun-
lar.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evvel: önce, ilk.
fazilet: de¤er.
gayet: son derece.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
hakikat: gerçek, esas.
hatime: son söz, bir eserin sonuç
k›sm›.
hayalen: hayalî bir flekilde.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
i’lem: Arapçada bil! anlam›nda
emir.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
k›ymet: de¤er.
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel.
lâ ilâhe illâllah: Allah’tan baflka
ilâh yoktur.
lisan: dil.
malik: sahip.
mertebe: derece, basamak.
mevzu: konu.
müteferrik: çeflitli.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nokta-i sevda: kalpteki siyah
nokta; müminler için basiret ve
idrak mahalli olan, kâfirler ve is-
yankârlar içinse fenal›k ve günah
yeri olarak bilinen kalpteki siyah
nokta.
Rabbî vahidün: Rabbim bir ve
efli, benzeri yoktur.

1. Allah’tan baflka ilhah olmad›¤›na flehâdet ederim.
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remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
riayet: uyma, gözetme.
rükün: bir fleyi meydana ge-
tiren unsurlardan her biri,
esas.
salât ü selâm: salât ve selâm;
Peygamberimiz Hz. Muham-
med’e (s.a.v) memnuniyet ve
ba¤l›l›k için yap›lan rahmet
dualar›.

suizan: fena, kötü zan, flüphe.
sübhanallah: Allah her türlü
eksiklikten uzak ve bütün üs-
tün s›fatlara sahiptir demek,
tesbih etmek.
takriz: övme yaz›s›, bir eser
hakk›nda yaz›lan ve eserin
bafl›na konulan övgü yaz›s›.
ucub: kendini be¤enmifllik,
kibir, gurur.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vahid-i k›yasî: ölçmeye esas

olan fley, birim, ölçü birimi.
vesvese-i fleytaniye: fleyta-
n›n verdi¤i vesvese, fleytan›n
kalbe att›¤› as›ls›z ve hayal
ürünü olan düflünce.
yeis: ümitsizlik.
zahir: aç›k, aflikâr.
zeyil: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



nas›l müzmahil etti¤ini ve musallinin bütün leta-
if ve havas›n›n nas›l feyizlendi¤ini beyan eder.

Bu geçen risaleler ayn› zamanda erkân-› ima-
niyeden bahsetmekle, hem iman, hem ilim,
hem marifetullah, hem zikir oldu¤undan, oku-
mas› dahi bir nevi ibadettir.

HUBAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Biri Türkçe, di¤eri Arapça iki zeyli olan bu çok
mühim risale, Üstad›m›z›n Hutuvat-› Sitte’yi neflri
münasebetiyle taltif için Ankara’ya ça¤r›ld›¤›nda,
Ankara’da ‹slâm ordusunun Yunan’a galebesinden
nefle alan ehl-i iman›n kuvvetli efkâr› içine gayet
müthifl bir z›nd›ka fikri girmek ve bozmak ve zehir-
lendirmek için dessasâne çal›flt›¤›n› gördü¤ü hen-
gâmda telif etti¤i iki eserden birisidir.

Bu risalenin bafl›nda bulunan salâtüselâm çok
ehemmiyetlidir. Bu Mesnevî-i Nuriye’nin fevkalâde
olan ve hiçbir eserde rastlanmayan bir hususiyeti
de, bir parma¤›n hareketiyle bir kaç makineyi bir-
den çal›flt›rmak gibi, gayet belâgatli bir beyan tar-
z›na sahip olufludur. Sab›kan zikredildi¤i gibi, bu
muazzam mecmuada hem zikir, hem iman, hem
tefekkür, hem ilmi bir arada bulmak daima müm-
kündür. Meselâ, salât ü selâm› yaln›z zikir olarak
derç etmiyor. Ayn› zamanda onda bir iman inkiflaf›,
ayn› zamanda bir ilim, ayn› zamanda mü’min-i mu-
sallîyi evham ve flübehattan kurtaran hakikatleri serd
ederek, lâakal üç mana mertebesini beyan ediyor.
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muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mü’min-i musallî: namaz k›lan
bir mü’min.
münasebet: vesile, alâka, ba¤.
musallîn: namaz k›lanlar.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
müzmahil: çökmüfl, periflan, da-
¤›n›k.
neflir: kitap yazma, basma, ç›kar-
ma; herkese duyurma, yayma.
nevi: çeflit, tür.
Sab›kan: evvelce, bundan önce.
salâtüselâm: salât ve selâm; Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) memnuniyet ve ba¤l›l›k
için yap›lan rahmet dualar›.
salât-› selâm: salât ve selâm,
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e
(a.s.m) memnuniyet ve ba¤l›l›k
için yap›lan dualar.
serd: sözü düzgün ve güzel söy-
leme, birbiri ard›nca düzgün ve
iyi konuflma.
flübehat: flüpheler.
taltif: iltifat etme, gönül okflama.
tarz: biçim, flekil.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
telif: eser yazma.
zeyil: ek, bir eserin devam› ola-
rak yaz›lan k›s›m.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
zikretmek: anmak, bildirmek.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
derç: sokma, içine alma.
dessasâne: aldat›c› bir flekil-
de, hileyle ifl yaparak.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
erkân-› imaniye: imana ait

esaslar.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fevkalâde: ola¤anüstü.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
havas: hasseler, duyular.
hengâm: zaman, s›ra.
hususiyet: hususîlik, ay›r›c›
özellik.

ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfo-
lunma; geliflme.
lâakal: en az›ndan, hiç olmaz-
sa.
letaif: manevî duygular.
marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.



Bu harika risale, mühim bir “‹’lem”inde medenî
mü’min ile medenî kâfirin suret ve sîret ve zahir ve
bât›n farklar›n› gayet beli¤ bir tarzda beyan ediyor.
Ve neticede bu fark› körlere de göstermek için di-
yor ki: “E¤er istersen hayalinde Nurflin karyesin-
deki Seydâ’n›n meclisine git, bak. Orada fukara k›-
yafetinde melikler, padiflahlar ve insan elbisesinde
melâikeleri bir sohbet-i kudsiyede göreceksin.
Sonra Paris’e git ve en büyük localar›na gir. Göre-
ceksin ki, akrepler insan libas› giymifller ve ifritler
adam suretini alm›fllar, ilâahir...” diyerek daha bafl-
ka cihetteki farklar›n› Lemaat ve Sünühat’a hava-
le eder.

Baflka bir i’lem’de, Risale-i Nur’da Yirmi Yedin-
ci Söz nam›n› alan ‹çtihat Risalesi’ni dört sayfada
hülâsa ediyor.
Hubab’›n Birinci Zeyli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Farisî bir münacatla bafllar. Bu münacat›n
Türkçesi “Yedinci Rica”da ve On Yedinci Sö-
zün zeylinde vard›r.

Üstad›m›z hiç Farisî tahsil etmedi¤i hâlde o
kadar mükemmel Farisî bir lisan ile telif edilmifl-
tir ki, o zamanki Afgan sefiri bu eseri takdir his-
leri içersinde Afganistan’a göndermifltir. Bu Fa-
risî münacat›n akabinde, “Ey Mücahidîn-i
‹slâm!” bafll›¤› alt›nda Türkçe olarak mebusana
on maddelik bir hitap vard›r. Bu hitab›n tesiriy-
le Meclis-i Mebusanda, küçük bir oda olan mes-
cit, büyük bir salona tebdil edilmifltir.

akabinde: arkas› s›ra, pefli s›ra,
peflinden.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
beli¤: belâgatle, düzgün ve sa-
natl› olarak meram›n› anlatan.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihet: yön.
Farisî: ‹ran dili, Farsça, Acemce.
fukara: fakirler, yoksullar.
gayet: son derece.
harika: ola¤anüstü.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
ifrit: korkunç ve zararl› cin.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
karye: köy.
libas: elbise.
lisan: dil.
loca: masonlar›n toplant› yeri.
mebusan: mebuslar, milletvekil-
leri.
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Meclis-i Mebusan: mebuslar
meclisi, Osmanl› devleti za-
man›nda halk taraf›ndan seçi-
len mebuslar›n meclisi, Millet
Meclisi.
medenî: uygar, modern.
melâike: melekler.
melik: hükümdar, padiflah,
kral.
Mücahidîn-i ‹slâm: ‹slâm mü-
cahitleri, ‹slâmiyet için cihad
edenler.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.
nam: ad.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sefir: elçi.
sîret: iç yüz, manevî durum,
ahlâk ve karakter.
sohbet-i kudsiye: mukaddes,
yüce, maneviyat› yüksek
olan sohbet.

suret: biçim, görünüfl, yüz,
çehre.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi
edinme, ö¤renim.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tarz: biçim, flekil, suret.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
telif: eser yazma.
tesir: etki.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zeyil: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.
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Hubab’›n ‹kinci Zeyli de çok mühim hakikat-
leri ihtiva etmektedir.

HABBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

‹ki zeyli vard›r. Bu risalenin birinci i’lemi, haki-
kat-i Muhammediye (a.s.m.) âlemin hem sebeb-i
hilkati, hem çekirde¤i, hem meyvesi, hem netice-i
hilkat-i âlem oldu¤unu gayet edibâne bir üslûp ile
beyan ediyor. Diyor ki:

“E¤er âlemi bir kitab-› kebir olarak görsen, kâti-
binin kaleminin mürekkebi nur-i Muhammed Aley-
hissalâtü Vesselâmd›r.

“E¤er âlemi bir flecere suretinde görsen, evvelâ
çekirde¤i, sonra meyvesi yine nur-i Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâmd›r.

“E¤er âlemi bir zîhayat libas›n› giymifl görsen,
onun ruhu nur-i Muhammedî Aleyhissalâtü Vesse-
lâmd›r.

“E¤er âlemi bir gül bahçesi olarak görsen, onun
andelib-i zîflan› yine nur-i Muhammedî Aleyhissa-
lâtü Vesselâmd›r.”

Risalenin sonunda gayet güzel bir tazarru ve ni-
yaz ve isti¤far vard›r.

Zeylü’l-Habbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Habbenin birinci zeylinin ahirlerinde
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min yarat›l›fl neticesi, gayesi.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
nur-i Muhammed: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) nuru, ›fl›¤›.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
sebeb-i hilkat: yarat›l›fl sebebi,
yarat›l›fl nedeni.
suret: biçim, flekil, tarz.
flecere: a¤aç.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
üslûp: ifade yolu, kendine has
ifade veya yaz› tarz›.
Zeylü’l-Habbe: Habbe risalesinin
eki.
Zeylü’l-Hubab: Hubab risalesinin
eki.
zîhayat: hayat sahibi.

ahir: son.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
andelib-i zîflan: flan sahibi
bülbül.
beyan: aç›klama, bildirme,

izah.
edibâne: edibe yak›fl›r flekil-
de, edebiyatç› gibi.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
gayet: son derece.
gayet: son derece.
hakikat-i Muhammediye: Hz
Peygamberin manevî flahsi-
yeti, ‹slâmiyetin asl› ve esas›.

i’lem: Arapçada bil! anlam›n-
da emir.
isti¤far: tevbe etme, Al-
lah’tan günahlar›n›n ba¤›fllan-
mas›n› isteme.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kitab-› kebir: büyük kitap,
kâinat.
libas: elbise.
netice-i hilkat-› âlem: âle-

1. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)
2. Günahlardan dönmek ve tâate kuvvet, ancak büyük ve yüce Allah’›n yard›m›yla mümkün-

dür.



mertebelerinin Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i Ara-
biyeye nispeten k›sa ve gayet güzel beyanlar›
münderiçtir.
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Habbe’nin ‹kinci Zeylinde, gayet mühim bir
risale olan hem Arapça, hem Türkçe olarak
kesretle intiflar eden Asa-y› Mûsa mecmuas›nda
Yirmi Üçüncü Lem’a nam›ndaki “Tabiat Risale-
si”nin muhtasar k›sa Arapças› da vard›r.

Bu risale, Ankara’da telif edildi¤i zaman bir
matbaada tab edilmifltir. ‹nsanlar›n a¤z›ndan ç›-
kan dehfletli üç kelimenin butlan›n› ispat ederek
tabiat batakl›¤›nda bo¤ulanlar› kurtar›yor.
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Uzun bir hakikatin yaln›z ucunu göstermek ve
parlak bir nurun yaln›z bir flua›n› irae etmek mak-
sad›yla yaz›lan bu çok mühim risale, gayet ehem-
miyetli hakikatleri ihtiva etti¤inden, en mümtaz
Nur fiakirtlerinin mus›rrâne talepleri üzerine —ek-
serîsi Arapça bilmeyen o flakirtlerin istifadelerine
medar olmak için— k›smen izahl›, k›smen k›sa bir
meali Üstad›m›z taraf›ndan Türkçeye çevrilmifl ve
On Yedinci Lem’a nam›yla On Befl Nota olarak
Risale-i Nur külliyat›n›n Lem’alar k›sm›na ilhak
edilmifltir.

Zühre flöyle bir hakikatle bafllar: “Dünyadaki
her zîhayat, Malik’inin ismiyle, nam›yla, hesab›yla 

beyan: aç›klama, bildirme, izah.
butlan: bat›l, hükümsüz olma hâ-
li.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
ekserî: ço¤u k›sm›.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ilhak: ilâve etme, ekleme, katma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
irae: gösterme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
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izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kesret: çokluk.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
lem’a-i Arabiye: Arapça ya-
z›lm›fl olan lem’a.
maksat: gaye.
malik: sahip.
meal: mana, anlam, mefhum.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
medar: sebep, vesile.

mertebe: derece, basamak.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
mus›rrâne: ›srar ve inatla, ›s-
rarl› bir flekilde.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mümtaz: ayr›cal›kl›, seçkin.
münderiç: içine bulunan,
içinde yer alm›fl, içindeki.
nam: ad.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
nota: .
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tab: kitap basma.
tabiat: .
talep: istek, dilek.
telif: eser yazma.
zeyil: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.

zîhayat: hayat sahibi.



çal›flan muvazzaf bir asker gibidir. Kim kendini
kendine malik zannetse o kimse hâliktir.”

Sonra, uzun ve muhit bir salât ü selâm› mütea-
kip her biri bir risalenin güya hülâsas› ve çekirde¤i
mahiyetindeki flümullü i’lemlere geçer.

‹’lemlerin birisinde, Kur’ân tilmizi ile felsefe til-
mizini içtimaî ve flahsî cihetlerden mukayese ede-
rek, felsefenin sakim ve muz›r k›sm›n›n bat›l hü-
kümlerini çürütür. Son i’lemi de, gayet güzel ve
hazin bir münacat ihtiva etmektedir. Daha fazla
malûmat› Türkçe olan Notalar Risalesine havale
ederiz.

Bu Mesnevî-i Nuriye’nin fihristesinde, o k›ymet-
tar harika risalelerdeki yüzer hakikatlerden yaln›z
bir ikisini nak›s fehmimizle ve kas›r ifademizle gös-
termeye çal›flt›k. Yoksa gösterdi¤imiz misaller, o
harika-i ilmüirfan›n ne en canl› noktalar› olabilir ve
ne de en k›ymetli cevherleri olabilir. Belki o flemsin
cüz’î bir flua› ve o bahrin küçük bir katresidir.
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fieytan›n ve ehl-i ilhad›n baz› vesveselerini tart
eden müteferrik meselelerden bahseden harika ve
fevkalâde bir risale olup, iki k›s›mdan ibarettir

‹man ve ahlâkiyat› ve vesveselerin izalesini ve
insandaki teflahhusat-› vechiyenin hikmetini beyan
eden i’lemler bu risalenin münderecat›ndand›r.
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izale: giderme, ortadan kald›rma.
kàs›r: k›sa.
katre: damla.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malik: sahip.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
mesele: önemli konu.
misal: örnek.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mukayese: benzeterek ve karfl›-
laflt›rarak de¤erlendirme, k›yasla-
ma.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
muz›r: zararl›, zarar veren.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
münderecat: bir fleyin içine derç
edilmifl fleyler, bir kitap veya der-
ginin ihtiva etti¤i fleyler, içindeki-
ler.
müteakip: den sonra.
müteferrik: çeflitli.
nak›s: noksan, eksik.
sakîm: hasta, hastal›kl›; do¤ru ol-
mayan, hatal›.
salât ü selâm: salât ve selâm;
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) memnuniyet ve ba¤l›l›k
için yap›lan rahmet dualar›.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flems: günefl.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
flümul: içine alma, kapsam.
tard: kovma, ç›karma, uzaklaflt›r-
ma, sürme.
teflahhusat-› vechiye: yüze ait
belirmeler.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.

ahlâkiyat: .
bahir: deniz.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cevher: esas, maya, öz.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
ehl-i ilhad: ilhad ehli, do¤ru
meslek ve dinden, hak yolun-
dan ç›k›p bat›l yola sapan
imans›zlar, dinsizler.

fehim: anlay›fl.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fihriste: katalog, liste.
gayet: son derece.
güya: sanki.
hakikat: gerçek, esas.
hâlik: helâk olan, mahv olan,
fenâya giden.
harika: ola¤anüstü.
harika-i ilm ü irfan: .
havale: bir fleyi baflkas›n›n

üstüne b›rakma.
hazin: hüzünlü, ac›kl›.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hüküm: karar, emir.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.
ihtiva: içine alma, kapsama.
i’lem: Arapçada bil! anlam›n-
da emir.
iman: inanç, itikat.



Bir i’leminde, ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG o≥r∏nN /¬pJÉnj'G røpenh
1 rºoµpfGnƒrdnGnh rºoµpànæ°pùrdnG o±nÓpà`rNGnh ayetinde zikredilen

semavat ve arz›n hilkati ve beflerin lisan ve renkle-
rinin ihtilâf› Cenab-› Hâl›k-› Zülcelâl’in ayetlerin-
den oldu¤unun hakikatini gayet güzel bir tarzda
beyan ediyor. Diyor ki:

“Bütün beflerin esasat-› azada ittifak› Sâniin
vahdetine, teflehhusat-› vechiyede temayüzü Sâni-
in muhtar ve hakîm oldu¤una gayet bâhir ve zahir
delildir” der, ispat eder. Beflerin birbirinden tefleh-
husça farklar›n›n hikmetini ve di¤er mahlûkatta bu
temayüzün ferden ferdâ olmay›p nevi nevi oluflu,
hikmetin öyle iktiza etti¤ini izah ediyor.

Baflka bir i’lemde, fleytan-› insî ve cinnînin,
bakaran›n bât›nen gayet mükemmel, zahiren mis-
kin oluflu hakk›ndaki bir vesvesesini tard eder ve
der ki: “Ey fleytan-› cinniye üstat olan fleytan-› in-
sî! E¤er her fley, her fleyi maslahat miktar›yla ve lâ-
y›k-› veçhile yapan Kadîr-i Ezelî’nin sanat› olmasa
idi, senin efle¤inin kula¤› senden ve senin üstatla-
r›ndan daha ak›ll› ve daha haz›k olmas› lâz›m gelir-
di” diye insî ve cinnî fleytanlar›n vesveseleri yüzle-
rine çarp›larak, bakaran›n, yani ine¤in dahilînin
mutlak oldu¤unu ve haricînin mukayyet oluflunun
hikmetini aklen ve ilmen ayet muknî bir surette be-
yan eder.

aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile, ak›l
gere¤ince.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bâhir: apaç›k, aflikâr.
bakara: inek, difli s›¤›r.
bât›nen: dâhilen, iç yüzünde,
içinden olarak.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
Cenab-› Hâl›k-› Zülcelâl: her fle-
yin yarat›c›s› olan, celâl, fleref ve
azamet sahibi olan Allah.
cinnî: cin taifesinden olan.
dahil: iç, içerisi.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
esasat-› aza: .
ferden ferda: fert ferde, teke tek,
teker teker.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hâz›k: iflinin ehli, usta.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
hilkat: yarat›l›fl.
ihtilâf: farkl› olma, ayr› olufl.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
i’lem: Arapçada bil anlam›nda
emir.
ilmen: ilim ile, ilmî bir flekilde.
insî: insan cinsinden.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittifak: birleflme, birlik.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü ye-
ten, varl›¤›n›n evveli olmayan, Al-
lah.
lây›k-› vechile: usûle uygun.
lisan: dil.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
maslahat: fayda, maksat.
miskin: uyufluk, tembel, hareket-
siz, zavall›.
muhtar: hareketinde serbest
olan, hükmü elinde olan, istedi¤i
gibi davranan, diledi¤ini yapan.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
mukni: ikna eden, inand›ran,
inand›r›c›, kand›ran.
mutlak:.

nev’î: nevi ile ilgili, nev’e ait,
çeflitle ilgili.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
semavat: semalar, gökler.
suret: biçim, flekil, tarz.
fleytan-› cinnî: görünmeyen,
cinnî fleytan.
fleytan-› insî: insan suretin-
deki fleytan, fleytan gibi in-
san.

fleytan-› insî ve cinnî: insan-
lardan ve cinlerden olan fley-
tanlar.
tard: kovma, ç›karma, uzak-
laflt›rma, sürme.
tarz: biçim, flekil, suret.
temayüz: kendini gösterme,
seçkin hale gelme.
teflahhus: flah›slanma, flah›s
hâline girme.
teflahhusat-› vechiye: yüze

ait belirmeler.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vahdet: birlik ve teklik.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
zahir: aç›k, aflikâr.
zahiren: görünüflte.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.

1. Göklerin ve yerin yarat›l›fl› ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simâla›n›z›n fark-
l›l›¤› da yine Onun âyetlerindendir. (Rum Suresi: 22.)
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Ahlâka dair bir i’leminde der ki: “Ey fas›k! Bil ki
medeniyet-i sefihe öyle müthifl bir riyay› ibraz et-
mifl ve meydana ç›karm›fl ki, ehl-i medeniyetin on-
dan kurtulmas› mümkün de¤ildir. Çünkü, ehl-i me-
deniyet o riyaya flan ve fleref nam›n› vermifl. ‹nsa-
n› flah›slara karfl› riyakârl›¤a bedel unsurlara ve
milletlere ve devletlere karfl› riyakârl›¤a teflvik et-
mifl ve tarihi onlara müflevvik ve alk›flç› ve ceride-
leri de, yani gazeteleri de dellâl yapm›fl. Ölümü
unutturup, (güya) unsurlar› içinde bir hayatlar› var
diye, Zaman-› Cahiliyetteki gaddar zalimlerin desi-
seleri nev’inden bir desise ile, befleri tasannu ve ri-
yakârl›¤a sevk etmifltir.” Ne kadar okunsa, okun-
maya lây›k olan bu risale dahi bir isti¤far ve Haz-
ret-i Mevlâna’n›n bir beytiyle nihayet bulmufltur.

fiEMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304

Kâinat›n mecmuundan tâ zerreye kadar müte-
nazilen her bir mevcudun, pek çok esma-i ‹lâhiye-
den Allah, Rab, Malik, Müdebbir, Mürebbî, Muta-
sarr›f ve Naz›m isimlerine flahadet ettiklerini ispat
eder.

Baflka bir i’leminde, hiçbir kimsenin Sâni-i
Âlem’den flikâyete hakk› olmad›¤›n› gösterir.

Di¤er bir i’leminde Kur’ân-› Hakîm’in ilk ve ek-
ser muhatab› olan cumhur-i avam›n fehimlerini
nas›l okflad›¤›n› ve onlar›n idraklerine nas›l müraat
etti¤ini uzun bir hakikatle beyan eder.
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lâl: dilsiz, konuflamayan, ebkem.
malik: sahip.
mecmu: toplam, tüm.
medeniyet-i sefihe: sefih mede-
niyet, zevk ve e¤lenceye sevk
eden medeniyet.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
müdebbir: tedbir alan, her ifli ön-
ceden düflünüp ona göre ayarla-
yan, plânla idare eden.
müraat: gözetme, riayet etme.
Mürebbî-i Mutasarr›f: her fleyi
en güzel flekilde terbiye eden ve
her fleyin sahibi olup mülkünde
istedi¤i gibi tasarruf sahibi olan
Allah.
müflevvik: teflvik eden, iste¤ini
artt›ran, arzu ve hevesini artt›ran.
mütenazilen: inerek, afla¤›ya
do¤ru.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nam: ad.
Naz›m: kâinattaki her fleyi dü-
zenleyen ve tanzim eden Allah.
nevi: çeflit, tür.
nihayet: son.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
riya: özü sözü bir olmamak, inan-
d›¤› gibi hareket etmeyifl, iki yüz-
lülük.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü, sah-
tekâr.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla ya-
ratan Allah.
sevk: önüne kat›p sürme.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flan: flöhret, ün.
fleref: onur, haysiyet.
tasannu: yapmac›k.
unsur: milliyet.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
Zaman-› Cahiliyet: cahiliyet za-
man›, cahiliye dönemi, ‹slâmdan
önceki cahiliyet devri.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

bedel: karfl›l›k.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
ceride: gazete.
cumhur-i avam: avam›n
cumhuru, halk›n ço¤unlu¤u.
dair: alakal›, ilgili.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehl-i medeniyet: flehirliler,
flehir halk›ndan olanlar, uy-
gar, görgülü, kibar ve nazik
insanlar.
ekser: en çok, daha ziyade.

esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket edip fesat ç›ka-
ran, kötülü¤ü ve günah iflle-
meyi âdet haline getiren.
fehim: anlay›fl.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
güya: sanki.
hakikat: gerçek, esas.
ibraz: meydana ç›karma, or-
taya koyma, gösterme.
idrak: ak›l erdirme, anlama,

kavrama kabiliyeti.
i’lem: Arapçada bil anlam›nda
emir.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
isti¤far: tevbe etme, Al-
lah’tan günahlar›n›n ba¤›fllan-
mas›n› isteme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.



Hem, tayy-› mekân ve bast-› zaman ve enenin
mahiyeti ve iki vechi gibi pek çok ince hakaik› be-
yan eden müteferrik mevzulardan müteflekkil bir
k›ymettar risaledir. Bu risale:

Medet ey kafilesalâr-› rusül huz biyedî,

Sensin, ey nur-i kerem, cümlemizin mutemedi.

‹ntisab›m sanad›r; iflte dilimde senedi:

“Lâ ilâhe illâllah Muhammedü’r-resulullah”

diye bir manzum k›t’adan sonra uzun ve muhit bir
isti¤far ve duaya geçerek, hitama erer.
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Di¤erlerine nispetle büyük olan bu risalede,
Sözler’den baz›lar›n›n hülâsalar›yla, müteferrik ve
muhtelif mevzulardan ibaret i’lemler vard›r.

Birinci i’leminde 
1 pÚ/WÉn«°sû∏pd ÉkeƒoLoQ ÉngÉnæ`r∏n©nLnh

ayet-i kerîmesinin tefsirini, semavata ç›kmak iste-
yen fleytanlar›n recmedilmelerini “Yedi Basamak”
ile beyan eder.

Birinci Basama¤›nda, semadaki sükûnet ve sü-
kûta ve intizama iflaretle der ki:

“Sema ehli, arz ehli gibi hay›rlar›n ve flerlerin
kar›flmas›ndan ve z›tlar›n içtima›ndan meydana ge-
len münakafla ve ihtilâfat ve tezebzüp içinde de¤il-
lerdir. Belki onlar, kendilerine Hâl›k’lar› taraf›ndan
emredilen fleyleri kemal-i itaatle yapan mutîlerdir.”

arz: yer, dünya.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
bast-› zaman: az bir zamanda
çok uzun bir zaman yaflam›fl, ge-
çirmifl olmak.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ene: ben, benlik.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hitam: son, nihayet, sona erme,
bitme, neticelenme, tamamlan-
ma.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
huz biyedî: elimi al, elimden tut,
bana yard›m et.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
ihtilâfat: ayr›l›klar, anlaflmazl›k-
lar, uyuflmazl›klar.
i’lem: Arapçada bil anlam›nda
emir.
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
girme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
kafilesâlâr-› rüsul: peygamberler
kafilesinin reisi.
kemal-i itaat: itaatin kusursuzlu-
¤u, tam ve mükemmel itaat.
k›t’a: dörtlük, dört m›sradan olu-
flan naz›m birimi.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
manzum: vezinli, kafiyeli söz, na-
z›m olarak yaz›lm›fl eser.

medet: inayet, yard›m, imdat.
mevzu: konu.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mutemet: itimat edilir, güve-
nilir.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
münakafla: tart›flma.
müteferrik: çeflitli.
müteflekkil: meydana gel-
mifl, kurulmufl.

nispet: k›yaslama; oran, ölçü.
nur-i kerem: güzel ahlâk nu-
ru; ihsan edilen nur.
recm: tafla tutma, tafl ile vur-
ma, tafllama.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
senet: dayan›lacak ve güve-
nilecek fley, kuvvetli delil ola-
bilecek söz.
sükûnet: durgunluk; huzur,

sakinlik.
sükût: sessizlik.
fler: kötülük.
tayy-› mekân: mekan› orta-
dan kald›rma, mekan› atlar-
cas›na geçme.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
tezebzüb: kar›fl›kl›k, karars›z-
l›k.
vecih: cihet, yön.

1. fieytanlar için o kandilleri birer tafl yapt›k. (Mülk Suresi: 5.)
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fieytanlar›n recmedilmelerini beyan ve ispattan
sonra, baflka bir i’lemde Üstad›m›z, Kur’ân’dan is-
tifade etti¤i dört tarik› dört hatve ile gayet veciz bir
tarzda izah eder. Risale-i Nur’un Sözler k›sm›nda
mufassal izah› bulunan bu i’lem çok mühimdir.

Di¤er bir i’leminde, ubudiyetin mukaddeme-i
mükâfat-› lâhika de¤il, netice-i nimet-i sab›ka oldu-
¤unu beyandan sonra, çok hakikatli ve genifl ma-
nadaki i’lemlere geçerek, Nurun ‹lk Kap›s›’nda ve
Küçük Sözler’de bir derece mealleri bulunan haki-
katlerin izah›yla bu k›ymettar ve mühim risale hita-
ma erer.

Bu k›ymettar risalenin münderecat›ndan flems
gibi nurlu, kamer gibi parlak bir misali fludur:

Kur’ân-› Hâkim kâinattaki insana raci ve men-
faatli olan eflyay› ihtar için zikrediyor. Yoksa
Kur’ân-› Hakîm’in o beyanat› yaln›z o faydas›na
inhisar etmiyor. Çünkü, insan kendisiyle alâkas›
olan ve faydas› dokunan bir zerreye, kendisi ile
alâkas› olmayan bir flemsten ziyade ehemmiyet ve-
rir. Meselâ:

2 nÜÉn°ùp◊rGnh nÚ/æ°uùdG nOnónY Gƒoªn∏r©nàpd 1@ n∫pRÉnæne o√ÉnfrQsónb nônªn≤rdGnh
Yani, kamerin küre-i arz etraf›nda devrinin Ce-

nab-› Hak taraf›ndan takdir edilmesinin pek çok
hikmetlerinden bir hikmeti de beflerin günlerini,
aylar›n›, senelerini hesap etmesi, bilmesidir. Yoksa 
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kamer: ay.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küre-i arz: yer küre, dünya.
meal: mana, anlam, mefhum.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
misal: örnek, nümune.
mufassal: tafsilâtl› olarak aç›kla-
nan, uzun uzad›ya aç›klan›p anla-
t›lan, ayr›nt›l›, detayl›.
mukaddeme-i mükâfat-› lâhika:
ileride verilecek mükâfat›n bafl-
lang›c›.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münderecat: bir fleyin içine derc
edilmifl fleyler, bir kitap veya der-
ginin ihtiva etti¤i fleyler, içindeki-
ler.
netice-i nimet-i sâb›ka: geçmifl-
te verilen nimetin neticesi.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
recmedilme: tafla tutulma, tafl-
lanma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flems: günefl.
takdir: Allah’›n takdiri, Allah’›n il-
miyle belli bir düzen vermesi.
tarik: yol.
tarz: biçim, flekil.
ubudiyet: kulluk.
veciz: k›sa, öz, derli toplu, muhta-
sar.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.
zikretmek: anmak, bildirmek.
ziyade: çok, fazla.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hatve: ad›m.

hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.
hitam: son, nihayet, sona er-
me, bitme, neticelenme, ta-
mamlanma.
ihtar: dikkatini çekme, hat›r-
latma, uyar›.
i’lem: Arapçada bil anlam›nda
emir.
inhisar: yaln›z bir fleye ait k›l-

ma, tekelleflme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.

1. Yâsin Suresi: 39.

2. ‹sra Suresi: 12.



kamerin takdiri, bizce çok lüzumlu bulunan bu fay-
das›na inhisar etmez. Hâl›k-› Zülcelâl’in esmas›na
âyinedarl›k eden binler hikmetleri daha var.

Bu k›ymettar risalenin ahirinde, Alt› Katrede
i’caz-› Kur’ân’› hülâsa eden küçük, fakat o nispet-
te flümullü bir risale vard›r.

Mu'cize-i Kübradan birkaç katreyi Tazammun eden
On Dördüncü Reflha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n risaletinin
hakkaniyetine bir delil de Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’-
d›r. Kur’ân-› Hakîm’in k›rka yak›n vech-i i’caz›, Le-
maat ve ‹flaratü’l-‹’caz tefsirinde beyan edildi¤in-
den, onlara havale ederek, Birinci Katre nihayet
bulur.

‹kinci Katrede, Yirmi Beflinci Sözde zikredilen
“Kur’ân Nedir?” diye olan tarifin k›sa bir Arapça-
s› vard›r.

Üçüncü Katre: Alt› Noktad›r. Üçüncü Noktas›n-
da: Nas›l ki insan muhtelif hacat-› cismaniyeye
muhtelif vakitlerde muhtaçt›r... Meselâ, havaya
her an, hararete, suya her vakit, g›daya her gün,
ziyaya her hafta muhtaçt›r; öyle de, hacat-› mane-
viye-i insaniye de muhteliftir. Bir k›sm›na her an
muhtaçt›r (Lâfzullah gibi), bir k›sm›na her vakit
muhtaçt›r (Bismillâh gibi), bir k›sm›na her saat
muhtaçt›r (Lâ ilâhe illâllah gibi) ve hakeza, k›yas et.

Dördüncü Katre: Alt› Nüktedir. Beflinci Nükte-
sinde çok ayet-i kerîme bulunmas›ndan ve oras› da 

ahir: son.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selam onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
âyinedarl›k: aynal›k yapma, gös-
terme.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bismillâh: Besmele; Allah nam›-
na, Allah için, Allah’›n ad› ve izni
ile.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
esmâ: adlar, isimler.
hacat-› cismaniye: insan›n bede-
nî ihtiyaçlar›.
hacat-› maneviye-i insaniye: in-
san›n manevî ihtiyaçlar›.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, hak ve do¤ruluktan ayr›l-
mama.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
hararet: s›cakl›k.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i, yüksek ve eriflilmez ifadesi.
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inhisar: yaln›z bir fleye ait k›l-
ma, tekelleflme.
kamer: ay.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan aciz b›ra-
kan Kur’an.
lâ ilâhe illallah: Allah’tan
baflka ilah yoktur.
lâfzullah: Allah lâfz›.
meselâ: örne¤in.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nihayet: son.
nispet: oran, ölçü.
peygamber: Allah taraf›ndan
haber getirerek ‹lâhî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤

eden elçi, nebi.

risalet: elçilik, resullük, pey-
gamber olarak gönderilme.

flümul: kaplam.

takdir: Allah’›n takdiri, Al-
lah’›n ilmiyle belli bir düzen
vermesi.

tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.

vech-i i’caz: mu’cize yönü.

zikretmek: anmak, bildir-
mek.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



izah makam› olmad›¤›ndan, Mu’cizat-› Kur’âni-
ye’ye havale edilerek o nükte tayyedilmifltir. Bazen
bir harf-i Kur’ânîde Kur’ân’›n i’caz›n› ispat eden
bu risale ve arkadafllar› olan ‹flaratü’l-‹’caz ve
Mu’cizat-› Kur’âniye risaleleri, Kur’ân-› Hakîm’in
birer elmas k›l›nc›d›rlar.

Alt›nc› Katre: Belâgat-i Kur’âniyenin bir s›rr›n›
keflfederek, ediplerin “Unzur ilâ men kàle,” yani
“Kim söylemifl?” demelerine mukabil, “Unzur ilâ
men kàle ve limen kàle ve fîmâ kàle” diyerek,
i’caz-› Kur’âniyeyi parlatt›r›yor.

Bu Alt›nc› Katre, belâgat-i Kur’âniye için mü-
him bir anahtard›r.

fiULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371

‹ki sahifelik bir zeyli olan küçük hacimde bir Ri-
saledir.
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Çok muhtasar oldu¤u için özetlenmedi.
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dikkatle anlafl›labilen mana veya
söz.
sahife: sayfa.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
tayy: atlamak, üzerinden geç-
mek.
unzur ilâ men kâle: kim söyle-
mifl, bak.
zeyil: ek, bir eserin devam› ola-
rak yaz›lan k›s›m.

belâgat-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait belâgat, Kur’ân’›n kendine
has olan belâgat›.
edib: edebiyatç›, edebiyatla
meflgul olan.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
harf-i Kur’ânî: Kur’ân’›n harfi.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
i’caz: mucizelik, insanlar›n

benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
i’caz-› Kur’aniye: Kur’an’›n
mucizeli¤i, yüksek ve eriflil-
mez ifadesi.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e

indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
makam: yer.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
mukabil: karfl›l›k.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nükte: ince manal›, ancak

1. Allah’›m! Bize hayat›m›z› saadetle ve flehadetle ve iyilikle ve müjde ile sona erdirmek na-
sip eyle. Amin, âmin, âmin.



‹tizar
Fihristi hitama eren Mesnevî-i Nuriye, hayat›n hayat›

ve gayesi ve en yüksek hakikat olan iman›, taklitten tah-
kike, tahkikten ilmelyakin mertebesine, ilmelyakin mer-
tebesinden aynelyakin derecesine ve daha sonra da ha-
kalyakine ulaflt›ran muazzam ve muhteflem ve pek çok
risaleleri tazammun eden muhit ve harika bir eserdir.

Bu eserin hakikî k›ymetini tebarüz ettirecek en hakikî
fihristi, yine onun aziz ve muhterem müellifi Üstad›m›z
yapabilirdi. Bizim çok k›sa anlay›fl›m›z ve zay›f idrakimiz
ve kàs›r fehmimiz ve Arapçaya olan vukufsuzlu¤umuz,
ulema-i mütebahhirînin katresine bahir dedikleri bu em-
salsiz eserin fihristini kàrilere pek noksan olarak takdim
etmemizin âmilleri olmufltur.

Muhterem kàri! Bu fihriste bak›p da t›ls›m-› kâinat›n
keflflaf›, hakaik-› eflyan›n miftah›, hikmet-i hilkatin dellâl›
olan bu manevî hazine hükmündeki mecmuay› da o mi-
zan ile tartma. Çünkü, bizdeki acz ve noksanl›k o mec-
muan›n k›ymetiyle mebsuten de¤il, makusen mütenasip-
tir. Güneflin bir zerre cam parças›ndaki timsaline bak›p
da, “Günefl de bu kadard›r” deme. Çünkü, o zerre, kabi-
liyeti kadar o güneflten feyiz al›r. Sen ise âyinenin büyük-
lü¤ü nispetinde o manevî flemsten feyiz alacaks›n.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amil: sebep, etken.
âyine: ayna.
aynelyakin: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
aziz: muhterem, sayg›n.
bahir: deniz.
cüz’î: küçük, az.
dellâl: ilân eden, bir haberi du-
yurmak için yüksek sesle ba¤›ra-
rak dolaflan kimse.
emsalsiz: benzersiz.
fehim: anlay›fl.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
fihrist: bir kitab›n bafl›nda veya
sonunda yer alan ve kitab›n için-
de neler bulundu¤unu gösteren
cetvel, indeks.
hakaik-› eflya: nesnelerin, fleyle-
rin perde arkas›ndaki hakikatleri.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hakkalyakin: marifet mertebesi-
nin en yükse¤i; bir fleyi yaflaya-
rak, içine girerek, do¤rulu¤undan
flüpheye asla yer b›rakmayacak
biçimde kesin olarak bilme.
harika: ola¤anüstü.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
hikmet-i hilkat: yarat›l›fl hikmeti.
hitam: son, nihayet, sona erme,
bitme, neticelenme, tamamlan-
ma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
i’lem: arapça’da bil! anlam›nda
emir.
ilmelyakin: yakin ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme; aksi
mümkün olmayan aç›k, kesin ve
sa¤lam bilgi.
ilmelyakin: yakin ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme; aksi
mümkün olmayan aç›k, kesin ve
sa¤lam bilgi.
iman: inanç, itikat.
itizar: özür dileme, bir sebep gös-
tererek aff›n› dileme.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kàri: okuyucu, okuyan.
kàs›r: k›sa.
katre: damla.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
k›ymet: de¤er.
makusen mütenasip: ters oran-
t›l›, birbirine nispet edilen iki fley-
den biri artt›kça (ço¤ald›kça) di¤e-
rinin azalmas› (eksilmesi).
manevî: manaya ait, maddî ol-
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mayan.
mebsuten: mebsut olarak,
afl›lm›fl, yay›lm›fl, etrafl›ca an-
lat›lm›fl olarak.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
mertebe: derece, basamak.
miftah: açan alet, anahtar.
mizan: terazi, ölçü.
muazzam: çok büyük, ulu,
yüce.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
muhterem: sayg› de¤er, hür-

mete lay›k, sayg›n.
muhteflem: haflmetli, yüce.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
nispet: oran, ölçü.
flems: günefl.
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rmak, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.
takdim: arz etme, sunma.
taklit: delilsiz olarak hareket
etme, fleriatteki delilini bil-
meksizin bir hükümle amel
etme.

tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tebarüz: belli olma, görünme,
bariz hale gelme.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›-
m›, evrenin gizli s›rr›.
ulema-i mütebahhirîn: son
zamanlarda yetiflen büyük
âlimler.
vukuf: bir hâlde oldu¤u gibi
kalma, bir hâlde bulunma, ar-
t›p eksilmeme.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça.



Hem bu mecmuada bulunan yüzlerce i’lemlerden yal-
n›z pek az bir k›sm›n›n pek cüz’î bir manas› yaln›z iflaret
için zikredilmifl. Yoksa her bir risale, hatta her bir i’lem
için bu Mesnevî Fihristinin mecmuu kadar bir fihrist yap-
mak lâz›m gelirdi. Buna da ne bizim iktidar-› ilmimiz ve
ne de makam ve ne de zaman müsait de¤ildir.

1 oº«/µ`n◊rG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG Énænà`rªs∏nY Éne s’pG Énænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
2@ÉnfrÉn£rNnG rhnG Énæ«°/ùnf r¿pG ÉnfròpNGnDƒoJn’ ÉnæsHnQ

pánerôoëpH nán°üpbÉsædG nánàr°Spôr¡pØrdG p√pò'g m∫ƒoÑnb pøn°ùrMnÉpH Ésæpe rπsÑn≤nJ ÉnæsHnQ
nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrë°nUnh /¬pd'Gnh nÚp∏n°SrôoŸrG póu«°nS

3 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªn◊rGnh nÚ/e'G
Mustafa Gül ve Tahiri Mutlu
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bildirme.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hürmet: sayg›.
iktidar-› ilim: ilmin iktidar›, güç
ve kuvveti.
i’lem: arapça’da bil! anlam›nda
emir.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
makam: yer, mevki.
mecmu: toplam, tüm.
müsait: uygun, münasip.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lâhî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bî.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
yâ Rabbî: ey her fleyi en güzel
flekilde terbiye ve idare eden Al-
lah’›m.
zikretmek: anmak, bildirmek.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
Ashap: Sahabeler, Hz. Pey-
gamberi (a.s.m.) görmüfl ve

onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler.
Bakara: Kur’ân-› Kerîm’in 2.
suresi. Medine-i Münevve-
re’de nazil olmufltur. 286
ayettir.

fihrist: bir kitab›n bafl›nda ve-
ya sonunda yer alan ve kita-
b›n içinde neler bulundu¤unu
gösteren cetvel, indeks.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek

1. Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederim. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bilgimiz
yoktur. Sen herfleyi hakk›yla bilir, herfleyi hikmetle yapars›n. (Bakara Sûresi: 32.)

2. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek, bizi onunla hesaba çekme.
(Bakara Suresi: 286.)

3. Ey Rabbimiz! Peygamberlerin Efendisi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ve Âli ve bü-
tün Ashab› hürmetine, flu noksan fihristi en güzel surette kabul eyle, âmin. Ve ezelden
ebede kadar, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
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