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MUHAKEMAT | 11



‹kinci Maksat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

MUKADDEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Nübüvvet akîdesinin ispat ve izah› ile beraber, Peygamber Efendimizin

(a.s.m.) Cenab-› Hakk›n vücud ve vahdetine delil oluflu anlat›l›r. Nübüvvet akî-
desinin çekirde¤i “nübüvvet-i mutlaka,” yani peygamberlik müessesesi, esas›
ise “nübüvvet-i Muhammediye,” yani Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) peygam-
berli¤i oldu¤u ifade edilerek, evvelâ nübüvvet-i mutlakan›n ispat› ve insanl›k için
neden zarurî oldu¤u, sonra da Peygamberimizin (a.s.m.) do¤rulu¤u izah ve is-
pat edilir.

MUKADDEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Nübüvvet akîdesinin kübras› olan nübüvvet-i Muhammed’in (a.s.m.) s›dk›na

ve peygamber olufluna delil olan baz› hususlar›n “Befl Meslek” halinde ispat
olunaca¤› beyan edilir.

B‹R‹NC‹ MESLEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) güzel ahlâk ve seciyelerinin onun nübüvvetine na-

s›l delil oldu¤u izah edilir.

‹K‹NC‹ MESLEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Peygamberimizin (a.s.m.) ümmîli¤i ile beraber, geçmifl peygamberlerin bü-

tün hallerini ve s›rlar›n› izah etmesiyle, bütün zekâ sahiplerinin nazar-› dikkat-
lerini çekecek flekilde çekinmeden ve sonsuz bir cesaretle söylemesi, önceki se-
mavî kitaplar›n birlefltikleri noktalar›n do¤rulay›c›s›, ihtilâf noktalar›n›n ise mu-
sahhihi olarak bütün peygamber k›ssalar›n› zikretmesinin, onun s›dk ve nübüv-
vetini nas›l ispat etti¤ini izah eder. 

ÜÇÜNCÜ MESLEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Resulullah’›n (a.s.m.) zaman-› haldeki, yani Asr-› Saadetteki icraat›n›n, onun

nübüvvetinin hakkaniyetine nas›l delil oldu¤u izah edilir.

DÖRDÜNCÜ MESLEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
‹stikbalin, yani Asr-› Saadetten günümüze kadar geçen ve bundan sonra ge-

lecek olan zaman›n Resulullah’›n (a.s.m.) do¤ruluk ve hakl›l›¤›na nas›l delil ol-
du¤u Dört Nükte halinde beyan edilen küllî kaidelerle izah ve ispat edilir.

BEfi‹NC‹ MESLEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Resulullah’›n (a.s.m.) mu’cizeleri hakk›nda mühim bir ölçü zikredilerek, bu

ölçü dahilinde alt› nevi mu’cize s›ralan›r. fiakk-› Kamer mu’cizesine yöneltilen
bir itiraza gayet güzel ve ikna edici cevap verilir.

Üçüncü Maksat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

Kur’ân’›n dört maksad›ndan biri olan haflr-i cismanî, yani öldükten sonra di-
rilme akîdesinin izah ve ispat› yap›l›r.

12 | MUHAKEMAT



B‹R‹NC‹ MAKSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Haflr-i cismanî hakk›ndaki deliller on bir madde halinde özetlenir.

‹K‹NC‹ MAKSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Muhakemat’›n telifinden otuz sene sonra telif edilen Dokuzuncu fiua ve

Onuncu Sözün iki zeyli olup, oradan al›narak buraya da derç edilmifltir.

Dokuzuncu fiua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Ekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

fiah›s Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Yer Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Ayet ‹ndeksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Hadis ‹ndeksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
fiah›s ‹ndeksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Yer ‹ndeksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Genel ‹ndeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Tarihsel Geliflim ve Olaylar ‹çinde Bediüzzaman Said Nursî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

* * *

MUHAKEMAT | 13



14 | MUHAKEMAT



MUHAKEMAT | 15

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 idrakine
uygun izahlar› ihtiva eden bir hususiyete sahiptir. Risale-i Nur, Kur’ân’›n bu asra ba-
kan 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 çerçevesinde
kaleme ald›¤› Risale-i Nur’la, bu zaman›n manevî ihtiyaçlar›na tatminkâr cevaplar ve-
ren 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 seviyeye
ulaflm›flt›r. As›rlard›r Kur’ân aleyhine y›¤›lagelen flüphe, itiraz ve evhamlar, bu asr›n
çalkant›lar› içinde yol bulup, ça¤›n modern imkânlar› kullan›larak birçok insana mal
edilebilmifltir.

‹flte Bediüzzaman Said Nursî, bu geliflmelerin, Müslümanlar›n dahi iman›n› 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 tesise
muvaffak olmufltur.

Bu eserlerde, her insan›n zihnini meflgul eden ve modern ça¤ insanlar›n›n da bigâ-
ne kalamayaca¤›, “Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyadaki va-
zifem nedir?” suallerine doyurucu izahlar getirilmekte; baflta Allah’a iman olmak üze-
re bütün iman esaslar› izah ve ispat edilmekte; bu konularda fen ve felsefe ad›na or-
taya konulan flüphe ve sualler ikna edici bir üslûpla cevapland›r›lmakta; ilimle dinin
uzlaflmazl›¤› yolundaki iddialar püskürtülerek, ilme din nam›na sahip ç›k›lmakta; ‹slâ-
m› dejenere etmek maksad›yla giriflilen tahrifatç› tahrip teflebbüsleri bofla ç›kar›l-
makta; maddeci anlay›fla bina edilen medeniyetin insanl›¤› sürükledi¤i manevî buh-
ranlar, Kur’ân’›n tevhit ve haflir gibi genifl hakikatlerine dair akl› doyuran, ruhu okfla-
yan, kalbi tatmin eden tatl› izahlarla tedavi edilmekte; ruhun ve kalbin vazifesizli¤in-
den do¤an s›k›nt›lar›n sürükledi¤i sefahat ve bafl›boflluk hâli, Kur’ân mesaj›yla 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 önceleyen
ve müspet hareket esas›na dayanan orijinal ve örnek bir hizmet metoduna kaynak-
l›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 fle-
kilde yap›lm›flt›r.

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

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

la Abdullah’tan ald›. De¤iflik medreselerde k›sa aral›klarla kalarak befl y›l süren tahsil
hayat›na, Ta¤ Köyünde sekiz yafl›nda bafllad›. Sonunda, Do¤ubayaz›t’ta fieyh Mehmet Celâlî’nin med-
resesinde üç ay süren bir e¤itimden sonra icazetini ald› ve Do¤ubayaz›t’tan ayr›ld›. ‹lmî münazaralar-
daki 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 “Bediüzza-
man” 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 fikri,
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. An-
cak, 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 hallolu-
nur; 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, hu-
kukî aç›dan suç isnat edilemeyince, serbest b›rak›ld›. Ancak, suçsuzlu¤u onu Toptafl› T›marhanesine
gönderilmekten kurtaramad›.

Doktorlar›n “sa¤lam” raporu vermesine ra¤men, o gözetimde kalmaya devam etti, sadece yeri de-
¤iflti; t›marhaneden tekrar hapishaneye gönderildi. Çünkü, hükümet ile uzlaflmam›flt›. Zaptiye Naz›r›
fiefik Paflan›n, “ihsan-› flahane” ile birlikte getirdi¤i Padiflah selâm›n› reddetmiflti—kurulmas›n› önerdi-
¤i üniversitenin rektörü tayin edilmesine ve rektörlük maafl›n›n hemen ödenmeye bafllanaca¤› sözü-
nü almas›na ra¤men. Bu arada, elbette, e¤itim hakk›ndaki teklifi Bakanlar Kurulunun gündemine al›-
nacak ve görüflülmesi sa¤lanacakt›. Bediüzzaman, bu teklifleri sus pay› olarak gördü¤ünden kabul et-
medi 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 ‹ttihatç›-
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 düzenlen-
mesi ifliyle meflgul oldu. Hakkâri, Bitlis, Mufl, Diyarbak›r ve Urfa yörelerindeki afliretleri ziyaret etti.
Meflrutiyeti, hürriyeti, anayasay› ve bunlar›n ‹slâmî temellerini, meflrutiyetin nimetlerinden faydalan-
malar› için gayret göstermelerinin gereklili¤ini anlatt›. Daha sonra bu görüflmelerin ve aç›klamalar›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› dur-
durulan 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, Petersburg,
Varflova, Viyana, Sofya üzerinden, Kas›m 1918’de ‹stanbul’a ulaflt›.

Gelifli büyük bir ilgiyle karfl›lanan Bediüzzaman, Harbiye Naz›r› Enver Paflan›n teklifi üzerine, ‹stan-
bul’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 verildi. “Mah-
reç Mevleviyyeti” olarak da an›lan bu paye, Osmanl› ülkesindeki bütün resmî uleman›n reisi olan
“Baflmüderris”ten sonraki ilmî rütbe anlam›na geliyordu.

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

‹man rükünlerinin ispat›na dair Nokta, çeflitli ayet ve hadisleri tefsir eden Sünuhat, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini ispat eden fiuaat, Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini anlatan
Rumuz, sosyal konularda Tulûat, tevhidin ispat› hakk›nda Katre, özlü sözleri içine alan Hakikat Çekir-
dekleri, ahlâk ve ubudiyet derslerini ihtiva eden Habbe, Zerre ve fiemme adl› risalelerini yazd› ve ya-
y›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 Ankara’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 rahat-
s›z etti¤inden, Büyük Millet Meclisi baflkan› Mustafa Kemal Pafla ile aralar›nda ciddî bir tart›flmaya yol
açt›. Mustafa Kemal özür dileyip tart›flmay› daha fazla uzatmasa da, bu olay Bediüzzaman ve yeni re-
jimin 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 ya-
z›ld›.

Bu s›rada Ankara’da, yeni yönetim dinden uzak dünyevî bir temel üzerine oturtulmaya çal›fl›l›yor-
du. 1928 y›l›nda gerçekleflen harf ink›lâb› ile, Arap harfleriyle kitap yay›nlamak yasaklan›nca, risale-
ler 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 ser-
best 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 bera-
at karar› almalar›na ra¤men, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesinde de ayn› iddialarla yarg›land›lar. Said Nur-
sî, Afyon Cezaevinin bütün a¤›r ve zor flartlar›na ra¤men, On Dördüncü ve On Beflinci fiualar› burada
yazarak Risale–i Nur’lar›n telifini tamamlad›.

Mahkeme, 6 Aral›k 1948 tarihinde Said Nursî hakk›nda 20 ay a¤›r hapis cezas›na 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 kara-
r› 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 ziya-
ret etti. Patrik Athenagoras ile görüflmesinde Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini, Kur’ân-› Ke-
rîm’in de Allah’›n kitab› oldu¤unu kabul etmeleri hâlinde, Hr›stiyanlar› kastederek, ehl-i necat olacak-
lar›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 talebeleriyle
Urfa’ya gitti. Seksen iki y›ll›k ömrünü 23 Mart 1960 günü, ‹pek Palas Oteli 27 numaral› odada sabaha
karfl› tamamlad›.

Ömrü boyunca verdi¤i iman ve hürriyet mücadelesi yüzünden bask› alt›nda kalan 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 milyonlar-
ca Nur Talebesini b›rakt›.

®
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Cümle tahiyyat ol Hâkim-i Ezel ve Hakîm-i Ezelî ve

Rahman-› Lemyezelîye elyakt›r ki, bizi ‹slâmiyetle serfi-
raz ve fieriat-› Garra ile s›rat-› müstakîme hidayet etmifl-
tir.

Öyle bir fleriat ki, ak›l ve nakil dest be-dest ittifak ve-
rerek ol fleriat›n hakaikinin hakkaniyetini tasdik etmifller-
dir.

Öyle hakaik ki, kökleri hakikat zemininde rüsuh ile be-
raber, dal ve budaklar› kemalât›n göklerine yükselip, in-
tiflar edip…

Öyle füruat ki, meyveleri saadet-i dareyndir ve bizi
Kur'ân-› Mu'ciz ile irflat eylemifl.

Öyle kitap ki, kaideleri ile hilkat-i âlemin kitab›ndan
dest-i kader ve kalem-i hikmet ile mektup ve cârî olan
kavanin-i amika-i dakika-i ‹lâhiyeyi izhar etti¤inden, ah-
kam-› adilânesiyle nev-i beflerin nizam ve muvazenet ve
terakkîsine kefil-i mutlak ve üstad-› küll olmufltur.

Salâvat-› bînihaye ol Server-i Kâinat ve Fahr-› Âleme
hediye olsun ki: Âlem, enva ve ecnas›yla onun risaletine
flahadet ve mu'cizelerine delâlet ve hazine-i gayptan ge-
tirdi¤i meta-› âlîye dellâll›k ediyor. Güya, âleme teflrif et-
ti¤inden, her bir nev kendi lisan-› mahsusuyla alk›fllad›¤›
gibi; Sultan-› Ezel, zemin ve asuman›n evtar›n› intak 
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intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
ittifak: birleflme, birlik oluflturma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kaide: kural, esas, düstur.
kalem-i hikmet: hikmet kalemi,
Cenab-› Hakk’›n hikmet tecellile-
rini kâinata yazan manevî kalem.
kavanin-i amika-i dakika-i ‹lahi-
ye: Cenab-› Hak taraf›ndan konu-
lan ve çok inceden inceye araflt›r-
ma ve düflünce ile anlafl›labilen
ince ve derin olan kanunlar.
kefil-i mutlak: kay›ts›z flarts›z
her fleyiyle tam kefil olan.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
lisan-› mahsus: kendisine ait dil,
kendine ait tarz.
metâ-› âlî: ulvî, yüksek, k›ymetli
mal.
muvazenet: denge.
nakl: Kur’ân-› Kerîm, hadis-i flerif
gibi ‹slâm›n aslî kaynaklar›, nakil.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
nevî: çeflit, tür.
nizam: düzen, düzgünlük; kanun.
Rahman-› Lemyezelî: sonsuza
kadar bütün mahlûkata merha-
met ve flefkat eden, onlara ni-
metler veren Allah.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
rüsuh: sa¤lam olma, sa¤laml›k.
saadet-i dâreyn: iki cihan saade-
ti, dünya ve ahiret mutlulu¤u.
salâvat-› bînihâye: Hz. Muham-
med’e (a.s.m.) yap›lan sonsuz du-
a.
serfiraz: benzerlerinden üstün
olan, baflta gelen, seçkin.
Server-i Kâinat: kâinat›n en bü-
yü¤ü, reisi; Hz. Muhammed
(a.s.m.).
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.
Sultan-› Ezel: kudret kuvvet ve
iktidar› zamanla kay›tl› olmayan,
saltanat›n›n bafllang›c› olmayan
sultan.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fleriat: , ‹lâhî emir ve yasaklara
dayanan hükümlerin hepsi.
fieriat-› Garra: parlak ve nurlu fle-
riat; ‹slâm dini.
tahiyyat: tahiyyeler, selamlar,
dualar.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
terakki: yükselme, ilerleme.
teflrif: flereflendirme, fleref ver-
me.
üstad-› küll: her çeflit ilimde, her
hususta çok ileri bilgisi olan, her-
kesin üstad›.

ahkâm-› âdilane: adaletli hü-
kümler.
asuman: gökyüzü, sema.
cari: cereyan eden, akan, iflle-
yen.
dellâl: ilan eden, bir haberi
duyurmak için yüksek sesle
ba¤›rarak dolaflan kimse.
destbedest: el ele.
dest-i kader: kader eli.
ecnas: cinsler, çeflitler.

elyak: en lay›k olan.
enva: çeflitler, türler, neviler.
evtar: yaya gerilmifl ipler, ki-
rifller, teller.
füruat: ayr›nt›lar, esastan ol-
mayan meseleler.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
Hakîm-i Ezelî: bafllang›c› ol-
mayan ve sonsuz hikmet sa-
hibi olan, Allah.

hakkaniyet: hak ve adâlete
uygunluk.
hazine-i gayp: gayp hazinesi,
var olan fakat görünmeyen
hazine.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›-
fl›.
intak: söyletme, söyletilme,
dile getirme.

1. Rahman ve Rahim olan Allah'›n ad›yla.



edip, her bir tel baflka lisan ile mu'cizat›n›n na¤amat›n›
inflat etmekle, o sada-i flirin bu kubbe-i mînada ilelebed
tanînendaz etmifltir. Güya, asuman, kendi miraç ve me-
lek ve kamerin elsine-i semaviyesiyle risaletini tebrik; ve
zemin, kendi hacer ve flecer ve hayvan›n dilleriyle mu'ci-
zelerine senahan; ve cevv-i feza, kendi cin ve bulutlar›n
iflarat›yla nübüvvetine beflaret ve sayeban; ve zaman-›
mazi, enbiya ve kütüp ve kâhinlerin rumuz ve telvihat›y-
la o flems-i hakikatin fecr-i sad›k›n› göstererek müjdeci;
ve zaman-› hal, yani Asr-› Saadet, lisan-› haliyle tabiat-›
Araptaki ink›lâb-› azîmin ve bedeviyet-i s›rftan medeni-
yet-i mahzan›n def'aten tevellüdünü flahit göstererek nü-
büvvetini ispat; ve zaman-› müstakbel, kendi vukuat ve
fünununun etvar-› müdakkikanesiyle onun mevkib-› ikba-
lini istikbal ve lisan-› hakîmâne ile irfladat›na teflekkür;
nev-i befler, kendi muhakkikleriyle, bahusus hatib-i beli¤i
ki, flems gibi kendi kendine bürhan olan Muhammed’in
(a.s.m.) lisan-› fasihanesiyle Hak’tan geldi¤ini ilân; ve
Zat-› Zülcelâl, kendi Kur'ân’›n›n lisan-› beli¤anesiyle ol
Nebî-i Ümmînin ferman-› risaletini k›raat ediyorlar ve
okuyorlar.

Beyit:

rórfnG ¬n∏p°ù∏p°S røjpG pA¬nàr°ùnH r¿ÉnëpL p¿GnÒp°T ¬n∏rªoL
1 GnQ ¬n∏p°ùr∏p°S nøjpG rón∏n°ùoµpH r¿Én°S ¬p̧ ¬n∏«pM rRnG ¬nHhoQ

* * *

Asr-› Saadet: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) peygam-
ber olarak dünyada bulundu¤u
devir.
asuman: gökyüzü, sema.
bedeviyet-i s›rf: halis bedevîlik,
göçebelik, tamamen bedevî.
beflaret: müjde, müjdelemek.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cevv-i feza: gökyüzü, uzay.
def’aten: birdenbire, bir defada,
âni olarak.
elsine-i semaviye: semavî diller.
enbiya: nebiler, peygamberler.
etvar-› müdakkikane: hakikatin
araflt›rmas›n› yapanlar›n tav›rlar›.
fecr-i sad›k: gerçek ayd›nl›k, sa-
baha karfl› do¤u ufkunda yay›l-
maya bafllayan beyaz ayd›nl›k.
ferman-› risalet: peygamberlik
ferman›, Kur’ân-› Kerim.
fünun: fenler.
hacer: tafl, kaya parças›.
hatib-i beli¤: hitap etti¤i insanla-
r›n anlay›fl seviyelerine uygun,
tam yerinde düzgün ve özlü söz
söyleyebilen konuflmac›.
ile’l-ebed: ebede kadar, sonsuza
de¤in.
ink›lâb-› azîm: büyük ink›lâp, bü-
yük ve köklü de¤ifliklik.
inflad: fliir okuma, fliiri kural›na
uygun olarak okuma.
irfladat: irflatlar, uyarmalar, do¤ru
yolu göstermeler.
istikbal: gelecek zaman.
iflarat: iflaretler, haber vermeler.
kâhin: gaipten haber vermek id-
dias›nda bulunan kimse, falc›.
k›raat: okuma, devaml› ve düz-
gün okuma.
kubbe-i mînâ: gökyüzü, gök
kubbesi.
kütüp: kitaplar.
lisan-› beli¤ane: bela¤atli, mak-
sad› tam olarak ve mükemmel
bir üslupla ifade eden dil.
lisan-› fasihane: aç›k, anlafl›l›r ve
güzel ifade eden dil.
lisan-› hakîmâne: hikmetli olan
dil.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
medeniyet-i mahza: saf, kat›ks›z
medeniyet; tam medeniyet.
mevkib-i ikbal: arzu edilen ce-
maat, talihli kafile.
miraç: en yüksek makam.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›r›p bulan, bir fleyin iç yüzü-
nü inceleyerek vak›f olan.
nagamat: na¤meler, güzel sesler,
âhenkler, ezgiler.
Nebi-i Ümmî: ümmî peygamber,
okur-yazar olmayan peygamber,
Hz. Muhammed (a.s.m.).
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.

nübüvvet: nebilik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
risalet: elçilik, resullük, pey-
gamber olarak gönderilme.
sada-y› flîrîn: tatl›, hofl, zevkli
ses.
sâyebân: koruyan, himaye
eden; gölgelik, flemsiye.
senâhân: sena edici, birini
öven, metheden.

flecer: a¤aç.
flems: günefl.
flems-i hakikat: hakikat gü-
nefli, gerçe¤in parlakl›¤›.
tabiat-› Arap: Arap milletinin
huyu, Arap karakteri.
taninendaz: ç›nlayan.
telvîhât: telvihler, aç›klama-
lar.
tevellüt: do¤ma, do¤um.

vukuat: vuku bulan fleyler,
hadiseler, olaylar.
zaman-› hâl: flimdiki zaman.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.
zaman-› müstakbel: gelecek
zaman.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.

1. Cihan›n bütün arslanlar›n›n ba¤land›klar› kuvvetli bir zinciri hilekâr bir tilkinin k›rmas›na im-
kân var m›d›r?
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Emma ba'd: fiu fakir, garip Nursî ki, “Bid'atüzzaman”
lâkab›yla müsemma olmaya lây›k iken, haberi olmadan
“Bediüzzaman” ile meflhur olan bîçare, tedenni-i millet-
ten ci¤eri yanm›fl gibi feryad ü figan ederek, “Ah, ah,
ah! Va esefa!” der ki:

‹slâmiyetin ma¤z ve lübbünü terk ederek, k›flr›na ve
zahirine vakf-› nazar ettik ve aldand›k. Ve sû-i fehm ve
sû-i edeb ile, ‹slâmiyetin hakk›n› ve müstehak oldu¤u
hürmeti ifâ edemedik. Tâ o da bizden nefret ederek, ev-
ham ve hayalât›n bulutlar›yla sar›l›p tesettür eyledi. Hem
de hakk› var. Zira, biz ‹srailiyat› usulüne ve hikâyat› aka-
idine ve mecazat› hakaik›na kar›flt›rarak, k›ymetini takdir
edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada te'dib için, zil-
let ve sefalet içinde b›rakt›. Bizi kurtaracak, yine onun
merhametidir.

Öyle ise, ey ihvan-› Müslimîn! Geliniz, ona tarziye ve-
rece¤iz. Elbirli¤iyle dest-i sadâkati uzataca¤›z, biat edece-
¤iz, onun hablü’l-metinine sar›laca¤›z.

Hem de bilâperva olarak ilân ederim: Beni geçmifl
as›rlar›n efkâr›na karfl› mübarezeye heyecan ve flecaate
getiren ve yüzer senelerden beri sevkü’l-ceyfl ile kuvvet
bulan hayalât ve evham›n müdafaas›na beni gayrete ge-
tiren itikad›m ve yakinimdir ki, hak neflv ü nema bula-
cakt›r —e¤er, çendan toprakta gizlense… Ve taraftar ve
mültezimleri muzaffer olacaklard›r —e¤er, çendan za-
man ve zeminin merhametsizli¤inden, az ve zay›f olsa-
lar…
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yanlar›n inanç, ahlak, tarih ve ef-
saneye dayal› kültüründen ‹sla-
ma kar›flt›¤› bilinen fleyler.
itikat: inanç, iman.
k›flr: kabuk, d›fl taraf.
k›ymet: de¤er.
lâkap: ünvan.
lübb: iç, öz.
ma¤z: öz, iç.
mecazât: mecazlar.
muzaffer: yenmifl, galip gelmifl.
mübareze: düello, çat›flma, kav-
ga.
müdafaa: savunma.
mültezim: iltizam eden, taraftar-
l›k gösteren, üzerine alan.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl.
müstahak: lây›k olunan, hak edi-
len fley.
neflvünemâ: yay›l›p geniflleme,
büyüyüp geliflme.
sefalet: maddî ve manevî yoksul-
luk sonucu meydana gelen düfl-
künlük.
sevkü’l-ceyfl: asker sevk  etme,
askerî birliklerin lüzumlu yere
gönderilmesi ve geri çekilmesi ifli-
ni idare etme.
su-i edep: kötü terbiye.
su-i fehim: anlay›fl›n fenal›¤›; kö-
tü anlay›fl.
flecaat: cesurluk, yi¤itlik, korku-
suzluk.
takdir: k›ymet verme, de¤er biç-
me.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tarziye: hatal› bir hareketten do-
lay› aff›n› isteme, özür dileme.
te’dîb: haddini bildirme, cezalan-
d›rarak usland›rma.
tedenni-i millet: milletin alçal-
mas›, kötü bir duruma düflmesi.
tesettür: örtünme, gizlenme.
usûl: as›llar, kökler, esaslar, ka-
ideler.
vâesefa: esefler olsun, ne üzün-
tü!.
vakf-› nazar: bak›fl› sadece bir
fleye has k›lmak, bak›fl›n bir fleye
odaklanmas›.
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zemin: yer.
zillet: hor ve hakir görülme, alçal-
ma.

akait: ‹slâm›n imanla ilgili
esaslar› ve hükümleri.
asr: yüzy›l.
Bediüzzaman: zaman›n, ça-
¤›n eflsiz güzelli¤i.
biat: uyma, ba¤lanma.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Bid’atüzzaman: zaman›n
bid’as›, zaman›n acip ve gari-
bi, zaman›n flartlar›na uyma-
yan.
bilâperva: korkusuzca, çekin-
meden.
çendan: gerçi, her ne kadar.

dest-i sadâkat: ba¤l›l›k ve
do¤ruluk eli.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
emmâ ba’d: bundan sonra;
as›l meseleye gelince (söze
bafllama).
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
feryad ü figan: yüksek sesle
ba¤›rma, a¤lama, s›zlama,
yard›m isteme.
garip: kimsesiz, zavall›.
hablülmetin: sa¤lam ip.

hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hayalât: hayaller, hülyalar.
hikâyat: hikâyeler.
hürmet: sayg›.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
‹hvan-› Müslimîn: müslüman
kardefller.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
‹srailiyat: Yahudî ve Hr›sti-



Hem de itikad›md›r ki: ‹stikbale hüküm sürecek ve her
k›t'as›nda hâkim-i mutlak olacak, yaln›z hakikat-i ‹slâmi-
yettir. Evet, saadetsaray-› istikbalde tahtniflin hakaik ve
maarif yaln›z ‹slâmiyet olacakt›r, onu fethedecek yaln›z
odur; emareler görünüyorlar. Zira, mazi k›t'as›nda vahfle-
tabad sahralar›nda haymeniflin taassup ve taklit, veyahut
cehlistan ülkesinde menzilniflin müzahrefat ve istibdat
olanlara fieriat-› Garran›n galebe-i mutlak ve istilâ-i tam-
m›na sed ve mâni olan sekiz emir, üç hakikat ile zirüze-
ber olmufllard›r ve oluyorlar.

O maniler ise: Ecnebilerde, taklit ve cehalet ve taas-
sup ve k›ssislerin riyaseti. Ve bizdeki mâni ise, istibdad-›
mütenevvi ve ahlâks›zl›k ve müflevvefliyet-i ahval ve ata-
leti intaç eden yeistir ki, flems-i ‹slâmiyetin küsufa yüz
tutmas›na sebep olmufllard›r.

Sekizinci ve en birinci mâni ve belâ budur: Biz ile ec-
nebiler, baz› zevahir-i ‹slâmiyet ve baz› mesail-i fünun or-
tas›nda hayal-i bât›l ile tevehhüm eyledi¤imiz müsademet
ve münakazatt›r. Aferin maarifin himmet-i feyyazanesine
ve fünunun himmet-i merdanesine ki, meyl-i taharri-i ha-
kikat ve muhabbet-i insaniyet ve meyl-i insaf olan hakai-
k› teçhiz ederek, o manilere gönderip zîr ü zeber etmifl
ve ediyor.

Evet, en büyük sebep ki, bizi dünya rahat›ndan ve ec-
nebileri ahiret saadetinden mahrum eden, flems-i ‹slâmi-
yeti münkesif ettiren sû-i tefehhüm ile tevehhüm-ü mü-
sademet ve muhalefettir. Feya li’l-aceb! Köle efendisine 

atalet: tembellik.
cehalet: cahillik, ilimden yoksun
olma, ‹lahî hakikatlerden haber-
siz olma.
cehlistan: cehalet âlemi, cahilli-
¤in hükümferma oldu¤u yer.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fetih: zafer, galibiyet.
feyalilacep: hayret ve taaccüp
ifadesi için söylenir; hayret verici.
fünun: fenler.
galebe-i mutlak: mutlak galibi-
yet, kay›ts›z ve flarts›z üstünlük.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-› ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin
asl›, esas›, gerçe¤i.
hâkim-i mutlak: hiç bir flekilde
hâkimiyetine s›n›r konulmayan
tam hüküm sahibi.
hayâl-i bât›l:.
haymeniflîn: çad›rda oturan, gö-
çebe.
himmet-i feyyazane: kay›r›p,
kollama.
himmet-i merdane: mertçesine
gayretler, yard›mlar.
hüküm: hâkim olma, emri alt›n-
da tutma.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
istibdat: hak ve hukuku tan›ma-
ma, keyfî uygulama, zulüm ve ta-
hakküm.
istibdat-› mütenevvi: çeflit çeflit
zorbal›k, zülum, bask› ve keyfî
uygulamalar.
istikbal: gelecek zaman.
istilâ-y› tam: bütün olarak ele
geçirme.
itikat: inanç, iman.
k›ssis: keflifl, papaz.
küsuf: günefl tutulmas›.
maarif: bilgiler, ilimler.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
mâni: engel.
mazi: geçmifl zaman.
menzilniflin: yerinde oturan.
mesail-i fünun: fenlerle ilgili me-
seleler.
meyl-i insaf: hakk› kabul ve itiraf
arzusu.
meyl-i taharri-i hakikat: gerçe¤i
araflt›rma meyli, hakikati araflt›r-
ma iste¤i.
muhabbet-i insaniyet: insanl›k
sevgisi.
münakazat: z›tl›klar, uyuflmazl›k-
lar.
münkesif: tutulmufl, ayd›nl›¤› ke-
silmifl.
müsademet: çarp›flma, çat›flma,
vuruflma.
müflevvefliyet-i ahval: hallerin
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karma kar›fl›kl›¤›.
müzahrefat: bofl ve yalan
sözler.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
saadet: mutluluk.
saadetsaray-› istikbal: istik-
balin saadetli saray›, istikba-
lin saadet saray›.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
set: mani, perde, engel.
su-i tefehhüm: yanl›fl anla-
ma.
flems-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyet
günefli.

fieriat-› Garra: parlak ve nur-
lu fleriat; ‹slâm dini.
taassup: kendi din ve milliye-
tini çok üstün tutarak baflka
din ve milliyetten olanlara
kin, nefret ve düflmanl›k gös-
terme.
tahtniflîn: tahta oturan; padi-
flah.
taklit: baflkas›n›n fikir ve gö-
rüfllerine körü körüne uyma,
onun gibi hareket etme.
teçhîz: cihazlama, donatma.
tevehhüm: vehimlenme, yok

olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.

tevehhüm-i müsademet ve
muhalefet: çat›flma ve fikir
ayr›l›¤› oldu¤unu zannetme.

vahfletabad: çok ›ss›z, korku
ve ürkeklik veren yer.

yeis: ümitsizlik.

zevahir-i ‹slamiyet: ‹slami-
yetin d›fl görünüflleri, göze
çarpan k›s›mlar›.

zir ü zeber: altüst, karmaka-
r›fl›k, darmada¤›n.



ve hizmetkâr reisine ve veled pederine nas›l düflman ve
muar›z olabilir? Halbuki, ‹slâmiyet fünunun seyyidi ve
mürflidi ve ulûm-u hakikiyenin reis ve pederidir. Fakat,
va esefa, bu sû-i tefehhüm ve flu tevehhüm-ü bât›l, flim-
diye kadar hükmünü icra ederek, vesvesesiyle ye'si ilka
edip, bab-› medeniyet ve maarifi Ekrad ve emsallerine
kapatt›rd›. Zira, baz› zevahir-i diniyeyi, fünunun baz› me-
sailine muar›z tahayyül ederek ürktüler.

Ezcümle, küreviyet-i arz ki, fünunun en birinci derece-
si olan co¤rafyan›n en birinci basama¤›d›r, ileride gele-
cek alt› meseleye münafî zannettiklerinden, bu bedihî
meselede mükabere etmekten çekinmediler.

Ey benim flu kitab›ma im'an-› nazar ile nazar eden zat!
Malûmun olsun, bu kitapla istedi¤im hizmet budur: ‹slâ-
miyette olan tarik-› müstakimi göstermekle ehl-i tefrit
olan a'da-i dinin teflkikat›n› red ve yüzlerine vurmakla be-
raber, tarik-› müstakimin öteki canibini ve sad›k-› ahmak
ünvan›na lây›k olan ehl-i ifrat ve zahirperestlerin teveh-
hümlerini tard ve as›ls›zl›¤›n› göstermek; ve as›l rehber-i
hakikat ve âlem-i ‹slâmiyetin ikbal ve istikbaline yol açan
ve s›rat-› müstakimde kemal-i ümid-i zafer ile çal›flan mu-
hakkikin-i ‹slâm ve âk›l s›dd›klara yard›m etmek ve kuv-
vet vermektir. Elhâs›l, maksad›m, ol elmas k›l›nca saykal
vurmakt›r.

E¤er sual edersen: “Senin bu telâfl›n ve ulûm-u müte-
arife hükmüne geçen fleylere bürhan getirmeye ne lüzum
vard›r? Zira telâhuk-u efkâr ve tecarübün keflfiyat›yla 
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malûm: bilinen, bilinir olan.
mesail: meseleler.
mesele: önemli konu.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhakk›kîn-i ‹slam: müslüman
muhakkikler, hakikatleri araflt›r›p
bulan büyük ‹slam alimleri.
mükâbere: kendini büyük gör-
me, büyüklük taslama.
münâfi: z›t, ayk›r›.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
nazar: göz atma, bakma, bak›fl.
peder: baba.
red: kabul etmeme.
rehber-i hakikat: hakikati, do¤ru
yolu gösteren rehber.
reis: baflkan.
sad›k-› ahmak: ahmak dost.
saykal: cila.
seyyid: efendi.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.
sual: soru.
su-i tefehhüm: yanl›fl anlama.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
tard: kovma, ç›karma, uzaklaflt›r-
ma, sürme.
tarik-› müstakim: do¤ru, hak yol.
tecârüb: tecrübeler, denemeler.
telâhuk-› efkâr: fikirlerin birbiri
pefline gelip birleflmesi, kat›lafl-
mas›, birbirine eklenmesi.
teflkikat: flüpheye düflürmeler,
flüphede b›rakmalar.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
tevehhüm-i bât›l: yanl›fl düflün-
ce sahibi olma.
ulûm-i hakikiye: gerçek ilimler,
kâinat, tabiat, ulûhiyet hakk›nda
teflbih ve mecazlardan arî olan
fleriat, tarikat, marifet ve hakikat.
ulûm-i mütearife: herkesin bildi-
¤i ve tan›d›¤› ilimler.
vâesefa: esefler olsun, ne üzün-
tü!.
velet: çocuk.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
ye’s: ümitsizlik.
zahirperest: d›fl görünüfle k›ymet
veren, d›fl görünüfle dikkat edip iç
yüze ald›r›fl etmeyen.
zat: kifli, flah›s.
zevahir-i diniye: dinle ilgili görü-
nüfller, dine ait görünüfller.

a’dâ-y› din: din düflmanlar›.
âlem-i ‹slâmiyet: ‹slam ale-
mi, ‹slam dünyas›.
bab-› medeniyet: medenîlik,
flehirlilik, uygarl›k kap›s›.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve
ortada olan.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
ehl-i ifrat: az› tercihle haktan
uzak kalanlar.
ehl-i tefrit: afl›r›l›kla haktan
uzaklaflanlar.

Ekrat: Kürtler.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
emsal: benzerler.
Ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
fünun: fenler.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hüküm: hakimiyet, nüfuz,
kumanda.
icra: yürütme, bir ifli yerine
getirme.

ikbal: arzu, istek.
ilka: atma, terk.
im’ân-› nazar: bir ifli dikkatli
düflünme, inceden inceye
tetkik etme.
istikbal: gelecek.
kemal-i ümid-i zafer: tam bir
zafer ümidi.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n il-
ham etmesiyle gösterilen
gaybla ilgili s›rlar.
küreviyet-i arz: yeryüzünün
yuvarlakl›¤›.
maarif: bilgiler, ilimler.



meydan-› bedahete gelen mesaile bürhan getirmek, ma-
lûmu ilâm demektir.”

Cevaben derim: Maatteessüf, benim ile flu zaman›n
k›t’as›nda ifltirak eden cümlesi, e¤er çendan, sureten on
üçüncü asr›n evlâd›d›rlar, fakat fikir ve terakki cihetiyle
kurun-u vustan›n yadigârlar›d›rlar. Güya muas›rlar›m›z,
üçüncü asr›n nihayetinden on üçüncü asra kadar geçmifl
olan as›rlar›n fihristesi, veyahut enmuzeci, veyahut me-
lez bir kavimdirler. Hatta, bu zaman›n çok bedihiyat› on-
larca mevhumat say›l›r.

* * *

Mukaddeme
Bu kitap, üç Makale ile üç Kitap üzerine mürettebdir.

Birinci Makale unsur-u hakikatin veyahut baz› Mukad-
demat ve Mesail ile ‹slâmiyete saykal vurman›n beyan›n-
dad›r.

‹kinci Makale, unsur-u belâgati keflfeder.

Üçüncüsü, unsur-u akide ile ecvibe-i Japoniye beya-
n›ndad›r.

Kitaplar ise, Kur'ân’da iflaret olunan ilmü’s-sema ve il-
mü’l-arz ve ilmü’l-befleri tahkik ile bir nevi tefsirdir.

* * *

asr: yüzy›l.
bedihiyat: aç›k, meydanda olan-
lar, delil ve ispata ihtiyac› olma-
yacak flekilde aç›k, meydanda
olan fleyler.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cihet: yön.
cümle: herkes.
çendan: gerçi, her ne kadar.
ecvibe-i Japoniye: Japonlara ait
cevaplar,.
enmûzec: nümune, örnek.
evlât: çocuklar.
fihriste: katalog, liste.
güya: sanki.
îlâm: bildirme.
ilmülarz: yer ilmi, co¤rafya,
jeoloji gibi ilimler
ilmülbefler: insan ilmi, antropolo-
ji.
ilmüssema: astronomi.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
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keflif: bulma, meydana ç›kar-
ma.
kurun-› vusta: Orta Ça¤.
Maatteessüf: ne yaz›k ki,
üzülerek belirteyim ki.
malûm: bilinen, bilinir olan.
melez: iki ayr› cinsten mey-
dana gelmifl.
mesail: meseleler.
mevhûmât: mevhum fleyler,
kuruntuya dayanan vehim ve
hayal türünden fleyler.
meydan-› bedahet:.
muas›r: ayn› as›rda yaflayan-

lardan her biri, ayn› devirde
yaflayan.
Mukaddeme: girifl, bafllang›ç,
önsöz.
mürettep: tertip olunmufl, di-
zilmifl, s›ralanm›fl.
nevî: çeflit, tür.
nihayet: son.
saykal: cila.
sureten: suret olarak, görü-
nüfl itibariyle.
tahkik: do¤rulu¤unu ispat et-
me, do¤rulama.
tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›kla-

mak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.
terakki: ilim, sanat ve teknik
gibi alanlarda ilerleme, daha
yüksek bir seviyeye gelme.
unsur-› akide: iman›n esasla-
r›.
unsur-› bela¤at: güzel ifade-
nin esaslar›
unsur-› hakikat: gerçe¤in
esaslar›.
yadigâr: bir kimseyi veya
olay› hat›rlatan eflya veya
kimse.
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Unsuru’l-Hakikat



Birinci Makale
Maksada uruc etmek için Mu-

kaddemelerden istimdat etmek
ehl-i tahkikin düsturlar›ndand›r.
Öyle ise, biz de on iki basamakl›
bir merdiven yapaca¤›z.
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düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar, gerçe¤in peflinden gi-
denler.
istimdat: medet dileme, im-
dat isteme, yard›ma ça¤›rma.
mukaddeme: baflta ve as›l
maksada girmeden önce söy-
lenen veya yaz›lan fley.
sat: gaye.
uruç: yukar› ç›kma, yüksel-
me.



Birinci Mukaddeme
Takarrür etmifl usuldendir: Ak›l ve nakil tearuz ettikle-

ri vakitte, ak›l as›l itibar ve nakil tevil olunur. Fakat, o
ak›l, ak›l olsa gerektir.

Hem de tahakkuk etmifl: Kur'ân’›n her bir taraf›nda
intiflar eden makas›d-› esasiye ve anas›r-› asliye dörttür.
Onlar da, ispat-› Sâni-i Vahit ve nübüvvet ve haflr-i cis-
manî ve adalettir.

Yani, hikmet taraf›ndan kâinata irat olunan suallere 
—fiöyle: “Ey kâinat! Nereden ve kimin emriyle geliyor-
sunuz? Sultan›n›z kimdir? Delil ve hatibiniz kimdir? Ne
edeceksiniz ve nereye gideceksiniz?”— kat'î cevap vere-
cek, yaln›z Kur'ân’d›r. Öyle ise, Kur’ân’da makas›ddan
baflka olan kâinat bahsi istitradîdir. Tâ, sanat›n intizam›y-
la Sâni-i Zülcelâle istidlâl yolu gösterilsin.

Evet, intizam görünür ve kemal-i vuzuh ile kendini
gösterir. Sâniin vücut ve kast ve iradesine kat'iyen fleha-
det eden intizam-› sanat, kâinat›n her cihetinde boynunu
kald›rarak, her canibinde lemaan eden hüsn-ü hilkati na-
zar-› hikmete gösteriyor. Güya her bir masnu birer lisan
olup Sâniin hikmetini tesbih ediyor ve her bir nev par-
ma¤›n› kald›rarak flahadet ve iflaret ediyor. Madem mak-
sat budur ve madem kâinat›n kitab›ndan intizama olan
rumuz ve iflarat›n› taallüm ediyoruz ve madem netice bir
ç›kar; teflekkülât-› kâinat nefsü’l-emirde nas›l olursa 
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ya konulmas›, ispatlanmas›.
istidlal: delil getirmek, bir delile
dayanarak netice ç›karmak.
istitrâdî: istitrat ile alâkal›, as›l
konudan olmayan.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
itibar: de¤er.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kast: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
kemal-i vuzuh: tam bir aç›kl›k.
lemeân: parlama, par›ldama.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
makas›d: maksatlar, gayeler.
makas›d-› esasiye: esas maksat-
lar, gayeler.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k.
mukaddeme: baflta ve as›l mak-
sada girmeden önce söylenen
veya yaz›lan fley.
nakl: Kur’ân-› Kerîm, hadis-i flerif
gibi ‹slâm›n aslî kaynaklar›, nakil.
nazar-› hikmet: hikmet gözü ile
bakmak, as›l maksad› düflünerek
bakmak.
nefsülemr: iflin hakikati, asl›.
nevî: çeflit, tür.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
rumuz: remizler, iflaretler.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
taallüm: ö¤renme, belleme.
tahakkuk: gerçekleflme, olma;
delil ile ispat edilme, kesinleflme.
takarrür: yerleflme, kararl› hale
gelme.
tearuz: çat›flma, birbirine z›t ol-
ma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk’› flan›na lay›k ifade-
lerle anma.
teflekkülât-› kâinat: kâinat›n
oluflumu, flekillenmesi.
tevil: Kur’ân ve hadislerin aç›kla-
mas›nda, geçerli bir delil veya se-
bepten dolay›, ayeti ilk bak›flta
görünen manas›ndan al›p, tafl›d›¤›
di¤er manalardan, bir veya birka-
ç› ile tefsir etme.
tevil: rüya tabir etme.
usûl: metot, metodoloji; esaslar,
kaideler.
vücut: var olma, varl›k.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.
âkil: ak›ll› olan.
anas›r-› asliye: as›l, temel un-
surlar.
asl: kök, temel, esas.
bahis: konu.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
güya: sanki.

haflr-i cismanî: cisimle, ce-
setle dirilme, ruhla beraber
bedenlerin ve vücutlar›n hafl-
ri.
hatip: hitap eden, toplulu¤a
karfl› konuflan.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hüsn-ü hilkat: yarat›l›fltalki
güzellik.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.

intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
intizam-› sanat: sanat›n dü-
zenlili¤i, tertibi.
irad: getirme, söyleme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
ispat-› Sâni-i Vahid: bir olan
ve her fleyi sanatl› yaratan
Cenab-› Hakk›n varl›¤›n›n ve
bir oldu¤unun delillerle orta-



olsun, bize bizzat taallûk etmez. Fakat, o meclis-i âlî-i
Kur'ânîye girmifl olan kâinat›n her ferdi dört vazife ile
muvazzaft›r:

Birincisi: ‹ntizam ve ittifak ile Sultan-› Ezelin saltanat›-
n› ilân.

‹kincisi: Her biri birer fenn-i hakikînin mevzu ve mün-
tehab› olduklar›ndan, ‹slâmiyet fünun-u hakikiyenin züb-
desi oldu¤unu izhar.

Üçüncüsü: Her biri birer nev'in numunesi olduklar›n-
dan, hilkatte carî olan kavanin ve nevamis-i ‹lâhiyeye ‹s-
lâmiyeti tatbik ve mutab›k oldu¤unu ispat. Tâ o neva-
mis-i f›triyenin imdad›yla ‹slâmiyet neflv ü nema bulsun.

Evet, bu hasiyetle din-i mübin-i ‹slâm, sair heva ve he-
ves içinde muallâk ve medetsiz, bazen ›fl›k ve bazen zul-
met veren ve çabuk tegayyüre yüz tutan dinlerden müm-
taz ve serfirazd›r.

Dördüncüsü: Her biri birer hakikatin numunesi olduk-
lar›ndan, efkâr› hakaik cihetine tevcih ve teflvik ve tenbih
etmektir.

Ezcümle, Kur'ân’da kasem ile temeyyüz etmifl olan ec-
ram-› ulviye ve süfliyeyi tefekkürden gaflet edenleri dai-
ma ikaz ederler. Evet, kasemat-› Kur'âniye, nevm-i gaf-
lette dalanlara kar'u’l-asad›r.

fiimdi tahakkuk etmifl, flu flöyledir. Öyle ise, flek ve
flüphe etmemek lâz›md›r ki, mu'ciz ve en yüksek 

bizzat: kendisi, flahsen.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cihet: yön.
din-i mübin-i ‹slâm: aflikâr, ap
aç›k olan ‹slâm dinî.
ecram-› süfliye: alçaktaki cisim-
ler, yeryüzündeki cisimler.
ecram-› ulviye: yüksekteki küt-
leler, y›ld›zlar ve gezegenler.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fenn-i hakikî:.
fünun-u hakikiye: gerçek fenler.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, esas.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
heves: nefsin hofluna giden, gelip
geçici istek.
hilkat: yarat›l›fl.
ikaz: uyar›.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
imdat: yard›m.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittifak: birleflme, birlik oluflturma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
karu’l-asâ: hatay› hat›rlatmak
için iflaretle ikaz etme.
kasem: yemin, and.
kasemât-› Kur’âniye: Kur’ân’daki
yeminler.
kavanin: kanunlar, yasalar.
meclis-i âli-i Kur’ânî: Kur’ân’›n
yüksek meclisi.
medet: inayet, yard›m, imdat.
mevzu: konu.
mu’ciz: insan› ayn›s›n› veya ben-
zerini yapmaktan âciz b›rakan ifl.
muallâk: bir yere dayanmadan
havada, boflta, bofllukta duran.
mutab›k: birbirine uyan, uygun.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, gö-
revli.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
müntehap: seçkin, güzide, müm-
taz.
neflvünemâ: yay›l›p geniflleme,
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büyüyüp geliflme.
nev: tür, çeflit.
nevamis-i f›triye: f›trî na-
muslar, yarat›l›fltan gelen ka-
nunlar.
nevamis-i ‹lâhîye: Cenab-›
Hakk›n koymufl oldu¤u ka-
nunlar, fleriatlar.
nevm-i gaflet: gaflet uykusu.
nümune: örnek.
nümune: örnek.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.

serfiraz: benzerlerinden üs-
tün olan, baflta gelen, seçkin.
Sultan-› Ezel: kudret kuvvet
ve iktidar› zamanla kay›tl› ol-
mayan, saltanat›n›n bafllang›-
c› olmayan sultan.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
tahakkuk: gerçekleflme, delil
ile ispat edilme, kesinleflme.
tatbik: uydurma, uygulama.
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n

s›rlar›n›  kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.
tegayyür: de¤iflme, baflkalafl-
ma; bozulma.
temeyyüz: benzerlerinden
farkl› olma, seçilme.
tenbîh: uyar›, ihtar.
tevcih: yöneltme, çevirme.
vazife: görev.
zulmet: karanl›k.
zübde: bir fleyin en mühim
k›sm›, bir fleyin özü, seçkin
k›sm›.



derece-i belâgatte olan Kur'ân-› mürflit, esalib-i Araba en
muvaf›k› ve tarik-› istidlâlin en müstakim ve en vaz›h› ve
en k›sas›n› ihtiyar edecektir. Demek, hissiyat-› ammeyi
tefhim ve irflat için bir derece ihtiram edecektir. Demek,
delil olan intizam-› kâinat› öyle bir vech ile zikredecek ki,
onlarca maruf ve ak›llar›na me'nus ola. Yoksa, delil müd-
deadan daha hafî olmufl olur. Bu ise, tarik-› irflada ve
meslek-i belâgate ve mezheb-i i'caza muhaliftir.

Meselâ, e¤er Kur'ân dese idi: “Yâ eyyühennas! Feza-
da uçan meczup ve misafir ve müteharrik olan küre-i ze-
mine ve cereyan›yla beraber müstakarr›nda istikrar eden
flemse ve ecram-› ulviyeyi birbiriyle ba¤layan cazibe-i
umumiyeye ve feza-i gayr-i mütenahide dal ve budaklar›
münteflir olan flecere-i hilkatten, anas›r-› kesireden olan
münasebat-› kimyeviyeye nazar ve tedebbür ediniz; tâ
Sâni-i Âlemin azametini tasavvur edesiniz.” Veyahut, “O
kadar küçüklü¤üyle beraber bir âlem-i hayvanat-› hurde-
biniyeyi istiap eden bir katre suya akl›n hurdebiniyle te-
mafla ediniz; tâ Sâni-i Kâinat›n her fleye kàdir oldu¤unu
tasdik edesiniz.”

Acaba, o halde delil müddeadan daha hafî ve daha
muhtac-› izah olmaz m› idi? Hem de onlarca muzlim bir
fleyle hakikati tenvir etmek veyahut onlar›n bedahet-i
hislerine karfl› mugalâta-i nefis gibi bir emr-i gayr-i ma-
kule teklif olmaz m› idi? Halbuki, i'caz-› Kur'ân pek yük-
sek ve pek münezzehtir ki, onun safî ve parlak dameni-
ne, ihlâl-i ifham olan gubar konabilsin.

MUHAKEMAT | 31

gafletten uyand›rma.
istiap: içine alma, içine s›¤d›rma,
kapsama.
istikrar: yerleflme, karar k›lma.
kâdir: Kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
katre: damla.
Kur’ân-› mürflid: irflad eden, hak
ve do¤ru yolu gösteren Kur’ân-›
Kerim.
küre-i zemin: yeryüzü, dünya.
maruf: herkesçe bilinen.
me’nus: al›flm›fl, yabanc›l›k çek-
meyen.
meczup: cezp edilmifl, bir yöne
çekilmifl.
meslek-i belâgat: belâgat mesle-
¤i; uygun ve tam yerinde; mukte-
za-y› hale uygun, düzgün ve haki-
katli güzel söz söyleme mesle¤i,
sanat›.
mezheb-i i’caz: mu'cize yolu.
mugalâta-› nefs: nefsin yan›lt-
mas›.
muhalif: z›t, ayk›r›.
muhtac-› izah: izaha muhtaç
olan.
muvaf›k: uygun, münasip.
muzlim: karanl›k; bilinmeyen,
belirsiz.
müddea: iddia edilen fley, tez,
sav.
münasebat-› kimyeviye: kimye-
vî münasebetler, iliflkiler.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
münteflir: yay›lan, yay›lm›fl, aç›l-
m›fl; da¤›n›k.
müstakar: karar k›l›nan yer, yer-
leflilen yer.
müstakim: do¤ru.
müteharrik: hareketli.
sâfî: samimî, hâlis, saf.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla ya-
ratan Allah.
Sâni-i Kâinat: kâinat› mükemmel
bir sanatla yaratan Allah.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
flems: günefl.
tarik-› irflat: irflat yolu, Allah’›n
emir ve yasaklar›n› bildirme yolu,
do¤ruyu gösteren meslek.
tarik-› istidlâl: iman ve ‹slâmi-
yetten ç›kan yol, dalâlet yolu.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tedebbür: bir fleyin sonunu, haki-
katini düflünme.
tefhim: anlatma, aç›klama, bildir-
me.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay anlafl›l›r.
vecih: cihet, yön.
yâ eyyühennâs: Ey ‹nsanlar!.
zikr: anma, bildirme.

âlem-i hayvanat-› hurdebi-
niye: gözle görülemeyecek
kadar küçük olan hayvanlar›n
âlemi.
anas›r-› kesire: parçalar, ele-
manlar.
bedahet-i his: duygunun aç›k
olmas›.
cazibe-i umumîye: umumî
bir cazibe, genel çekim gücü.
dâmen: kenar, taraf.
derece-i belâgat: belâgat de-
recesi.
ecram-› ulviye: yüksekteki

kütleler, y›ld›zlar ve gezegen-
ler.
emr-i gayr-i makule: ak›l d›fl›
emir.
esâlib-i Arap: Araplar›n fliir
ve edebiyatlar›nda kulland›k-
lar› üslûplar›, Arap kelâm›n›n
kal›plar›.
Feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-
s›ndaki boflluk, uzay.
feza-y› gayr-› mütenahi: uç-
suz bucaks›z uzay bofllu¤u.
gubar: toz.
hâfî: gizli.

hissiyât-› âmme: umumun,
herkesin hisleri , duygular›.
hurdebin: mikroskop.
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n muci-
zeli¤i, yüksek ve eriflilmez ifa-
desi.
ihlâl-i ifhâm: anlat›m bozuk-
lu¤u.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
intizam-› kâinat: kainattaki
düzen, sistem.
irflat: do¤ru yolu gösterme,



Bununla beraber, Kur'ân-› Mu'cizü’l-Beyan âyât-› bey-
yinat›n telâfifinde maksad-› hakikîye telvih ve iflaret etti-
¤i gibi, baz› zevahir-i âyât› —kinayede oldu¤u gibi—
maksada menar etmifltir.

Hem de, usul-ü mukarreredendir: S›dk ve kizp, yahut
tasdik ve tekzip, kinayat ve emsallerinde, fenn-i beyanda
“maani-i ûlâ” tabir olunan suret-i manaya raci' de¤ildir-
ler. Ancak “maani-i sanevî” ile tabir olunan maksat ve
garaza teveccüh ederler. Meselâ, “Filân›n k›l›nc›n›n ben-
di uzundur” denilse, k›l›nc› olmazsa da, fakat kameti
uzun olursa, yine hüküm do¤rudur, yalan de¤ildir. Hem
de, nas›l kelâmda bir kelime istiareye karine-i mecazd›r;
öyle de, kelime-i vahit hükmünde olan Kelâmullah›n bir
k›s›m âyât›, sair ihvan›n›n hakikat ve cevherlerine karine
ve rehnüma ve komflular›n›n kalplerindeki s›rlara delil ve
tercüman oluyorlar.

Elhas›l, bu hakikati pifl-i nazara getiremeyen ve ayet-
leri muvazene ve do¤ru muhakeme edemeyen, meflhur
Bektaflî gibi (Ki, namaz›n terkinde taallül yolunda demifl:

“Kur’ân diyor: 
1 nInÓs°üdGGƒoHnôr≤nJ n’ ‹lerisine de haf›z de¤i-

lim.”) nazar-› hakikate karfl› maskara olacakt›r.

* * *

ayat: Kur’ân ayetleri.
ayat-› beyyinat: apaç›k ayetler,
deliller veya iflaretler.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
bektaflî: Hac› Bektafl Veli tarikat›-
na mensup kifli.
bend: ba¤, yular.
cevher: esas, maya, öz.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
emsal: örnekler, benzerler.
fenn-i beyan: belâ¤at ilminin üç
bölümünden ikinci bölümüdür.
‹fade etme yollar› olan teflbih,
mecaz ve kinayeden bahseden
ilim.
garaz: gaye, maksat.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüküm: karar, emir.
ihvan: kardefller.
istiare: bir kelimeyi konuldu¤u
manada kullanman›n da caiz ol-
mas›yla beraber, baflka bir mana-
da kullanma sanat›.
kamet: boy, endam.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
karine-i mecaz:.
kelâm: söz, laf›z.
Kelâmullah: Allah’›n kelâm›,
Kur’ân-› Kerîm.
kelime-i vahit: bir kelime.
kinayat:. dolayl› olarak söylenen
söz.
kinaye: hem hakikî hem de me-
cazî manaya gelebilecek bir sözü,
mecaz yönüyle kullanma sanat›.
kizb: yalan.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
maani-i sanevî: mecazî manalar,
ikinci derecedeki manalar.
maani-i ulâ: önceki manalar, ilk
manalar, bir kelime veya ibareye
verilmesi gereken birinci mana.
maksat: kastedilen fley; gaye.
maksat-› hakikî: as›l maksat, ga-
ye.
maskara: herkesi kendine güldü-
ren, soytar›.
menâr: yol iflaretleri.
meselâ: örne¤in.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama.
muvazene: mukayese, karfl›lafl-

t›rma; ölçü, denge.
nazar-› hakikat: hakikat nez-
dinde.
pîfl-i nazar: göz önü.
raci: geri dönen.
rehnümâ: yol gösteren, yol
gösterici, k›lavuz.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
S›dk: do¤ruluk.
s›r: gizli hakikat.

suret-i mana: anlam biçimi.
taallül: mazeret.
tabir: ifade.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tekzîb: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.
telâfif: birbirine girmifl ve sar-
maflm›fl vaziyette olma, lif lif
olma.

telvih: kastedilen fleyin laz›-
m› olan fleylerden bahset-
mek suretiyle olan kinaye.
tercüman: çeflitli hal, durum,
maksat veya duygular› ifade
etme vas›tas›.
teveccüh: yönelme, yönelifl.
usûl-i mükerrere:.
zevahir-i ayat: ayetlerin za-
hirleri, d›fl görünüflleri.

1. Namaza yaklaflmay›n… (Nisâ Suresi: 43) Ayetin devam›nda “e¤er sarhofl iseniz” ibaresi var-
d›r.
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‹kinci Mukaddeme
Mazide nazarî olan bir fley, müstakbelde bedihî olabi-

lir. fiöyle tahakkuk etmifltir:

Âlemde meylü’l-istikmal vard›r. (HAfi‹YE) Onun ile hilkat-i
âlem kànun-u tekâmüle tabidir. ‹nsan ise, âlemin seme-
rat ve eczas›ndan oldu¤undan, onda dahi meylü’l-istik-
malden bir meylü’t-terakki mevcuttur. Bu meyl ise, telâ-
huk-u efkârdan istimdat ile neflv ü nema bulur. Telâhuk-i
efkâr ise, tekemmül-ü mebadi ile inbisat eder. Tekem-
mül-ü mebadi ise, fünun-u ekvan›n tohumlar›n› sulb-ü
hilkatten zaman›n terbiyegerdesi bir zemine ilka ile telkih
eder. O tohumlar ise, tedrici tecrübeler ile büyür ve neflv
ü nema bulur.

Buna binaendir, bu zamanda bedihiye ve ulûm-u adi-
ye s›ras›na girmifl pek çok mesail var, zaman-› mazide
gayet nazari ve hafi ve bürhana muhtaç idiler. Zira, gö-
rüyoruz; flimdilik co¤rafya ve kozmo¤rafya ve kimya ve
tatbikat-› hendesiyeden çok mesail var ki, mebadi ve ve-
saitin tekemmülüyle ve telâhuk-u efkâr›n keflfiyat›yla bu
zaman›n çocuklar›na dahi meçhul kalmam›fllard›r. Belki, 
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meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
meylülistikmal: olgunlu¤a erme-
yi isteme arzusu.
meylütterakki: ilerleme meyli,
yükselme iste¤i, ilerleme arzusu.
mukaddeme: baflta ve as›l mak-
sada girmeden önce söylenen
veya yaz›lan fley.
müstakbel: gelecek zaman.
nazarî: uygulanmam›fl, uygula-
maya dayal› olmayan, yaln›z gö-
rüfl hâlinde bulunan, teorik.
neflvünemâ: yay›l›p geniflleme,
büyüyüp geliflme.
semerat: semereler, meyveler.
sulb-i hilkat: sperm, meni.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tahakkuk: gerçekleflme, olma;
delil ile ispat edilme, kesinleflme.
tatbikat-› hendesiye: geometrik
kanunlar, uygulamalar.
tedricî: tedricle olan, yavafl ya-
vafl, derece derece yap›lan.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
tekemmül-i mebâdî: bafllang›ç-
taki güzellik, mükemmellik, gü-
zel, mükemmel bafllang›ç.
telâhuk-› efkâr: fikirlerin birbiri
pefline gelip birleflmesi, kat›lafl-
mas›, birbirine eklenmesi.
telkih: difli meyveye erkek mey-
venin tozunu afl›lama, döllendir-
me.
terbiyegerde: terbiye edilmifl,
yetifltirilmifl.
ulûm-i adiye: s›radan ilimler.
vesait: vas›talar.
zaman-› mazi: geçmifl zaman.
zemin: yeryüzü.

HAfi‹YE: Bizde birisi demifltir:
Her zerrede temayül ayand›r tekâmüle
Her soyda füyuz-u hüveydanüma ile
Bir nokta-i kemale flitap üzre kâinat,
Ol noktaya teveccüh ile yükselir hayat.

Kahriyyat

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve
ortada olan.
bedihiye: delil ve ispata
muhtaç olamayacak derece-
de aç›k ve ortada olma.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
fünun-u ekvan: kâinata ait

fenler, ilimler.
gayet: son derece.
hâfî: gizli.
hafliye: dipnot.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›-
fl›.
ilka: b›rakma, atma, koyma.
inbisat: yay›lma, aç›lma, gen-
leflme.
istimdat: medet dileme, im-
dat isteme, yard›ma ça¤›rma.
kanun-› tekâmül: geliflme
kanunu, ilerleme, mükem-
melleflme kanunu.

keflfiyat: keflifler, Allah’›n il-
ham etmesiyle gösterilen
gaybla ilgili s›rlar.
kozmografya: astronominin,
matematik ve fizi¤in yaln›z
temel kavramlar›ndan yarar-
lanarak en belli bafll› olaylar›
ele alan dal›.
mazi: geçmifl zaman.
mebadi: temel prensipler, ilk
unsurlar.
meçhul: bilinmeyen, hakk›n-
da bilgi olmayan.
mesail: meseleler.



oyuncak gibi onlar ile oynuyorlar. Halbuki, ‹bni Sina ve
emsaline nazarî ve hafî kalm›fllard›r. Halbuki, hikmetin
bir pederi hükmünde olan ‹bni Sina, fliddet-i zekâ ve kuv-
vet-i fikir ve kemal-i hikemiye ve vüs'at-i kariha noktas›n-
da, bu zaman›n yüzlerce hükemas›yla muvazene olunsa,
tereccüh edip ve a¤›r gelecektir. Noksaniyet ‹bni Sina’da
de¤il. Çünkü, ibn-i zamand›r. Onu nak›s b›rakan, zama-
n›n noksaniyeti idi.

Acaba bedihi de¤il midir ki, Kolomb-u zûfünû’nun se-
beb-i ifltihar› olan “Yeni Dünya”n›n keflfi, faraza bu za-
mana kadar kalm›fl olsa idi, hiç kaptan aras›nda k›ymeti
olmayan bir kay›k sahibi de Yeni Dünyay› eski dünyaya
komflu etmeye muktedir olacakt›. Evvelki keflflaf›n tebah-
hur-u fikrine ve mehaliki iktiham›na bedel, bir küçük se-
fine ile bir pusula kifayet edecekti. Fakat, bununla bera-
ber, flimdi gelecek bir hakikati nazar-› dikkate almak lâ-
z›md›r. fiöyle ki:

Mesail iki k›s›md›r:
Birisinde telâhuk-u efkâr tesir eder, belki ona müte-

vakk›ft›r. Nas›l ki, maddiyatta büyük bir tafl› kald›rmak
için, teavün lâz›md›r.

K›sm-› di¤erîde, esas itibar›yla telâhuk ve teavün tesir-
sizdir; bin de, bir de birdir. Nas›l ki, hariçte bir uçurum
üzerinde atlamak veyahut bir dar yerde geçmekte küll ve
küll-ü vahit birdir; teavün faide vermez.

Bu k›yasa binaen, fünunun bir k›sm›, büyük tafl›n kal-
d›r›lmas› gibi teavüne muhtaçt›r. Bunlar›n ekseri, ulûm-u
maddiyedendir. Di¤er bir k›sm› ikinci misale benzer.

bedel: karfl›l›k.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
ekserî: ço¤u k›sm›.
emsal: benzerler.
evvel: önce.
faide: fayda.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli.
fünun: fenler.
hâfî: gizli.
hakikat: gerçek, esas.
hariç: d›flar›.
hikmet: hakîmlik, feylesofluk.
hükema: filozoflar.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ibn-i zaman: zaman›n o¤lu, dev-
rin adam›.
kemal-i hikemiye: felsefeye dair
mükemmelleflme.
keflif: bulma, meydana ç›karma.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
k›sm-› di¤erî: di¤er k›s›m.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
k›ymet: de¤er.
kifayet: kâfi miktarda olma, ye-
terlilik.
Kolomb-u zîfünun: fenleri bilen
Kristof Kolomb.
kuvvet-i fikir: fikrin kuvveti, dü-
flünmenin güçlü olmas›.
küll: bütün.
küll-i vahit: bir bütün.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
mehalik-i iktiham: zor ve katla-
n›lamaz tehlikelere at›lma.
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mesail: meseleler.
misal: örnek.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
muvazene: mukayese, karfl›-
laflt›rma; ölçü, denge.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l›
olan, ancak onunla olabilen.
nak›s: noksan, eksik.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nazarî: uygulanmam›fl, uygu-
lamaya dayal› olmayan, yal-
n›z görüfl hâlinde bulunan,

teorik.
noksaniyet: eksiklik, noksan-
l›k.
peder: baba.
sebeb-i ifltihar: meflhur olma
sebebi.
sefine: gemi.
fliddet-i zeka: afl›r› zeki olma.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.
tebahhur-i fikir: fikrin derin-
li¤ine varma, fikir derinli¤i,
fikrî derinlik.
telâhuk: birbirine kat›lma,

birbiri arkas›na gelip birlefl-
me.
telâhuk-› efkâr: fikirlerin bir-
biri pefline gelip birleflmesi,
kat›laflmas›, birbirine eklen-
mesi.
tereccüh: üstünlük, üstün
gelme.
tesir: etki.
ulûm-i maddiye: madde ile
ilgili ilimler.
vüs’at-i kariha: düflünme ka-
biliyetinin geniflli¤i ve zengin-
li¤i.



Tekemmülü def'î, yahut def'î gibi olur. Bu ise, a¤lebi ma-
neviyat veya ulûm-u ilâhiyedendir. Lâkin, e¤er çendan
telâhuk-u efkâr bu k›sm-› sânînin mahiyetini ta¤yir ve
tekmil ve tezyit edemezse de, bürhanlar›n mesleklerine
vuzuh ve zuhur ve kuvvet verir.

Hem de nazar-› dikkate almak lâz›md›r ki: Kim bir fley-
de çok tevaggul etse, galiben baflkas›nda gabileflmesine
sebebiyet verir. Bu s›rra binaendir ki, maddiyatta tevag-
gul eden, maneviyatta gabileflir ve sathi olur. Bu nokta-
ya nazaran, maddiyatta mahareti olan›n maneviyatta
hükmü hüccet olmas›na sebep olmad›¤› gibi, çok defa
sözü dahi flayan-› istima de¤ildir.

Evet, bir hasta, t›bb› hendeseye k›yas ederek, tabibe
bedelen mühendise müracaat edip, gösterdi¤i ilâc› isti-
mal eder ise, akrabas›na taziye vermeye davet ve kendi-
si için kabristan-› fenân›n hastahanesine nakl-i mekân et-
mek için bir raporu istemek demektir.

Kezalik, hakaik-› mahza ve mücerredat-› s›rfedan olan
maneviyatta, maddiyyunun hükümlerine müracaat ve fi-
kirleriyle istiflare etmek, âdeta latife-i Rabbaniye denilen
kalbin sektesini ve cevher-i nuranî olan akl›n sekerat›n›
ilân etmek demektir.

Evet, her fleyi maddiyatta arayanlar›n ak›llar› gözlerin-
dedir. Göz ise, maneviyat› göremez.

* * *
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maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
maharet: mahirlik, ustal›k.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler.
meslek: gidifl, usul, yol.
mücerredat-› s›rfe: sade ve ta-
mamen mücerret olanlar.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
nakl-i mekan: yer de¤ifltirmek.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
sebebiyet: sebep olma.
sekerat: sarhoflluk.
sekte: durma, kesilme.
s›r: gizli hakikat.
flayan-› istima: dinleyip kabul et-
meye lây›k.
tabip: hasta tedavi eden kimse,
hekim, doktor.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifltirme.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, yak›n›
ölen kimseyi teselli etme.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
tekmil: tamamlama, kemâle er-
dirme.
telâhuk-› efkâr: fikirlerin birbiri
pefline gelip birleflmesi, kat›lafl-
mas›, birbirine eklenmesi.
tevaggul: devaml› olarak bir iflle
u¤raflma.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
ulûm-i ‹lâhiye: ‹lahî ilimler, Al-
lah’› bilmeye dair ilimler, din ilim-
leri.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

âdeta: sanki.
a¤leb: ço¤unlukla, ekseriyet-
le.
bedelen: bedel olarak, muka-
bilinde, karfl›l›¤›nda, yerine.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cevher-i nuranî: nurlu cev-
her, nura ait cevher, nura
mensup cevher.
çendan: gerçi, her ne kadar.
def’i: hemen, bir anda, bir-
denbire.

gabî: anlay›fls›zl›k, ahmakl›k.
galiben: ço¤u zaman, ço¤u
kere.
hakaik-› mahza: s›rf hakikat-
ler, özünü  bozabilecek her
hangi bir fley kar›flmam›fl ger-
çekler.
hendese: geometri.
hüccet: delil.
hüküm: karar, emir.
ilân: yayma, duyurma.
istimâl: kullanma.
istiflare: dan›flma, birinin fikir
ve görüflüne baflvurma, fikir

sorma.
kabristan-› fena: geçici me-
zarl›k, ebedî kal›nmayacak
mezarl›k.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
k›sm-› sani: ikinci k›s›m.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.
lâtife-i Rabbanîye: ‹lâhî haki-
katlerin hissedilmesine ve
manevî zevklerin al›nmas›na
yarayan his, duygu.



Üçüncü Mukaddeme
‹srailiyat›n bir taifesi ve hikmet-i Yunaniyenin bir k›s-

m›, daire-i ‹slâmiyete duhül etmeleriyle, din süsüyle gö-
rünerek, efkâr› ihtilâle verdiler. fiöyle ki:

O necip kavm-i Arap, zaman-› cahiliyette bir ümmet-i
ümmiye idi. Vakta ki içlerinden hak tecelli edip istidad-›
hissiyatlar› uyand› da, meydanda yol açan din-i mübîni
gördüklerinden umum ra¤abat ve meyilleri, yaln›z dinin
marifetine inhisar eylediler. Fakat, kâinata olan nazarla-
r› teflrihat-› hikemiye nazar›yla de¤il, belki istitraden yal-
n›z istidlâl için idi. Onlar›n o hassas zevk-i tabiîlerine il-
ham eden, yaln›z onlar›n f›tratlar›na münasip olan genifl
ve ulvî muhitleri ve safî ve müstait olan f›trat-› asliyeleri
talim ve terbiye eden yaln›z Kur’ân idi. Bundan sonra,
kavm-i Arap sair akvam› bel' etti¤i gibi, milel-i sairenin
malûmatlar› dahi Müslüman olmaya bafllad›¤›ndan, mu-
harrefe olan ‹srailiyat ise, Vehb, Ka'b gibi ulema-i ehl-i
kitab›n ‹slâmiyetlerinin cihetiyle Araplar›n hazain-i haya-
lât›na bir mecra ve menfez bularak, o efkâr-› safiyeye ka-
r›flt›lar. Hem, sonra da ihtiram dahi gördüler. Zira, ule-
ma-i ehl-i kitaptan ‹slâmiyete gelenler, ‹slâmiyet flerefiy-
le gayet celâlet ve tekemmül ettiklerinden, malûmat-›
müzahrefe-i sab›kalar› makbule ve müselleme gibi oldu-
lar; reddedilmedi. Çünkü, ‹slâmiyetin usulüne müsadim
olmad›¤›ndan, hikâyat gibi rivayet olunur iken, ehemmi-
yetsizli¤i için tenkitsiz dinlenirler idi. Fakat —hayfa!— 
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akvam: milletler, kavimler, ulus-
lar.
bel: ortadan kald›rma, yutma,
emme.
celâlet: büyüklük, ululuk, hey-
betlilik.
daire-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyet da-
iresi.
din-i mübin: hak ve hakikati
aç›klayan din, ‹slâm.
duhul: içeri girme, dahil olufl.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
efkâr-› sâfiye: saf, hâlis ve terte-
miz fikirler.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
f›trat-› asliye: aslî yarat›l›fl, bozul-
mam›fl yarat›l›fl; do¤ufltan ‹slâm
dini tabiat› üzerine yarat›lma.
hayfâ: vah vah, yaz›k, eyvah, ya-
z›klar olsun.
hazain-i hayalât: hayallerin hazi-
neleri.
hikâyat: hikâyeler.
hikmet-i Yunaniye: Yunan felse-
fesi.
ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, inti-
zams›zl›k.
ihtiram: hürmet etme, sayg› gös-
terme.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
inhisar: yaln›z bir fleye ait k›lma,
tekelleflme.
‹srailiyat: Yahudî ve Hr›stiyanla-
r›n inanç, ahlak, tarih ve efsaneye
dayal› kültüründen ‹slama kar›flt›-
¤› bilinen fleyler.
istidad-› hissiyat: hislere, duyufl-
lara ait kabiliyet.
istidlal: delil getirmek, bir delile
dayanarak netice ç›karmak.
istitrâden: istitrad fleklinde, as›l
konu olmayarak, bir söz söyler-
ken o söz içinde baflka bir konu
nakletmek suretiyle.
kavm-i Arap: Arap kavmi, milleti.
makbule: .kabul edilen, kabul
gören.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
malûmat-› müzahrefe-i sab›ka:
geçmiflteki yalan-yanl›fl bilgiler.
marifet: bilme, derin bilgi.
mecra: kanal.
menfez: delik, aral›k.
meyil: bir tarafa do¤ru yönelme,
sevgi, muhabbet.
milel-i saire: baflka milletler, di-
¤er milletler.
muharrefe: tahrif olmufl, bozul-
mufl, de¤ifltirilmifl fleyler.
muhit: yöre, çevre.
Mukaddeme: baflta ve as›l mak-
sada girmeden önce söylenen
veya yaz›lan fley.
müsadim: çarp›flan, vuruflan.

müselleme: do¤rulu¤u ve
gerçekli¤i herkes taraf›ndan
kabul edilen.
müstait: kabiliyetli; bir tarafa
meyli olan.
nazar: bak›fl.
necip: asil, soylu kimse.
ra¤abat: ra¤betler, istekler,
istekle karfl›lamalar.
rivayet: hikâye edilen bir ha-
ber, söz veya hâdise.
sâfî: samimî, hâlis, saf.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
fleref: manevî büyüklük, yü-

celik, onur.
taife: tak›m, bölük.
talim: ö¤retme, yetifltirme.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme, mükemmellefl-
me.
tenkîd: elefltirme.
terbiye: e¤itim; iyi ahlak, say-
g› ve edep ö¤renme.
teflrihat-› hikemiye: hikmet
ve felsefe nazar›yla yap›lan
araflt›rma ve incelemeler.

ulema-y› ehl-i kitap: ehl-i ki-
tab›n âlimleri, Yahudî ve Hr›s-
tiyan âlimler.
ulvî: yüksek, yüce.
umum: bütün.
usûl: metot, metodoloji;
esaslar, kaideler.
ümmet-i ümmiye: okuma-
yan ve gerçekleri bilmeyen
topluluk.
Vakta: ne zaman, ne vakit.
zaman-› cahiliyet: ‹slam’dan
önceki cahiliyet dönemi.
zevk-i tabiî: tabiî, do¤al zevk.



sonra hak olarak kabul edildiler, çok flübeh ve flükûkâta
sebebiyet verdiler.

Hem de, vakta ki flu ‹srailiyat, Kitap ve Sünnetin baz›
imaatlar›na merci ve baz› mefahimlerine bir münasebet-
le mehaz olabilirler idi —fakat, âyât ve hadisin manalar›
de¤il. Belki, faraza do¤ru olsalar idi, masadak ve efrad›n-
dan olmalar› mümkün oldu¤undan, sû-i ihtiyarlar›yla
baflka bir mehaz› bulmayan veya atf-› nazar etmeyen za-
hirperestler, baz› âyât ve ehadisi o hikâyat-› ‹srailiyeye
tatbik ederek tefsir eylediler. Halbuki, Kur'ân’› tefsir ede-
cek, yine Kur'ân ve hadis-i sahihtir. Yoksa, ahkâm› men-
suh oldu¤u gibi, kasas› dahi muharrefe olan ‹ncil ve Tev-
rat de¤ildir.

Evet, masadak ile mana ayr›d›rlar. Halbuki, masadak
olmaya mümkün olan fley, mana yerine ikame olundu.
Çok da imkânat vukuata kar›flt›r›ld›.

Hem de, vakta hikmet-i Yunaniyeyi Müslüman etmek
için Me'mun’un asr›nda tercüme olundu. Fakat, pek çok
esatir ve hurafat›n menba›ndan ç›kan o hikmet, bir dere-
ce müteaffine oldu¤undan, safiye olan efkâr-› Arab›n iç-
lerine tedahül etti¤inden, bir derece efkârlar› kar›flt›rd›¤›
gibi, tahkikten taklide bir yol açt›.

Hem de âb-› hayat olan ‹slâmiyetten kariha-i f›triyele-
riyle istinbat etmeye kabil iken, o hikmetin telemmüzüne
tenezzül ettiler. Evet, nas›l ki ihtilât-› A'cam ile kelâm-›
Mudarinin melekesi fesada yüz tutmakla muhakkikin-i ule-
ma o melekeyi muhafaza etmek için ulûm-u Arabiyenin 
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‹srailiyat: Yahudî ve Hr›stiyanla-
r›n inanç, ahlak, tarih ve efsaneye
dayal› kültüründen ‹slama kar›flt›-
¤› bilinen fleyler.
istinbat: bir söz veya iflten gizli
bir mana ç›karma.
kabil: kabiliyetli, yetenekli.
kariha-i f›triye: yarat›l›fltan veri-
len düflünme ve fikir kabiliyeti.
kasas: bildirme, anlatma, hikâye
etme.
kelâm-› Mudarî: Arap kabilele-
rinden Mudar kabilesinin konufl-
tu¤u Arapça. Kur’ân-› Kerîm bu
lehçe üzerine nazil olmufltur, en
fasih Arapçad›r.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
mefahim: mefhumlar, kavramlar.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
meleke: bir fleyi çok kez tekrarla-
yarak ve tecrübe ederek meyda-
na gelen bilgi ve maharet.
menba: kaynak.
mensuh: hükmü kald›r›lm›fl, nes-
holunmufl, hükümsüz b›rak›lm›fl.
merci: merkez, kaynak.
muhafaza: koruma.
muhakk›kîn-i ulemâ: hakikati
araflt›r›p bulan âlimler.
muharrefe: tahrif olmufl, bozul-
mufl, de¤ifltirilmifl fleyler.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
müteaffine: taaffün eden, bozul-
mufl, çürüyüp kokuflmufl olan.
safiye: saf olan, duru, kat›ks›z,
kat›fl›ks›z.
sebebiyet: sebep olma.
su-i ihtiyar: kötü seçim, seçme-
nin fenal›¤›.
Sünnet: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
Kur’ân d›fl›nda, Müslümanlara ör-
nek olan mübarek söz, fiil ve
emirleri, kabulleri veya takrirleri.
flübeh: flüpheler, kuflkular.
flükûkât: flekler, flüpheler, zanlar.
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rmak, inand›¤› fleylerin asl›-
n›, esas›n› bilerek inanma.
tatbik: uydurma, uygulama.
tedahül: içine girme.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
telemmüz: talebelik etme, bir
fleyi ö¤renmek için devam etme.
tenezzül: inme, alçalma.
ulûm-i Arabiye: Arapça ilimler,
Arap dilini çeflitli bak›mlardan in-
celeyen çeflitli ilimler.
vakta: ne zaman, ne vakit.
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar.
zahirperest: d›fl görünüfle k›ymet
veren, d›fl görünüfle dikkat edip iç
yüze ald›r›fl etmeyen.

âb-› hayat: hayat suyu.
ahkâm: dinî hükümler, emir-
ler.
atf-› nazar: bakma, nazar›n› o
tarafa çevirme.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
efkâr-› Arap: Arap halk›n›n fi-
kirleri, düflünceleri.
efrat: fertler.
ehadis: Hz. Peygamberin söz-
leri.
esatir: uydurma hikâyeler,
efsaneler, yalanlar, masal ne-

vinden fleyler, mitoloji.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
hadis-i sahih: sahih hadis,
hakk›nda flüphe edilemeyen
ve do¤ru senetlere ve râvile-
re isnat edilerek müspet ola-
rak kesin bilinen hadis-i ne-
bevîdir.
hikayat-› ‹srailiye: ‹srailiyata
dayanan hikayeler.
hikmet: hakîmlik, feylesof-

luk.
hikmet-i Yunaniye: Yunan
felsefesi.
hurafat: hurafeler, bât›l ina-
n›fllar.
ihtilât-› A’cam: Araplar›n (‹s-
lâmiyetten sonra) Arap olma-
yan milletlerle kar›flmalar›.
ikame: yerine koyma.
imaat: ima edilenler, iflaretle
dolayl› flekilde anlat›lanlar.
imkânat: imkânlar› olabilirli-
likler, olmas› ve olmamas› ih-
timal dahilinde olanlar.



kavaidini tedvin ettiler. Öyle de, flu hikmet ve ‹srailiyat da-
hi, daire-i ‹slâmiyete duhülleriyle beraber, baz› nakkad-›
muhakkikin-i ‹slâm temyiz ve tasfiyelerine teflebbüs ettiler.
Fakat —hayfa!— tamam›yla muvaffak olamad›lar.

‹fl bu kadar da kalmad›. Çünkü, tefsir-i Kur'ân’a sarf-›
himmet edildi¤i vakit, baz› ehl-i zahir, Kur'ân’›n nakliya-
t›n› baz› ‹srailiyata tatbik ve bir k›s›m akliyat›n› dahi hik-
met-i mezbureye tevfik ettiler. Çünkü, gördüler ki,
Kur'ân makul ve menkule müfltemildir. Hadis de öyle.
Sonra Kitap ve Sünnetin baz› nakliyat-› sad›kalar›yla ve
baz› muharref ‹srailiyat›n ortas›nda bir mutabakat ve mü-
nasebet istinbat ettiler.

Hem de hakikî olan akliyatlar›yla mevhum ve mümev-
veh olan flu hikmet aras›nda bir müflabehet ve muvafa-
kat tevehhüm eylediklerinden, flu mutabakat ve müflabe-
heti Kitap ve Sünnetin manalar›na tefsir ve maksatlar›na
beyan zannedip hükmeylediler.

Kellâ! Sümme kellâ! Zira, Kitab-› Mu'cizü’l-Beyan›n
misdak› i'caz›d›r, müfessiri eczas›d›r, manas› içindedir; sa-
defi de dürrdür, meder de¤ildir. Faraza bu mutabakat› iz-
har etmekten maksat, o flahid-i sad›k›n tezkiyesi için ol-
sa da, yine abestir. Zira, Kur'ân-› Mübîn, ona mekalid-i
ink›yad› teslim eden öyle ak›l ve naklin tezkiyelerinden
pek yüksek ve ganîdir. Çünkü o, onlar› tezkiye etmezse,
flahadetleri mesmu olamaz.

Evet, Süreyya'y› serada de¤il, semada aramak gerektir.
Kur'ân’›n meanisini de esdaf›nda ara. Yoksa karmakar›fl›k 

akliyat: ak›l ile araflt›r›l›p buluna-
bilen hususlar, ak›l ile elde edile-
bilen aklî bilgiler.
daire-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyet da-
iresi.
duhul: içeri girme, dahil olufl.
dürr: inci, inci tanesi.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i zahir: d›fl görünüfle bakan-
lar, sadece d›fl görünüflle ilgile-
nenler.
esdâf: sedefler, inci kabuklar›.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli.
ganî: zengin, varl›kl›, ihtiyac› ol-
mayan, doygun.
hayfâ: vah vah, yaz›k, eyvah, ya-
z›klar olsun.
hikmet: felsefe.
hikmet-i mezbure: zikredilen,
ad› geçen felsefe.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
‹srailiyat: Yahudî ve Hr›stiyanla-
r›n inanç, ahlak, tarih ve efsaneye
dayal› kültüründen ‹slama kar›flt›-
¤› bilinen fleyler.
istinbat: bir söz veya iflten gizli
bir mana ç›karma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kavaid: dil bilgisi kurallar›ndan
bahseden kitap.
kellâ: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen, kesinlikle.
kitab-› mucizü’l-beyan: aç›kla-
malar› ile ak›llar› benzerini yap-
maktan aciz b›rakan kitap.
Kur’ân-› Mübin: hak ve hakikati
aç›klayan Kur’ân.
maani: manalar, anlamlar.
makalid-i ink›yat: ink›yat, ba¤l›-
l›k kilitleri.
meder: kuru çamur, kuru balç›k;
kerpiç.
menkul: nakledilen, aklî olmay›p
mukaddes kitapla bildirilen.
mesmu: dinlemeye de¤er, dinle-
nilir.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
misdak: bir fleyin do¤ru oldu¤u-
nu ispata yarayan fley, kriter, öl-
çüt.
muharref: tahrif edilmifl, de¤iflti-
rilmifl, as›l manas›ndan uzaklaflt›-
r›lm›fl.
mutabakat: uyma, uygunluk, bir-
birini tutma.
muvafakat: uyma, uyuflma, uy-
gunluk.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in met-
nini tefsir, flerh ve izah eden ‹s-
lâm âlimi.
mümevveh: düzme, uydurma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müflabehet: benzeme, benzeyifl.
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müfltemil: flümulüne alan,
içine alan.
nakkâd-› muhakk›kîn-i ‹s-
lam: asl›na uygun aktarma.
nakl: Kur’ân-› Kerîm, hadis-i
flerif gibi ‹slâm›n aslî kaynak-
lar›, nakil.
nakliyat-› sad›ka: .do¤ruyu
yanl›fltan ay›ran islam araflt›r-
mac›lar›
sadef: sedef, inci kabu¤u.
sarf-› himmet: himmetini
sarfetmek, gayret göstermek.
serâ: arz, yeryüzü.

Sümme: tekrar ve tekrar.
Sünnet: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Kur’ân d›fl›nda, Müslü-
manlara örnek olan mübarek
söz, fiil ve emirleri, kabulleri
veya takrirleri.
Süreyya: Ülker y›ld›z›, pervin.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü fla-
hit.
tasfiye: temizleme, ar›tma.
tatbik: uydurma, uygulama.
tedvin: bir konudaki bilgileri

toplay›p kitap haline getirme.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
tefsir-i Kur’ân: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
temyiz: inceleyip seçme,
ay›rdetme.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yap-
mak için harekete geçme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
tevfik: .uygun hale getirme.
tezkiye: temizleme, ar›tma.



olan senin cebinden arama; zira bulam›yorsun. Bulsan
da, sikke-i belâgat olmad›¤›ndan, Kur'ân kabul etmez.

Zira, mukarrerdir: As›l mana odur ki, elfaz onu s›mah-
ta boflaltt›¤› gibi, zihne nüfuz ederek vicdan dahi tefler-
rüp etmekle, ezahir-i efkâr› feyizyap eden fleydir. Yoksa,
baflka fleyin kesret-i tevaggulünden senin hayaline teda-
hül eden baz› ihtimalât, veyahut hikmetin ebat›l›ndan ve
hikâyat›n esatirinden sirkat edip cepte doldurarak sonra
âyât ve ehadisin telâfifinde gizletmek, ç›kartmak, elde
tutmak, ça¤›rmak ki, “Budur mana; geliniz, al›n›z” dedi-
¤in vakit, alaca¤›n cevap fludur: “Yâhu! ‹flte senin manan
siliktir, sikkesi taklittir; nakkàd-› hakikat reddeder. Sul-
tan-› ‹'caz dahi onu darp edeni tart eder. Sen ayet ve ha-
disin nizamlar›na taarruz etti¤inden, ayet flikâyet edip,
hâkim-i belâgat senin hülyan› senin hayalinde hapsede-
cektir. Ve müflteri-i hakikat dahi senin bu meta›n› alma-
yacakt›r. Zira, diyecek: ‘Ayetin manas› dürrdür; bu ise
mederdir. Hadisin mefhumu mühec; bu hemecdir.”

TENV‹R ‹Ç‹N B‹R DARBIMESEL

Kürtlerin emsal-i edebiyesindendir: Bir adam›n ismi
Alo imifl. Bal h›rs›zl›yordu. Ona denildi: “H›rs›zl›¤›n te-
beyyün edecektir.” O da, aldatmak için bir bofl petekte
yabanc› ar›lar› doldurup, bal› baflka yerden h›rs›zlar. Kü-
varda sakl›yor idi. Biri sual etse idi, derdi: “Bu, bal mü-
hendisi olan ar›lar›m›n sanat›d›r.” Sonra da ar›lar› ile ko-
nufltu¤u vakit, müflterek bir lisan ile, “V›z v›z jive hingi-
vin jimin” derdi. Yani, “Tanin sizden, bal benden…”
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mukarrer: flüphesiz, kesinlik ka-
zanm›fl.
mühec: canlar, ruhlar.
müflterek: ortak.
müflteri-i hakikat: hakikatin
müflterisi, gerçekleri almay› ve
ö¤renmeyi isteyen.
nakkâd-› hakikat: hakikati arafl-
t›r›p bulan.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
s›mah: kulak deli¤i.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sikke-i belagat: belagat delili,
mührü.
sirkat: h›rs›zl›k, çalma.
sual: soru.
Sultan-› i’caz: i’cazl› sözlerin ve
bütün mucizelerin sultan›, Allah
(c.c.).
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
taklit: birinin davran›fl ve ifllerinin
flekil ve biçim olarak ayn›n› yap-
ma.
tanin: v›zlama, v›z›lt›.
tard: kovma, ç›karma, uzaklaflt›r-
ma, sürme.
tebeyyün: meydana ç›kma, gö-
rünme, belli olma, anlafl›lma.
tedahül: içine girme.
telâfif: birbirine girmifl ve sar-
maflm›fl vaziyette olma, lif lif ol-
ma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
teflerrüp: karakter hâline getir-
me, meflrep yapma.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.

ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
darb›mesel: atasözü, vecize.
darp: vurma, damgalama.
dürr: inci, inci tanesi.
ebat›l: bofl, faydas›z, esass›z
sözler, inançlar.
ehadis: Hz. Peygamberin söz-
leri.
elfaz: laf›zlar, kelimeler.
emsal-i edebiye: edebî ör-
nekler, edebiyatla ilgili örnek-
ler.

esatir: uydurma hikâyeler,
efsaneler, yalanlar, masal ne-
vinden fleyler, mitoloji.
ezâhîr-i efkâr: düflünce çi-
çekleri, güzel düflünceler.
Hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
hâkim-i belagat: belagata
hükmeden.
hemec: k›ymetsiz, de¤ersiz.
hikâyat: hikâyeler.

hikmet: felsefe.
hülya: hayal.
ihtimalât: ihtimaller, olmas›
mümkün olan fleyler.
kesret-i tevaggul: bir konuy-
la çok u¤raflma, fazlaca mefl-
gul olma.
küvâr: petek.
lisan: dil.
meder: kuru çamur, kuru bal-
ç›k; kerpiç.
mefhum: bir sözün ifade etti-
¤i mana.
meta: mal.



Ey teflehhi ve heves ile tevil edici efendi! Bu teflbih ile
teselli etme. Zira, bu teflbih temsildir. Senin manan bal
de¤il, zehirdir. O elfaz ar›lar de¤il, belki kalp ve vicdana
ervah-› hakaik› vahyeden o kitab-› kâmilin kelimat›, me-
lâike gibidirler. Hadis, maden-i hayat ve mülhim-i haki-
kattir.

Elhas›l: ‹frat gibi tefrit de muz›rd›r, belki daha ziyade.
Fakat, ifrat tefrite sebep oldu¤undan, daha kabahatlidir.

Evet, ifrat ile müsamahan›n kap›s› aç›ld›. Çürük fleyler
o hakaik-› âliyeye kar›flt›¤›ndan, ehl-i tefrit ile insafs›z
olan ehl-i tenkit, gayet haks›zl›k olarak, flu çürük fleylerin
yüzer misline olan hakaik-› âliye içinde gördüklerinden
ürktüler, nefret ettiler. Hafla, lekedar ve k›ymetsiz zan-
nettiler. Acaba defineye hariçten girmifl bir silik para bu-
lunsa, veyahut bir bostanda baflka yerden düflmüfl olan
çürük ve ac› bir elma görünse, hak ve insaf m›d›r ki,
umum defineyi kalp ve umum elmalar› ac› zannedip,
vazgeçmekle lekedar edilsin?

Hatime
Bu Mukaddemeden maksad›m:

Efkâr-› umumiye bir tefsir-i Kur'ân istiyor. Evet, her
zaman›n bir hükmü var. Zaman dahi bir müfessirdir.
Ahval ve vukuat ise bir keflflaft›r. Efkâr-› âmmeye hoca-
l›k edecek, yine efkâr-› âmme-i ilmiyedir. Bu s›rra bina-
en ve istinaden isterim ki, müfessir-i azîm olan zaman›n 

ahval: haller, durumlar.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
bostan: sebze bahçesi.
define: k›ymet ve de¤eri yüksek
olan fley, hazine.
efkâr-› amme: genelin, umumun
düflünceleri, kamuoyu.
efkâr-› âmme-i ilmiye: .
efkâr-› umumîye: umumun dü-
flüncesi, genel düflünce.
ehl-i tefrit: az› tercihye haktan
uzak kalanlar.
ehl-i tenkîd: hakk› tenkitle hak-
tan uzak kalanlar.
elfaz: laf›zlar, kelimeler.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
ervah-› hakaik: hakikatlerin ruh-
lar›, hakikatlerin esas›, do¤ru ma-
nalar›.
gayet: son derece.
Hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
hakaik-› âliye: yüce gerçekler,
ulu hakikatler.
hariç: d›flar›.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
hatime: son söz.
heves: bir fleye karfl› duyulan is-
tek, arzu.
hüküm: karar, emir, hakimiyet.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
kelimat: kelimeler, sözler.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
k›ymet: de¤er.
kitab-› kâmil: tamamlanm›fl ki-
tap, Kur’ân-› Kerim.
lekedâr: lekeli, lekelenmifl.
maden-i hayat: hayat kayna¤›.
maksat: gaye.
melâike: melekler.
misl: kat; efl.
mukaddeme: baflta ve as›l mak-
sada girmeden önce söylenen
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veya yaz›lan fley.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
müfessir: tefsir eden, aç›kla-
yan.
müfessir-i azîm: büyük mü-
fessir, tefsir eden, aç›klayan.
mülhim-i hakikat: do¤ruyu,
gerçe¤i ilham eden.
müsamaha: göz yumma, hofl
görme, görmezlikten gelme,
tolerans.
s›r: gizli hakikat.
tefrit: ortalaman›n alt›nda
kalma, tersine afl›r›l›k, ifrat›n

z›dd›.
tefsir-i Kur’ân: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.
teselli: avunma.
teflbih: benzetme.
teflehhi: ifltahlanma, h›rsla is-
teme.
tevil: Kur’ân ve hadislerin
aç›klamas›nda, geçerli bir de-
lil veya sebepten dolay›, aye-
ti ilk bak›flta görünen mana-

s›ndan al›p, tafl›d›¤› di¤er ma-
nalardan, bir veya birkaç› ile
tefsir etme.
umum: bütün.
vahy: f›s›lt› ile bildirme, il-
ham.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hadiseler, olaylar.
ziyade: çok, fazla.



taht-› riyasetinde, her biri bir fende mütehass›s muhakki-
kin-i ulemadan müntehap bir meclis-i mebusan-› ilmiye
teflkili ile, meflveret ile, bir tefsiri telif etmekle sair tefa-
sirdeki münkas›m olan mehasin ve kemalât› mühezzebe
ve müzehhebe olarak cem etmelidirler.

Evet, meflrutiyettir; her fleyde meflveret hükümferma-
d›r. Efkâr-› umumiye dahi dîdeband›r. ‹cma-› ümmetin
hücciyeti buna hüccettir.

* * *
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müntehap: seçkin, güzide, müm-
taz.
mütehass›s: bir ilim dal›nda veya
bir meslekte derin bilgi sahibi
olan, uzman.
müzehhebe: yald›zlanm›fl, yal-
d›zl›, parlat›lm›fl, parlak.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
taht-› riyaset: riyaset alt›nda; bir
reisin önderli¤inde, bir reisin yö-
netimi alt›nda.
tefâsîr: tefsirler.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
telif: eser yazma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.

cem: toplama, bir araya getir-
me.
dideban: gözcü, bekçi, nöbet-
çi, kolcu.
efkâr-› umumîye: umumun
düflüncesi, genel düflünce.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
hüccet: delil.
hücciyet: delil say›labilme,
sa¤lam delil kabul edilir olma.
hükümferma: hükümran,
hüküm süren.

icma-i ümmet: ayn› as›rda
yaflam›fl olan ‹slâm âlimlerin-
den müçtehit olanlar›n, fleria-
t›n bir meselesi hakk›nda ve-
rilen hükümde birleflmeleri,
dinî bir konuda söz birli¤i et-
meleri.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
meclis-i mebusan-› ilmiye:
ilmiyeyi temsil eden kiflilerin
oluflturdu¤u meclis.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
meflrutiyet: bafl›nda hüküm-

dar bulunmakla birlikte se-
çimle kurulan bir yasama
meclisine dayanan, yürütme-
si denetime aç›k anayasal
idare flekli.
meflveret: müflavere, bir ko-
nu hakk›nda çeflitli ve ehil fla-
h›slardan fikir alma, dan›flma.
muhakk›kîn-i ulemâ: haki-
kati araflt›r›p bulan âlimler.
mühezzebe: düzeltilmifl, yo-
luna koyulmufl.
münkas›m: taksim edilmifl,
k›s›mlara ayr›lm›fl, bölünmüfl.



Dördüncü Mukaddeme
fiöhret, insan›n mal› olmayan› da insana mal eder.

fiöyle ki:

Beflerin seciyelerindendir: Garip veya k›ymettar bir
fleyi, asilzade göstermek için, o k›ymettar fleylerin cinsiy-
le müfltehir olan zata nispet ve isnat etmektir. Yani, söz-
leri revaç bulmak veya tekzip olunmamak veyahut baflka
a¤raz için, zalimâne ve istibdatkârâne, bir milletin neta-
ic-i efkâr›n› veya mehasin-i etvar›n› bir flah›sta görüp,
ondan bilirler.

Halbuki, o adam›n flan›ndand›r, o hediye-i müstebidâ-
neyi reddede… Zira, güzel bir s›fat veya ulvî bir san'atla
meflhur olan bir adam, hüsn-ü sûrînin maveras›n› gör-
mek flan›ndan olan nazar-› sanatperverânesine haks›z
olarak, ona isnat olunan emir arz edilip göterilir ise, “Se-
nin dest-i hatt›nd›r” denilir ise, o emir sanat›n tenasüp ve
muvazenesinden nafli olan güzelli¤ini ihlâl etti¤i için, red-
dedip i'raz ve teberri edecektir, “Hafla ve kellâ!” diyecek-
tir.

Bu seciyeye bina ile meflhur kaideye —Bir fley sabit
olsa, levaz›m›yla sabit olur— istinaden, insanlar o flahs-›
meflhurda tahayyülâtlar›na bir nizam verdirmek için
muztard›rlar ki, çok kuvvet ve azamet ve zekâ gibi leva-
z›m-› harikulâdeyi isnat etsinler; tâ o flahs›n cümle men-
subat›na merciiyeti mümkün olabilsin. O halde, o adam 

a¤raz: maksatlar, niyetler.
arz: sunma.
asilzade: temiz ve asil olan.
azamet: büyüklük.
befler: insan, insanl›k.
binâ: geçiflli, geçissiz, edilgen, dö-
nüfllü fiillerin esas›n› konu alan
kitap.
cümle: bütün.
dest-i hat: elden ç›km›fl hat, elin
flekillendirdi¤i, el sanat›.
garip: tuhaf, hayret verici.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
hediye-i müstebidane: zorla ve-
rilmifl olan hediye.
hüsn-i surî: d›fl güzellik, görünüfl
ve flekil güzelli¤i.
i’raz: yüz çevirme.
ihlâl: bozma, zarar verme.
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istibdatkârâne: istibdat idaresi
gibi, bask› ve zorlama tarz›nda.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
kaide: kural, esas, düstur.
kellâ: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen, kesinlikle.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
levaz›m: lâz›m olan fleyler.
levaz›m-› hârikulade: gerekli
olanl ak›llar› hayrette b›raka fley-
ler.
mavera: görünenin ard›, gerisi,
görünen âlemin ötesi.
mehasin-i etvar: tav›rlar›n,
davran›fllar›n güzelli¤i.
mensubat: bir yere mensup
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olanlar, bir yerin adamlar›.
merciiyet: merkezilik, kay-
nak olan yer, ç›k›fl yeri.
mukaddeme: baflta ve as›l
maksada girmeden önce söy-
lenen veya yaz›lan fley.
muvazene: denge, ölçü.
muztar: çaresiz kalm›fl, yap-
mak zorunda kalm›fl.
müfltehir: ifltihar bulan, flöh-
ret kazanan, ünlü.
nafli: neflet eden, ileri gelen.
nazar-› sanatperverâne: sa-
nattan anlayan, sanat› bilen

bak›fl; sanat› seven, sanatse-
ver bak›fl.
netaic-i efkar: fikirlerin neti-
celeri.
nispet: bir büyükle, ulu kifliy-
le olan manevî ba¤.
nizam: düzen.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
seciye: karakter, huy, tabiat.
s›fat: vas›f, nitelik.
flahs-› meflhur: meflhur olan,
herkesin tan›d›¤› flah›s, kifli.

flan: flöhret, ün; yüksek ma-
kam.
tahayyülât: tahayyüller, ha-
yalde canland›rmalar.
teberri: sevmeyip yüz çevir-
me, uzaklaflma.
tekzîb: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.
tenâsüb: uyma, uygunluk,
birbirini tutma.
ulvî: yüksek, yüce.
zalîmâne: zulmedercesine,
zalimce.
zat: kifli, flah›s.



bir ucube olarak zihinlerinde tecessüm eder. E¤er ister-
sen, hayalât-› Acemâne içinde perverde olan Rüstem-i
Zal’in timsal-i manevîsine bak, gör; ne ucubedir! Zira,
flecaatle müfltehir oldu¤undan ve hiç ‹ranîler tazyikat›n-
dan kurtulamayan istibdat s›rr›yla ve flöhret kuvvetiyle,
‹ranîlerin mefahirini gasp ve garat ederek büyülttü. Ha-
yallerde büyüyüp fliflti. Yalan yalana mukaddeme oldu¤u
için, flu harikulâde flecaat, harikulâde bir ömür ve deh-
fletli bir kamet ve onlar›n levaz›m ve tevabileri olan çok
emirleri toplay›p, içinde o hayal-i hail nara vurarak,
“Ben, ‘nev'ü’n-münhas›rü’n-fi'fl-flahs'›m” der. Gulyabani
gibi hurafat› arkas›na takarak, dillerin destanlar›nda dö-
nüyor. Emsaline dahi meydan açar.

Ey hakikati ç›plak görmek isteyen zat! Bu “Mukadde-
me”ye dikkat et. Zira, hurafat›n kap›s› bu yerden aç›l›r ve
bab-› tahkik dahi bunun ile seddolur. Hem de, k›ssadan
hisse ve meylü’t-terakkiyle Mütekaddiminin esaslar› üze-
rine bina ve seleflerin mevrusat›nda tasarruf ve ziyadeye
cesaret, bu fluristanda mahvolur. E¤er istersen meflhur
Molla Nasreddin Efendiye de: “Bu garip sözler umumen
senin midir?” Elbette sana diyecektir: “fiu sözler ciltleri
dolduruyor; epeyce ömür ister. Zira bütün sözlerim ne-
vadirden de¤ildir. Ben hocay›m. Onlar›n zekât›n› da ba-
na verseler raz›y›m ve kâfidir, fazlas›n› istemem. Zira ze-
rafetimi tabiîlikten ç›kar›p, tasannua kalbeder.”

Yahu, bu kökten, hurafat ve mevzuat biter ve teneb-
büt eder ve do¤ru fleyin kuvvetini bitirir!
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mevrûsât: miras kalm›fl fleyler,
miras kalanlar.
mevzûât: konular, anlat›lanlar.
meylütterakki: ilerleme meyli,
yükselme iste¤i, ilerleme arzusu.
molla: eskiden büyük âlimlere
verilen isim, büyük kad›, büyük
âlim.
mukaddeme: baflta ve as›l mak-
sada girmeden önce söylenen
veya yaz›lan fley.
müfltehir: ifltihar bulan, flöhret
kazanan, ünlü.
mütekaddimin: geçmifl kelâm
bilginleri, önde bulunan kelâmc›-
lar.
nâr: atefl.
nev’ü’n-münhas›rü’n-fi’fl-flahs:
kendine has özellikleri olan, her-
kesten farkl›, benzeri olmayan.
nevadir: nadir olanlar, ender bu-
lunanlar, az bulunan fleyler.
perverde: beslenmifl, terbiye edi-
lip yetifltirilmifl, e¤itilmifl.
raz›: r›za gösteren, kabul eden.
sedd: kapama, t›kama, engel ol-
ma.
selef: Sahabe, Tâbiîn ve Tebe-i
Tâbiîn hakk›nda kullan›lan bir te-
rim.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
flecaat: cesurluk, yi¤itlik, korku-
suzluk.
fluristan: çorak yerler.
tabiî: yapmac›ks›z, samimî.
tasannu: yapmac›k.
tasarruf: kullanma hakk›.
tazyikat: tazyikler, bask›lar, zor-
lamalar.
tecessüm: cisimleflme, cisim hali-
ne gelme.
tenebbüt: büyüme, bitki gibi ye-
tiflmek.
tevâbî: bir kimsenin hizmetinde
bulunanlar, birinin adamlar›.
timsal-i manevî: manevî suret,
gözle görülmeyen suret.
ucube: çok acayip ve garip fley.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak.
zat: kifli, flah›s.
zerâfet: incelik, zariflik.
ziyade: artma, ço¤alma.

bab-› tahkik: araflt›rma kap›-
s›.
binâ: kurma, dayand›rma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
emsal: örnekler, benzerler.
garat: ya¤malar, çapullar.
garip: tuhaf, flafl›lacak, bam-
baflka.
gasp: zorla alma, zaptetme,
el koyma.
Gulyabanî: insanlar› korku-
tan hayalî bir varl›k.
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›.

harikulâde: ola¤anüstü.
hayalât-› Acemâne: ‹ranl›la-
r›n, acemlerin dünyalar›.
hayal-i hâil: korku ve dehflet
veren hayal.
hisse: pay, nasip.
hurafat: hurafeler, bât›l ina-
n›fllar.
‹ranî: ‹ranl› olan kimse, Acem,
Farisî.
istibdat: kendi bafl›na ve hiç
bir nizama ve kanuna ba¤l›
olmadan yönetme, keyfî ida-
re sistemi.

kâfî: yeter, elverir.
kalbolma: bir halden di¤er
bir hale geçme, dönüflme.
kamet: boy, endam.
k›ssa: ibret verici hikâye.
levaz›m: ordunun silâh, cep-
hane ve benzeri maddelerin
d›fl›nda kalan yiyecek, giye-
cek gibi ihtiyaçlar› sa¤layan
asker s›n›f›.
mahv: yok olma, ortadan
kalkma, batma.
mefahir: iftihar edilecek, övü-
nülecek fleyler, mefharetler.



Hatime
• ‹hsan-› ‹lâhîden fazla ihsan, ihsan de¤ildir.

• Bir dane-i hakikat, bir harman hayalâta müreccah-
t›r.

• ‹hsan-› ‹lâhî ile tavsifte kanaat etmek farzd›r.

• Cemiyete dahil olan, cemiyetin nizam›n› ihlâl etme-
mek gerektir.

• Bir fleyin flerefi neslinde de¤ildir, zat›ndad›r.

• Bir fleyin asl›n› gösteren semeresidir.

• Birinin mal›na baflka mal —velev k›ymetli de olsa—
kar›fl›rsa, mal›n› k›ymetsiz etti¤i gibi, haczetmesine dahi
sebep olur.

fiimdi bu noktalara istinaden derim ki:

Ter¤ip veya terhip için avamperestâne terviç ve teflvik
ile, baz› ehadis-i mevzuay› ‹bni Abbas gibi zatlara isnat
etmek büyük bir cehalettir.

Evet, hak müsta¤nidir; hakikat ise zengindir. Tenvir-i
kulûba ziyalar› kâfidir. Müfessir-i Kur'ân olan ehadis-i sa-
hiha bize kifayet eder. Ve mant›¤›n mizan›yla tart›lm›fl
olan tevarih-i sahihaya kanaat ederiz.

* * *

avamperestâne: fliddetli halk ta-
raftar› olan birine yak›fl›r surette.
cehalet: cahillik, ilimden yoksun
olma, ‹lahî hakikatlerden haber-
siz olma.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
dahil: girme, içinde olma.
dâne-i hakikat: hakikat çekirde-
¤i, tohumu.
ehadis-i mevzua: uydurma ha-
disler.
ehadis-i sahiha: sahih hadisler,
Hz. Peygambere ait oldu¤u kesin
olan hadisler.
farz: kesin yap›lmas› gerekli olan;
‹slâmiyette kesin olarak yap›lma-
s› gereken emir.
hacz: mal› kanuna uygun olarak
satt›rmay›p al›koyma.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek.
hatime: son söz.
hayalât: hayaller, hülyalar.
ihlâl: bozma, zarar verme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihsan-› ‹lâhî: ‹lâhî ihsan; Cenab-›
Hakk›n mahlûkat›na ihsan etti¤i
bütün nimetler, ikramlar, hediye-
ler, ba¤›fllar.
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
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fleyi bir kimseye ait göster-
me.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
kâfî: yeter, elverir.
kanaat: h›rs göstermeden
k›smetine raz› olmak, elinde-
ki ile yetinmek.
k›ymet: de¤er.
kifayet: kâfi miktarda olma,
yeterlilik.
mizan: terazi, ölçü.
müfessir-i Kur’ân: Kur’ân’›
tefsir eden, aç›klayan.

müreccah: tercih edilen, üs-
tün tutulan.
müsta¤ni: minnetsiz, ihtiyac›
olmayan, muhtaç bulunma-
yan.
nesl: soy-sop, zürriyet.
nizam: düzen.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
semere: meyve, güzel netice.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
tavsif: vas›fland›rma, nitele-
me.
tenvir-i kulûb: kalplerin ay-

d›nlat›lmas›.
tergip: ra¤bet verme, istek-
lendirme.
terhip: korkutma.
terviç: bir fikri tutma, destek-
leme.
tevarih-i sahiha: tarihî olay-
lara uygun flekilde ve onlar›
aç›klay›c› mahiyette yaz›lm›fl
olan, güvenilir tarih kitaplar›.
velev: olsa da bile, hatta, is-
ter.
zat: kifli, flah›s.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Beflinci Mukaddeme
Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düflse, hakikate ink›-

lâp eder, hurafata kap› açar. fiöyle ki:

Mecazat ve teflbihat, ne vakit cehlin yesar-› muzlimâ-
nesi, ilmin yemin-i nuranîsinden kaç›r›p gasp etse veya-
hut mecaz ile teflbih bir uzun ömür sürseler, hakikate in-
k›lâp ederek, taravet ve zülâlinden bofl olup, flarap iken
serap ve nazenin ve hasna iken acuze-i flemta ve koca-
kar› olur.

Evet, mecaz fleffafiyetiyle flule-i hakikat ondan telem-
mu eder. Fakat, hakikate ink›lâb›yla kesif olup, hakikat-i
asliyeyi münkesif eder. Lâkin, bu tahavvül bir kanun-u
f›trîdir. Buna flahit istersen, lûgat›n teceddüt ve tegayyü-
rat›n›n ve ifltirak ve teradüfünün s›rlar›na müracaat et. ‹yi
kulak versen ifliteceksin ki:

Selefin zevklerine giden çok kelimat› veya hikâyat› ve-
ya hayalât› veya maanii, ihtiyar ve ziynetsiz olduklar›n-
dan halefin heves-i flebabanelerine tevafuk etmediklerin-
den, meyl-i teceddüde ve fikr-i icada ve cür'et-i ta¤yire
sebep olmufllard›r.

Bu kaide, lügatte oldu¤u gibi, hayalât ve maanî ve hi-
kâyatta dahi cereyan eder. Öyle ise, her fleye zahire gö-
re hükmetmemek gerektir.
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lenen veya yaz›lan fley.
münkesif: tutulmufl, ayd›nl›¤› ke-
silmifl.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
nazenin: nazl›, nazik, narin, ince
yap›l›.
Selef: Sahabe, Tâbiîn ve Tebe-i
Tâbiîn hakk›nda kullan›lan bir te-
rim.
serap: s›cak günlerde çorak yer-
lerde gündüz ortas›nda su gibi
görünen bu¤u sis, ›lg›m, salg›m.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
fleffafiyet: fleffafl›k, fleffaf olma
hali, saydaml›k.
flerâb: içilecek fley.
flule-i hakikat: hakikat ›fl›¤›.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
taravet: tazelik, körpelik.
teceddüd: tazelenme, yenilen-
me, yeni hale gelme.
tegayyürat: tegayyürler, de¤ifl-
meler, baflkalaflmalar.
telemmu: par›ldama, ›fl›ldama.
teradüf: iki ve daha fazla kelime-
nin bir manaya gelmesi, eflan-
laml›l›k.
teflbih: benzetme.
teflbihat: benzetmeler, teflbihler.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
yemin-i nuranî: nurlu el.
yesar-› muzlimane: karanl›k olan
sol taraf.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
ziynet: süs.
zülâl: tatl› ve berrak su.

acuze-i flemta: saç› a¤arm›fl,
çok yafllanm›fl ihtiyar kad›n,
kocakar›.
cehl: cahillik, bilgisizlik.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
cür’et-i ta¤yir: de¤ifltirmeye
cesaret etmek.
fikr-i icat: yoktan var etme
fikri, düflüncesi.
gasp: zorla alma, zaptetme,
el koyma.
hakikat: kelimenin gerçek
anlam›nda kullan›lmas›, me-

cazî manada kullan›lmamas›.
hakikat-i asliye: .
halef: sonradan gelen.
hasnâ: çok güzel ve itinal›.
hayalât: hayaller, hülyalar.
heves-i flebabane: gençlik
hevesi.
hikâyat: hikâyeler.
hurafat: hurafeler, bât›l ina-
n›fllar.
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
ifltirak: birlik, birleflme, kat›l-

ma.
kaide: kural, esas, düstur.
kanun-› f›trî: yarat›l›fltan var
olan kanun, f›trî kanun.
kelimat: kelimeler, sözler.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf ol-
mayan.
lügat: sözlük, anlam.
maani: manalar, anlamlar.
mecazât: mecazlar.
meyl-i teceddüt: yenilenme
arzusu.
mukaddeme: baflta ve as›l
maksada girmeden önce söy-



Muhakkikin fle'ni, gavvas olmak, zaman›n tesirat›ndan
tecerrüt etmek, mazinin a'mak›na girmek, mant›¤›n tera-
zisiyle tartmak, her fleyin menba›n› bulmakt›r.

Bu hakikate beni muttali eden: Bir vakit sabavetimde
ay tutuldu; validemden sual ettim.

Dedi ki: “Y›lan ay› yutmufl.”

Dedim: “Neden daha görünüyor?”

Dedi ki: “Asuman›n y›lan› nimfleffaft›r.”

‹flte bak; nas›l teflbih hakikat olup haylûletiyle hakikat-i
hali münhas›f etmifltir. Zira mail-i kamer, m›nt›katü’l-bü-
ruc ile re's ve zenepte tekatu ettiklerinden, o iki daire-i
mevhumeden iki kavsi, y›lan›n müradifi olan t›nnîn ile,
ehl-i hey'et, bir teflbihe binaen tesmiye eylediler. Zaten
ay, re's veya zenebe ve günefl dahi ötekisine gelirse, ar-
z›n haylûletiyle inh›saf vuku bulur.

Ey benim flu müflevvefl sözlerimden usanmayan zat!
Bu Mukaddemeye dahi dikkat et. Bir hurdebin ile bak.
Zira, bu as›l üzerine pek çok hurafat ve hilâfat tevellüt
ederler. Mant›¤› ve belâgat› rehber etmek gerektir.

Hatime
Mana-i hakikînin bir sikkesi olmak gerektir. O sikkeyi

teflhis eden, makas›d-› fleriat›n muvazenesinden has›l
olan hüsn-ü mücerrettir. Mecaz›n cevaz› ise, belâgat›n
fleraiti taht›nda olmak gerektir. Yoksa, mecaz› hakikat ve

a’mak: derinlikler.
arz: yer, dünya.
Asuman: gökyüzü, sema.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde ve hâlin ve makam›n ica-
b›na göre söylenmesini ö¤reten
ilmin ad›, edebiyat kaideleri ile il-
gili ilim.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cevaz: caiz olma, izin, ruhsat, ya-
p›lmas›na teflvik olunmayan, an-
cak mâni de olunmayan ifl.
daire-i mevhume: hakikatte ol-
mayan, oldu¤u varsay›lan daire.
ehl-i hey’et: astronomi ilmiyle
u¤raflanlar.
gavvas: dalg›ç.
hakikat: kelimenin gerçek anla-
m›nda kullan›lmas›, mecazî ma-
nada kullan›lmamas›.
hakikat-› hâl: durumun gerçek
yönü, iflin asl›.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
Hatime: son söz.
haylûlet: yolu kapama, araya gir-
me, mâni olma, araya girip engel
olma.
hilafat: z›tlar, z›tl›klar.
hurafat: hurafeler, bât›l inan›fllar.
hurdebin: mikroskop.
hüsn-i mücerret: soyut güzellik.
inhisaf: tutulma, ay tutulmas›.
kavs: yay.
mail-i kamer: Ay’›n yörüngesi.
makas›d-› fleriat: fleriat›n mak-
satlar›, gayeleri.
mana-y› hakikî: gerçek, do¤ru,
as›l, mana.
mazi: geçmifl zaman.
menba: kaynak.
m›nt›katü’l-bürûc: on iki burcun
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bulundu¤u tutulma dairesi.
muhakkikîn: muhakkikler,
hakikat› bulup meydana ç›-
karanlar, hakikati araflt›ranlar.
mukaddeme: baflta ve as›l
maksada girmeden önce söy-
lenen veya yaz›lan fley.
muttali: bir iflten haberi olan,
bilgili, haberdar.
muvazene: denge, ölçü.
münhâsif: sönük kalan, göl-
gede kalm›fl.
mürâdif: ayn› manay› tafl›-
yan, efl anlaml›.

müflevvefl: teflevvüfle u¤ra-
m›fl, düzensiz, karmakar›fl›k.
nimfleffaf: yar› saydam, yar›
fleffaf.
re’s: bafl.
sabavet: sabilik, çocukluk.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sual: sorma.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
flerait: flartlar.
taht: alt.
tecerrüt: soyunma, soyutlan-
ma, uzak olma.
tekatu: kesme, kesiflme, ça-

t›flma.
tesirat: etkiler, tesirler.
tesmiye: isimlendirme, ad
verme.
teflbih: benzetme.
teflhis: tan›ma, fark etme, ne
oldu¤unu anlama.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
tinnîn: büyük y›lan, ejderha.
valide: ana, anne.
vuku: olma, meydana gelme.
zat: kifli, flah›s.
zeneb: kuyruk.



hakikati mecaz suretiyle görmek, göstermek, cehlin is-
tibdad›na kuvvet vermektir.

Evet, her fleyi zahire haml ettire ettire, nihayet zahiriy-
yun meslek-i müteassifesini tevlit etmek flan›nda olan
meylü’t-tefrit ne derece muz›r ise; öyle de, her fleye me-
caz nazar›yla bakt›ra bakt›ra, nihayette bât›niyyunun
mezheb-i bât›las›n› intaç etmek fle'ninde olan hubb-u if-
rat dahi çok derece daha muz›rd›r.

Hadd-i evsat› gösterecek, ifrat ve tefriti k›racak, yaln›z
felsefe-i fleriatla belâgat ve mant›k ile hikmettir.

Evet, “hikmet” derim; çünkü, hayr-› kesirdir. fierri var-
d›r, fakat cüz'îdir. Usul-i müsellemedendir ki, “fierr-i cüz'î
için hayr-› kesiri tazammun eden emri terk etmek, flerr-i
kesiri ifllemek demektir. Ehvenü'fl-flerrin ihtiyar› elzemdir.

Evet, eski hikmetin hayr› az, hurafat› çok, ezhan isti-
dats›z, efkâr taklit ile mukayyet, cehil avamda hükümfer-
ma olduklar›ndan, Selef bir derece hikmetten nehyetti-
ler. Fakat, flimdiki hikmet ona nispeten maddî cihetinde
hayr› çok, yalan› az, efkâr dahi hür, marifet hükümfer-
mad›r. Zaten her zaman›n bir hükmü olmak gerektir.

* * *
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t›rma.
hubb-u ifrat: afl›r›l›ktan hofllan-
ma, ifrat sevgisi.
hurafat: hurafeler, bât›l inan›fllar.
hüküm: karar, emir.
hükümferma: hükümran, hü-
küm süren.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme, had-
dini aflma.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
istibdat: kendi bafl›na ve hiç bir
nizama ve kanuna ba¤l› olmadan
yönetme, keyfî idare sistemi.
istidat: kabiliyet, yetenek.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
marifet: bilme, derin bilgi.
meslek-i müteassife: do¤ru yol-
dan ç›karan meslek, sap›k mes-
lek.
meylüttefrit: vasat›n çok alt›nda
kalma meyli, geride kalma e¤ili-
mi.
mezheb-i bât›la: bât›l mezhep,
bât›l yol.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
nazar: bak›fl.
nehy: yasaklama, dinin yasakla-
d›¤› ifller.
nihayet: en sonunda.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
Selef: Sahabe, Tâbiîn ve Tebe-i
Tâbiîn hakk›nda kullan›lan bir te-
rim.
suret: biçim, flekil, tarz.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
fier: kötülük.
fierr-i cüz’î: az miktardaki kötü-
lük, fenal›k, günah.
flerr-i kesir: büyük kötülük, çok
olan fenal›k; daha büyük günah.
taklit: baflkas›n›n fikir ve görüflle-
rine körü körüne uyma, onun gi-
bi hareket etme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tefrit: ortalaman›n alt›nda kalma,
tersine afl›r›l›k, ifrat›n z›dd›.
tevlit: do¤urma, sebep olma.
usûl-i müselleme: kabul edilen
ilkeler, prensipler.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zahiriyyun: zahirciler, d›fl görü-
nüfle aldananlar.

avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›.

bât›niyyun: Kur’ân ve hadis-
lerdeki zahirî manalar›n d›fl›n-
da gizli ve örtülü manalar›
bulmak iddias›nda olan bat›l
bir tarikat ve o fikirdekiler.

belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesini ö¤reten ilmin ad›,
edebiyat kaideleri ile ilgili
ilim.

cehil: bilgisizlik, cehalet, ca-
hillik.
cehl: cahillik, bilgisizlik.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
ehvenüflfler: flerrin en az za-
rarl›s›, iki kötüden daha az za-
rarl›s›.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
ezhan: zihinler.
felsefe-i fleriat: .ilahi

hükmülerinin hikmetlerini
arama.
hadd-i evsat: orta terim.
hakikat: kelimenin gerçek
anlam›nda kullan›lmas›, me-
cazî manada kullan›lmamas›.
haml: isnat etme, at›f, yükle-
me.
hayr-› kesîr: çok hay›r, içinde
pek çok hay›r ve fayda bulu-
nan.
hikmet: felsefe, hakîmlik, efl-
yan›n hakikatini, kâinattaki
ve yarat›l›fltaki gayeleri arafl-



Alt›nc› Mukaddeme
Meselâ, tefsirde mezkûr olan her bir emir tefsirden ol-

mak lâz›m gelmez. ‹lim ilme kuvvet verir; tahakküm et-
memek flartt›r.

• fiöyle müsellemattand›r ki: Hendese gibi bir sanatta
mahir olan zat, t›p gibi baflka sanatta âmî ve tufeyli ve
dahil olabilir.

• Ve kavaid-i usuliyedendir ki: Fakih olmayan, velev ki
usulü’l-f›k›hta müçtehit olsa, icma-› fukahada muteber
de¤ildir. Zira o, onlara nispeten âmîdir.

• Hem de, hakaik-› tarihiyedendir ki: Bir flah›s çok
fenlerde meleke sahibi ve mütehass›s olamaz. Ancak fe-
rit bir adam, dört veya befl fenlerde mütehass›s olabilir.
Umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. Bir fen-
de meleke, o fennin suret-i hakikiyesidir; onunla temes-
sül etmek gerektir. Zira bir fende mütehass›s ve malû-
mat-› sairesini mütemmime ve medet verici etmez ise,
malûmat-› periflan›ndan bir suret-i acibe temessül ede-
cektir.

Tenvir için bir latife-i faraziyedir:

Nas›l ki, baflka alemden bu küreye gelen tasvirci bir
nakkafl farz olunsa: Halbuki, ne insan› ve ne insan›n gayr›-
s›n›, tam suretini görmemifl; belki her birisinden baz› aza-
s›n› görmekle insan›n tasviri veyahut gördü¤ü eflyan›n

âlem: varl›k tabakalar›ndan her
biri.
âmî: bilgisiz, cahil.
aza: organlar, uzuvlar.
dahil: kar›flma, girme.
emir: ifl, fley, husus.
fakih: ‹slâm hukukçusu, f›k›h âli-
mi, f›k›h bilgini.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
ferit: tek, eflsiz, efli olmayan; k›-
yas kabul etmez, üstün.
gayr: baflka, di¤er.
hakaik-› tarihiye: tarihî gerçek-
ler.
hendese: geometri.
icma-› fukaha: f›k›h ilmiyle u¤ra-
yanlar›n fleriata ait bir mesele
üzerinde ayn› görüflte birleflmele-
ri.
ilim: bilme, bilgi.
kavaid-i usuliye: usûle ait kaide-
ler, kurallar.
küre: dünya, yeryüzü.
latife-i faraziye: .
mahir: maharetli, becerikli.
malûmat-› periflan: periflan kar›-
fl›k durumdaki bilgiler.
malûmat-› saire: di¤er, baflka bil-
giler.
medet: inayet, yard›m, imdat.
meleke: bir fleyi çok kez tekrarla-
yarak ve tecrübe ederek meyda-
na gelen bilgi ve maharet.
meselâ: örne¤in.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muteber: güvenilir, geçerlili¤i
olan.
müçtehit: ayet ve hadislerden
fler’î hükümler ç›karabilen, gerek-
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li bütün ehillik flartlar›na sa-
hip olan, genifl ve derin bilgili
din âlimi.
müsellemat: herkesçe kabul
ve tasdik edilen bilgiler.
mütehass›s: bir ilim dal›nda
veya bir meslekte derin bilgi
sahibi olan, uzman.
mütemmime: itmam eden,
tamamlayan.
nakkafl: nak›fl ifli yapan, nak›fl
iflleyen kimse.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.

suret: biçim, görünüfl.
suret-i acibe: tuhaf suret, fle-
kil.
suret-i hakikiye: gerçek fle-
kil, görünüfl.
tahakküm: zorla hükmetme,
hükmü alt›na alma.
tasvir: resmini yapma.
tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›kla-
mak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
tenvir: bir fley hakk›nda bilgi

verme, bir konu hakk›nda
baflkalar›n› ayd›nlatma.
tufeylî: baflkalar›n›n s›rt›ndan
geçinen, asalak.
umum: bütün, hepsi.
usûlü’l-f›kh: f›k›hla ilgili hü-
kümlere ulafl›rken, müctehi-
din dayanaca¤› kaynaklar› ve
bu kaynaklardan hüküm ç›-
karma yollar›n› gösteren ilim,
f›k›h metodolojisi.
velev: olsa da bile, hatta, is-
ter.
zat: kifli, flah›s.



umumundan bir sureti tasvir etmek isterse; meselâ, insan-
dan gördü¤ü bir el, bir ayak, bir göz, bir kulak, yar› yüz ve
burun ve amame gibi fleylerin terkibiyle bir insan›n timsa-
li, yahut nazar›na tesadüf eden at›n kuyru¤u, devenin boy-
nunu, insan›n yüzünü, aslan›n bafl› bir hayvan›n sureti
yapsa; nas›l ki imtizaçs›zl›kla kabil-i hayat olmad›¤› için,
“fierait-i hayat böyle ucubelere müsait de¤ildir” diyecekler
ve nakkafl› müttehem edecekler.

fiimdi bu kaide, fenlerde aynen cereyan eder. Çaresi
odur ki: Bir fenni esas tutup, sair malûmat›n› avzen ve ze-
nav gibi yapmakt›r.

• Hem de, âdât-› müstemirredendir ki: Kitab-› vahitte
ulûm-u kesire tezahüm eder. Zira ulûm birbirini intaç ve
birbirinin elini tutmakla teanuk ve tecavüp ettiklerinden,
o derecede ifltibak has›l olur ki, bir fende telif olunan bir
kitapta, o fennin mesaili, o kitab›n muhteviyat›na nispe-
ti ancak zekât› ç›kabilir. Bu s›rdan gaflet iledir ki, bir fle-
riat veya bir tefsir kitab›nda istitraden derç olunmufl bir
meseleyi gören bir zahirperest veya mugalâtac› bir adam
der ki: “fieriat ve tefsir böyledir.” E¤er dost olsa, diye-
cek: “Bunu kabul etmeyen Müslüman de¤ildir.” fiayet
düflman olsa, o bahane ile der: “fieriat veya tefsir —ha-
fla— yanl›fl.”

Ey ifrat ve tefrit sahipleri! Tefsir ve fleriat baflkad›r; tef-
sir ve fleriatta telif olunan kitap yine baflkad›r. Zira kitap
daha genifltir. O dükkânda cevherden baflka k›ymetsiz
fleyler dahi bulunur. E¤er bunu fehmedebildin; hayse
beyseden kurtulacaks›n.
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dad›, hayat bulma kabiliyeti.
kaide: kural, esas, düstur.
k›ymet: de¤er.
kitab-› vahid: tek bir kitap.
malûmat: bilgiler.
mesail: meseleler.
meselâ: örne¤in.
mesele: önemli konu.
mugalâta: delilsiz veya uydurma
delillere dayand›r›lan münakafla.
muhteviyât: içindekiler.
müsait: uygun, münasip.
müttehem: kabahatli olan, suçlu.
nakkafl: nak›fl ifli yapan, nak›fl ifl-
leyen kimse.
nazar: bak›fl, dikkat.
nispet: k›yaslama; oran, ölçü.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, görünüfl.
fierait-i hayat: hayat flartlar›.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
tasvir: resmini yapma.
teanuk: birbirinin boynuna sar›l-
ma, kucaklaflma.
tecâvüb: cevaplaflma, karfl›l›kl›
cevap verme.
tefrit: ortalaman›n alt›nda kalma,
tersine afl›r›l›k, ifrat›n z›dd›.
tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›klamak
maksad›yla yaz›lan kitap.
telif: eser yazma.
terkip: bir kaç fleyi birlefltirerek
yeni bir fley meydana getirme.
tesadüf: rastlant›.
tezahüm: s›¤›flma.
timsal: resim, suret, flekil.
ucube: çok acayip ve garip fley.
ulûm: ilimler.
ulûm-i kesire: çok ilim.
umum: bütün, hepsi.
zahirperest: d›fl görünüfle k›ymet
veren, d›fl görünüfle dikkat edip iç
yüze ald›r›fl etmeyen.

adat-› müstemirre: yerlefl-
mifl âdetler, sürekli gelenek-
ler.
amâme: imame, bafla sar›lan
sar›k.
avzen ve zenav: birikinti göl,
toplanma yeri.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cevher: elmas, de¤erli tafl.
derc: sokma, içine alma.

fehm: anlama, anlay›fl, kavra-
y›fl.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il,
Allah göstermesin.
hayse beyse: ileri geri gidip
gelmek, kar›fl›kl›k; ileri geri

konuflmak.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.
imtizaç: uyuflma; terkip ola-
bilme, bileflik haline gelme.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
istitrâden: istitrad fleklinde,
as›l konu olmayarak, bir söz
söylerken o söz içinde baflka
bir konu nakletmek suretiyle.
ifltibak: kar›flma, karfl›l›kl› bir-
birine geçmek.
kabil-i hayat: canlanma isti-



Dikkat et! Nas›l ki bir evin levaz›m-› mütenevvias› yal-
n›z bir sanatkârdan al›nmaz, belki her bir hacette o sa-
natta mütehass›s olana müracaat olmak gerektir; öyle
de, saadetsaray-› kemalâtta o kanuna tatbik-i hareket et-
mek gerektir. Acaba görülmüyor mu ki, birinin saati k›-
r›lsa, terziye “Saatimi dik” dese, “Yûha!”dan baflka ce-
vap var m›d›r?

‹fiARET

Bu Mukaddemenin üssü’l-esas› budur ki: Sâni-i Zülce-
lâlin, hilkat-i âlemde cari ve taksimü’l-a'mal kaidesinden
akan kanun-u tekemmül ve terakkide mündemiç olan r›za
ve iflaretinin imtisali farz iken, itaat tamam edilmemifltir.
fiöyle:

Kaide-i taksimü’l-a'mali muktazi olan hikmet-i ‹lâhiye-
nin dest-i inayetiyle beflerin mahiyetinde ekmifl oldu¤u is-
tidadat ve müyulâtla fleriat-› hilkatin farzü’l-kifayesi hük-
münde olan fünun ve sanayiin edas›na bir emr-i manevî
vermiflken, su-i istimalimiz ile o istidattan tevellüt eden
meyle kuvvet ve medet verici olan flevki bu h›rs-› kâzip ve
flu re's-i riya olan meylü’t-tefevvuk ile zayi edip söndürdük.
Elbette, isyan eden, Cehenneme müstehak olur. Biz de, bu
hilkat denilen fleriat-› f›triyenin evamirine imtisal edeme-
di¤imizden, cehennem-i cehl ile muazzep olduk. Bu azap-
tan bizi kurtaracak, taksimü’l-a'mal kanunuyla amel et-
mektir. Zira, seleflerimiz taksimü’l-a'malin ameliyle cinan-›
ulûma dahil olmufllard›r.

amel: ifl, uygulama, yapma.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
befler: insan, insanl›k.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cehennem-i cehil: cehaletin, bil-
gisizli¤in cehennemi, kara cahillik,
bilgisizlik, kötü cehalet.
cinan-› ulûm: ilim cennetleri,
ilimlerin okundu¤u bahçeler.
dest-i inayet: inayet eli, dikkat,
gayret, ihsan, iyilik eli.
emr-i manevî: maddî olmayan;
derunî, ruha ait olan emir, ifl.
evamir: emirler, buyruklar, buy-
rultular, ifller.
farz: kesin yap›lmas› gerekli olan;
‹slâmiyette kesin olarak yap›lma-
s› gereken emir.
farzü’l-kifaye: bir grubun yap-
mas›yla di¤erlerinin üzerinden
kalkan ifller.
fünun: fenler.
hacet: ihtiyaç.
h›rs-› kâzib: yalanc› ve yersiz
h›rs.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hikme-
ti, mahlûkat›n yarat›l›fl›nda Al-
lah’›n gayeleri.
hilkat: yarat›l›fl.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›fl›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
istidadat: istidatlar, kabiliyetler,
yetenekler.
istidat: yarat›l›fltan olan ve za-
manla gelifltirilen kabiliyet; bir fle-
yin kazan›lmas›na olan f›trî meyil.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
kaide: kural, esas, düstur.
kaide-i taksimü’l-a’mal: ifl bölü-
mü kaidesi, prensibi.
kanun-› tekemmül: mükemmel-
leflme kanunu, mükemmellefl-
meye, en üst seviyeye ulaflma
meyline ait kanun.
kanun-› terakki: ilerleme, gelifl-
me kanunu.
levaz›m-› mütenevvia: çeflitli ih-
tiyaçlar.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
medet: inayet, yard›m, imdat.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
meylüttefevvuk: baflkalar›na
nispetle üstünlük elde etme
meyli, iste¤i. .
muazzep: azap içinde bulunan,
eziyet çeken, çok s›k›nt› gören.
mukaddeme: bafllang›ç.
muktazi: lüzumlu oldu¤u anlafl›l-
m›fl, gerekli.
mündemiç: kapsayan, içine alan,
içine yerleflen.
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müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
mütehass›s: bir ilim dal›nda
veya bir meslekte derin bilgi
sahibi olan, uzman.
müyûlât: meyiller.
re’s-i riya: riyan›n bafl›, en
büyü¤ü.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
saadetsaray-› kemalât: ke-
malat›n saadet saray›.
sanayi: sanatlar, hünerler, us-

tal›klar.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve her fleyi sa-
natla yaratan Allah.
selef: daha önce yaflam›fl
olan kimse, ced, ata.
su-i istimal: bir fleyi kötüye
kullanma.
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-› hilkat: yarat›l›fla ko-

nulan kanunlar.

flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.

taksimü’l-a’mal: ifl bölümü,
ifllerin paylafl›lmas›.

tatbik-i hareket: hareket et-
me, davranma.

terakki: ilerleme, geliflme.

tevellüt: do¤ma, do¤um.

üssü’l-esas: hakikî sa¤lam te-
mel.

zayi: elden ç›km›fl, zarar, zi-
yan.



Hatime
Bir gayr-i müslim, yaln›z mescide girmekle Müslüman

olmas›na kâfi olmad›¤› gibi; tefsirin veya fleriat›n kitapla-
r›na hikmet veya co¤rafya veya tarih gibi bir fennin me-
selesi girmesiyle, tefsir veya fleriat olamaz. Hem de, bir
müfessir veya fakih, mütehass›s olmak flart›yla, hükmü
yaln›z nefs-i fleriat ve tefsirde hüccettir. Yoksa, tufeyli
olarak izinsiz tefsir, fleriat kitaplar›na girmifl emirlerde
hüccet de¤ildir. Zira onlarda tufeyli olabilir.

Nakile itap yoktur. Evet, bir fende sözü hüccet olan›n
sair fenlerde nakil veya dava cihetiyle hükmünü hüccet
tutmak, taksimü’l-mehasin ve tefrikü’l-mesai olan ka-
nun-u ‹lâhîsine vech-i r›za göstermemek demektir.

Hem de mant›kça müsellemdir ki: Hüküm, mevzu ile
mahmulün yaln›z “vech-i ma” ile tasavvurlar›n› iktiza
eder. Ve onlar›n teflrihat-› sairesi ise, o fenden de¤ildir;
baflka fennin mesailinden olmak gerektir.

Hem de mukarrerdir ki: Âmm, hassa delâlât-› selâse-
nin hiçbirisi ile delâlet etmez. Meselâ, Tefsir-i Beyzavîde
1 pør«nanós°üdG nør«nH olan ayetinde Ermeniye ve Azerbaycan

Da¤lar›n›n mabeyninde olan teviline nazar-› kat'î ile bak-
mak en büyük mant›ks›zl›kt›r. Zira, esasen nakildir. Hem
de tayini Kur'ân’›n medlûlü de¤ildir; tefsirden say›lmaz.
Zira, o tevil ayetin bir kayd›n›n baflka fenne istinaden bir
teflrihidir. Binaenaleyh, o müfessir-i celîlin tefsirdeki

MUHAKEMAT | 51

itap: azarlama, rencide etme.
kâfî: yeter, elverir.
kanun-› ‹lâhî: ‹lâhî irade, ‹lâhî ka-
nun.
mabeyn: ara.
mahmul: hamlolunmufl, yüklen-
mifl.
medlûl: delil olarak gösterilen.
mesail: meseleler.
mevzu: konu.
mukarrer: kesinlik kazanm›fl hü-
küm.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in met-
nini tefsir, flerh ve izah eden ‹s-
lâm âlimi.
müfessir-i celîl: büyük müfessir.
müsellem: do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkes taraf›ndan kabul edilen.
mütehass›s: bir ilim dal›nda veya
bir meslekte derin bilgi sahibi
olan, uzman.
nâkil: nakleden; duydu¤unu an-
latan, söyleyen.
nakl: Kur’ân-› Kerîm, hadis-i flerif
gibi ‹slâm›n aslî kaynaklar›, nakil.
nazar-› kat’î: bir fleye kesin gö-
züyle bakmak, mutlak do¤ru ol-
du¤unu düflünmek.
nefs-i fleriat ve tefsir: fleriat›n ve
tefsirin kendisi.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
taksimü’l-mehasin: güzelliklerin
bölüfltürülmesi.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme.
tayin: belirleme, gösterme, s›n›r›-
n› çizme.
tefrîkü’l-mesâ’î: mesailerin tan-
zimi, düzenlenmesi; çal›flma
pro¤ram›.
tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›klamak
maksad›yla yaz›lan kitap.
Tefsir-i Beyzavî: Kad› Beyzavî’nin
tefsiri.
teflrih: bir meseleyi iyice araflt›r›p
ortaya ç›karma, flerh etme, açma.
teflrihat-› saire: di¤er araflt›rma
ve incelemeler.
tevil: Kur’ân ve hadislerin aç›kla-
mas›nda, geçerli bir delil veya se-
bepten dolay›, ayeti ilk bak›flta
görünen manas›ndan al›p, tafl›d›¤›
di¤er manalardan, bir veya birka-
ç› ile tefsir etme.
tufeylî: parazit, asalak.
vech-i mâ: bir sebepten dolay›.
vech-i r›za: r›za yüzü, r›za yönü,
r›za sebebi.

âmm: genel, umumî.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cihet: yön.
dava: takip edilen fikir, iddia.
delâlât-› selase: üç çeflit de-
lalet, üç çeflit delil olma; dela-
let-i mutab›kiye, delalet-i ta-
zammuniye, delalet-i iltizami-

ye.
delâlet: delil olma, gösterme.
emir: ifl, fley, husus.
esasen: asl›nda, temelinde,
do¤rusu.
fakih: ‹slâm hukukçusu, f›k›h
âlimi, f›k›h bilgini.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
gayr-› müslim: Müslüman ol-

mayan, ‹slâmiyeti kabul et-
meyen.
hâs: hususî olan.
hatime: son söz.
hikmet: felsefe.
hüccet: delil.
hüküm: verilen karar.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.

1. ‹ki da¤›n aras›. (Kehf Suresi: 96.)



meleke-i rasihas›na böyle zay›f noktalar› bahane tutmak,
flüpheleri iras etmek insafs›zl›kt›r.

‹flte, as›l hakaik-› tefsir ve fleriat meydandad›r; y›ld›zlar
gibi parl›yor. O hakaikteki vuzuh ve kuvvettir, benim gi-
bi bir acize cesaret veriyor.

Ben de dava ederim: Tefsirin ve fleriat›n ne kadar ha-
kaik-› esasiyesi varsa, birer birer nazar-› tetkika getirilse,
görülür ki; hakikatten ç›k›p, hikmet ile tart›l›p, hak ola-
rak hakka munsariftir. Ne kadar flüpheli noktalar varsa,
umumen cerbezeli zihinlerden ç›k›p sonra da onlara ka-
r›flm›fl. Kimin asl-› hakikatlerine bir flüphesi varsa, iflte
meydan, kendini izhar etsin!

* * *
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âciz: zay›f, güçsüz.
asl-› hakikat: hakikatin, ger-
çe¤in asl›.
cerbeze: haks›z yere aldat›c›
sözlerle karfl› taraf› iknaya ça-
l›flmak, demogoji.
dava: takip edilen fikir, iddia.
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› esasiye: hakikat›n
asl›, özü; as›l gerçekler.
hakaik-› tefsir: tefsir hakikat-

leri, Kur’ân-› Kerîm’in anlam›-
n› aç›klamaya yönelik ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
îrâs: verme, verilme, sebep
olma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
meleke-i rasiha: sa¤lam ve
kuvvetli olan meleke.
munsarif: dönen, yüzünü çe-
viren.

nazar-› tetkik: araflt›rma gö-
züyle inceleme.

fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.

tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.

umumen: umumî olarak, bü-
tün olarak.

vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.



Yedinci Mukaddeme
Mübalâ¤a ihtilâlcidir. fiöyle ki:

Beflerin seciyelerindendir, telezzüz etti¤i fleyde mey-
lü’t-tezeyyüt ve vasfetti¤i fleyde meylü’l-mücazefe ve hi-
kâye etti¤i fleyde meylü’l-mübalâ¤a ile hayali hakikate
kar›flt›rmakt›r. Bu seciye-i seyyie ile iyilik etmek, fenal›k
etmek demektir. Bilmedi¤i halde tezyidinden noksan, ›s-
lah›ndan fesat, medhinden zemm, tahsininden kubh te-
vellüt eder. Zira, muvazenet ve tenasüpten nafli olan hüs-

nü,
1 oôo©r°ûnjn’ oår«nM røpe ihlâl eder. Nas›l ki bir ilâc› istihsan

edip izdiyat etmek devay› dâ'e ink›lâp etmektir. Öyle de,
hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalâ¤al› ter¤ip
ve terhip ile, g›ybeti katle müsavi; veya ayakta bevl et-
mek zina derecesinde göstermek; veya bir dirhemi ta-
sadduk etmeyi hacca mukabil tutmak gibi muvazenesiz
sözler, katl ve zinay› tahfif ve hacc›n k›ymetini tenzil edi-
yorlar.

Bu s›rra binaen, vaiz hem hakîm, hem muhakemeli ol-
mal›d›r. Evet, muvazenesiz vaizler, çok hakaik-› neyyire-i
diniyenin hüsufuna sebep olmufllard›r. Meselâ, inflikak-›
kamer olan mu'cize-i mütevatire-i bahireyi, meylü’l-mü-
cazefe ile “arza nüzul ile Peygamberin cebine girip ç›k-
m›fl” olan ilâve, o günefl-misal mu'cizeyi Süha Y›ld›z› gi-
bi mahfî ve kamer-misal olan bürhan-› nübüvveti münha-
s›f etti¤i gibi, münkirlerinin bahanelerine kap›lar açt›.
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fl› göstermifl oldu¤u ay›n yar›l›p
ikiye ayr›lma mu’cizesi.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
izdiyad: ziyadeleflme, ço¤alma,
artma.
kamer-misal: Ay gibi.
katl: öldürme.
kubh: çirkinlik.
mahfî: Gizli, sakl›.
medih: övmek.
meylülmübalâ¤a: mübala¤a
meyli, bir fleyi çok büyük veya
çok küçük gösterme arzusu.
meylülmücazefe: aldatma meyli,
aldatma iste¤i.
meylüttezeyyüt: ziyadelefltirme
meyli, ço¤altma arzusu, iste¤i.
mu’cize-i mütevatire-i bahire:
çok kimsenin nakletti¤i ve do¤ru-
lu¤unu tasdik etti¤i apaç›k muci-
ze.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama.
mukabil: karfl›l›k.
muvazene: denge.
mübalâ¤a: bir fleyi tarif ve tasvir
ederken ya oldu¤undan fazla ya
da eksik gösterme, abartma sa-
nat›.
münhâsif: sönük kalan, gölgede
kalm›fl.
münkir: Allah’›n varl›¤›n› kabul
ve tasdik etmeyen, imans›z, din-
siz.
müsavi: eflit.
nafli: dolay›, ötürü, sebebiyle.
nüzul: inme, inifl, gökten dünya-
ya gelifl.
seciye: karakter, huy, tabiat.
seciye-i seyyie: kötü huy, karak-
ter.
s›r: gizli hakikat.
Süha: Büyükay› y›ld›z kümesinin
en küçük y›ld›z›.
tahfif: hafifletme, yükünü azalt-
ma.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
tasadduk: sadaka verme, sadaka
olarak verme.
telezzüz: lezzet, tad alma, hofla
gitme.
tenâsüb: uyma, uygunluk, birbiri-
ni tutma.
tenzil: k›ymetten düflürme, de-
¤erini indirme.
tergip: ra¤bet verme, isteklendir-
me.
terhip: korkutma, sak›nd›rma.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
vaiz: vaaz eden, ibadet yerlerin-
de dinin emir ve yasaklar›n› anla-
tarak nasihat eden din görevlisi.
vasf: bir flah›s veya nesnenin du-
rumunu anlatarak tarif etme.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.

arz: yer, dünya.
Befler: insan, insanl›k.
bevl: idrar yapma.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bürhan-› nübüvvet: pey-
gamberlik delilleri, peygam-
berli¤inin hak oldu¤unu ispat
eden delil.
dâ’: hastal›k, dert.

ünefl-misal: günefl gibi.
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hakaik-› neyyire-i diniye: di-
nin parlak, nurlu hakikatleri.
hakikat: gerçek.
hakîm: hikmet sahibi, çok bil-
gili, bilge.
husûf: tutulma, bir fleyin ›fl›-
¤›n›n karar›p gitmesi.

hüsün: güzellik.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
ihlâl: bozma, zarar verme.
ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, in-
tizams›zl›k.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
inflikak-› kamer: ay›n ikiye
bölünmesi, ay›n yar›lmas›; Hz.
Peygamberin müflriklere kar-

1. fiuursuz bir flekilde. 



Has›l-› kelâm, her muhibb-i dine ve âfl›k-› hakikate lâ-
z›md›r: Her fleyin k›ymetine kanaat etmek ve mücazefe
ve tecavüz etmemektir. Zira, mücazefe kudrete iftirad›r
ve “Daire-i imkânda daha ahsen yoktur” olan sözü
‹mam-› Gazalî’ye dediren hilkatteki kemal ve hüsne
adem-i kanaattir ve istihfaf demektir.

Ey muhatap efendi! Bazen bürhan›n hizmetini temsil
de görüyor. Öyle ise, bak: Nas›l elmas, alt›n, gümüfl, ra-
sas, hadid, ilh., her birinin birer k›ymet ve hasiyet-i mah-
susas› vard›r ve mütehaliftir; öyle de, dinin makas›d›, k›y-
met ve edillece mütefavittir. Birinin yeri hayal olsa, öte-
kinin vicdand›r; beriki, s›rr›n s›rr›ndad›r.

Evet, ticarette bir fels veya on para yerinde bir elmas
veya bir alt›n› verse, nas›l sefahatine hüküm ve tasarruf-
tan hacz olunur. Aks-i kaziye ile olsa, pek yerinde “Yû-
ha!” iflitecek. Ve tüccar olmaya bedel, hayyal bir maska-
ra oldu¤u gibi; kezalik, hakaik-› diniyeyi temyiz etmeyen
ve her birisine müstehak oldu¤u hak ve itibar› vermeyen
ve her hükümde fleriat›n sikkesini tan›mayan, hatta o
fabrika-i muazzamadaki eczalar, her biri mihveri üzerinde
hareketine sekte veren gayr-i mümeyyizler, her biri bir
acemi adama benzer ki, gayet muntazam ve cesim bir
makine içinde küçük ve lâtif bir çark› görüyor ki, hareket
ve vaziyette büyük çarklara nazar-› sathisince münasip
görünmedi¤inden, makine fenninde behresizli¤iyle bera-
ber, gurur-u nefs, nazar-› sathisini i¤fal ile aldatarak, ›s-
lah niyetiyle vaz-› muntazamadan ta¤yire teflebbüs edip,
bilmedi¤i halde fabrikay› hercümerç eder, bafl›n› yer.

adem-i kanaat: kanaatsizlik,
elindeki ile yetinmeme.
ahsen: daha (en) güzel.
aks-i kaziye: hükmün z›dd›, aksi.
âfl›k-› hakikat: hakikate, gerçe¤e
âfl›k olan.
behre: nasip, k›smet, pay, hisse.
cesim: iri, büyük, kocaman.
daire-i imkân: imkan alemi, kâi-
nat ve varl›klar alemine ait alem.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
edille: deliller, ispat vas›talar›.
fabrika-i muazzama: çok büyük
fabrika.
fels: akçe, bak›r para.
fen: hüner, marifet, sanat, ilim.
gayet: son derece.
gayr-› mümeyyiz: do¤ruyu yan-
l›fltan, faydal›y› faydas›zdan ay›r-
ma kabiliyetine sahip olamayan
akl› ermezler.
gurur-u nefs: nefsin kendisini
büyük görüp onunla gurur duy-
mas›.
hacz: mal› kanuna uygun olarak
satt›rmay›p al›koyma.
hadit: demir.
hâk: pay, hisse; de¤er.
hakaik-› diniye: dine ait olan ha-
kikatler.
hâs›l-› kelâm: sözün k›sas›.
hasiyet-i mahsuse: özel menfa-
at, flahs› ilgilendiren fayda.
hayyâl: dalavereci, hileci, hilekâr.
hercümerc: karmakar›fl›k olma,
alt üst olma.
hilkat: yarat›l›fl.
hüküm: dinî kaide, kural.
hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
hüsün: güzellik.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
istihfaf: küçümseme, hafife al-
ma, alay etme.
itibar: k›ymet verilir olma; de¤er.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ymet: de¤er.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lâtif: tatl›, hofl.
makas›d: maksatlar, gayeler.
maskara: herkesi kendine güldü-
ren, soytar›.
mihver: eksen, yörünge.
muhâtab: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
muhibb-i din: dini seven.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
mücazefe: aldatma, cerbeze ile
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karfl›s›ndakinin hakk›n› ört-
me.
münasip: uygun.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
mütefavit: birbirinden farkl›,
çeflitli olan.
mütehalif: birbirine uyma-
yan, de¤iflken.
nazar-› sathî: yüzeysel bak›fl,
dikkatsizce yap›lan inceleme.
rasas: kurflun.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede

düflkünlük.
sekte: durma, kesilme.
sikke: alâmet, niflan, turra.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma.
tecavüz: haddini aflma, söz
ve harekette ileri gitme.

temyiz: inceleyip seçme,
ay›rdetme.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yap-
mak için harekete geçme.
tüccar: ticaret yapan, ticaret-
le u¤raflan kimse, tacir.
vaz-› muntazama: düzenli ve
intizaml› yerlefltirme.
vaziyet: durum.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.



Elhas›l: fieriat›n her bir hükmünde fiariin bir sikke-i iti-
bar› vard›r. O sikkeyi okumak lâz›md›r. Sikkenin k›yme-
tinden baflka, o hüküm her fleyden müsta¤nidir. Hem
de, lâf›zperdazâne ve mübalâ¤acuyâne ve ifratperverâ-
nelerin tezyin ve tasarruflar›ndan bin derece müsta¤ni-
dir. Dikkat olunsun ki, böyle mücazifler, nasihat ettikleri
vakitte nazar-› hakikatte ne derece çirkin oluyorlar.

Ezcümle, bunlardan birisi bir mecma-› azîmde müski-
rattan tenfir yolunda zecr-i fler'î ile kanaat etmeden öyle
bir fley demifl ki, yazmas›ndan ben hicap ettim. Yazd›k-
tan sonra çizdim. Ey herif! Bu sözlerinle fleriata adavet
ediyorsun. Faraza sad›k olsan, sad›k-› ahmak olursun;
adüvvü’d-dinden daha muz›rs›n.

Hatime
Ey hariçten ve uzaktan ‹slâmiyeti tenkit etmeye çal›-

flan insafs›zlar! Aldanmay›n, muhakeme edin, nazar-›
sathi ile iktifa etmeyiniz. Zira flu sizin bahanelerinize se-
bep olanlar, lisan-› fleriatta ulema-i sû' ile müsemmad›r-
lar. Onlar›n muvazenesizlik, zahirperestliklerinden neflet
eden hicab›n maveras›na bak›n›z. Göreceksiniz ki, her
bir hakikat-i ‹slâmiye, necm-i münir gibi bürhan-› neyyir-
dir. Nakfl-› ezel ve ebed, üzerinde görünüyor.

Evet, kelâm-› ezelîden gelen, ebede gidecektir. Fakat,
esefa! Hubb-u nefis ve taraftar-› nefis ve acz ve enaniyet-
ten neflet eden teberri-i nefs ile kendi kabahatini baflka-
s›na at›yor. fiöyle yanl›fla muhtemel olan sözünü veya
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tabir.
mavera: görünenin ard›, ötesi.
mecma-› azîm: büyük toplanma
yeri.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama.
muhtemel: ihtimal dahilinde,
olabilir.
muvazene: denge, ölçü.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
mübalâ¤acûyâne: afl›r› derecede
mübala¤a yaparcas›na.
mücazif: aldatan, söz ile karfl›s›n-
dakinin hakk›n› örten; göz karar›
ile al›p-satan.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl.
müskirat: sarhoflluk veren, sar-
hofl eden fleyler, içkiler.
müsta¤ni: muhtaç olmayan; bafl-
kalar›na ihtiyac› bulunmayan.
nakfl-› ezel ve ebed: Cenab-›
Hakk’›n ezelî ve ebedî nak›fllar›.
nazar-› hakikat: hakikat nezdin-
de.
nazar-› sathî: yüzeysel bak›fl,
dikkatsizce yap›lan inceleme.
necm-i münir: ›fl›k saçan, ayd›n-
latan y›ld›z.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
sad›k-› ahmak: ahmak dost.
sikke: mühür, alâmet, niflan.
sikke-i itibar: güvenilir ve de¤er-
li mühür.
fiâri: fleriat› koyan, Allah.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
taraftar-› nefs: nefsine taraftarl›k
etmek.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
teberri-i nefs: nefsini temiz bil-
mek, nefsini temize ç›karmak.
tenfir: nefret ettirme, i¤rendirme,
tiksindirme.
tenkîd: elefltirme.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
ulema-y› su’: kötü alimler, men-
faat için hakikati örten âlimler.
zahirperest: d›fl görünüfle k›ymet
veren, d›fl görünüfle dikkat edip iç
yüze ald›r›fl etmeyen.
zecr-i fler’î: fieriat›n yasaklamas›.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adavet: düflmanl›k, husumet.
adüvvüddin: din düflman›.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
bürhan-› neyyir: parlak ve
nurlu bürhan, parlak delil.
ebed: sonu olmayan gelecek
zaman, sonsuzluk, daimîlik.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.

esefa: eyvah, yaz›k!.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.
hakikat-› ‹slâmiye: ‹slâmiye-
te ait hakikat.
hariç: d›flar›.
hatime: son söz, bir eserin
sonuç k›sm›.
hicâb: utanma, mahcubiyet.
hubb-u nefs: nefsini sevmek,
nefse düflkünlük.
hüküm: dinî kaide, kural.

ifratperverâne: afl›r› gitmeyi
severcesine.
iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-
me, var olanla yetinme.
kanaat: elindeki ile yetin-
mek.
kelâm-› ezelî: ezelî söz, varl›-
¤›na bafllang›ç olmayan Al-
lah’›n sözü; Kur’ân-› Kerîm
ayetleri.
k›ymet: de¤er.
lâf›zperdezâne: söz düzel-
tenler gibi
lisan-› fleriat: fler’î lisan, dinî



hataya kabil olan fiilini bir büyük zata veyahut muteber
bir kitaba, hatta bazen dine, çok defa hadise, en nihayet
kadere isnat etmekle, kendini teberri etmek istiyor. Ha-
fla, sümme hafla! Nurdan zulmet gelmez. Kendi âyinesin-
de görülen y›ld›zlar› setretse de, semadaki y›ld›zlar› setre-
demez. Fakat kendi göremez.

Ey muteriz a¤a! A¤lamak isteyen çocuk gibi veya inti-
kam isteyen kînedar düflman gibi bahane mahane ara-
makla, hilâf-› fleriatla vücuda gelen ahvali ve sû-i tefeh-
hümden neflet eden flübehat› senet tutmak, ‹slâmiyete le-
ke getirmek, pek büyük insafs›zl›kt›r. Zira, bir Müslimin
her bir s›fat› ‹slâmiyetten neflet etmek lâz›m gelmez.

* * *

ahval: haller, durumlar.
âyine: ayna.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
fiil: ifl, hareket.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
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hilâf-› fleriat: fleriata z›t, ayk›-
r›.
intikam: öç alma, kendisine,
bulundu¤u toplulu¤a veya
benimseci¤i bir fleye karfl› ya-
p›lan kötülü¤e karfl›l›k verme.
isnâd: dayand›rma, mal et-
me, bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etme-

si.
kînedâr: kinci, kin güden.
muteber: güvenilir, geçerlili¤i
olan.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›-
kan, itirazc›.
neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nihayet: en sonunda.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
sema: gökyüzü, gök.
senet: dayan›lacak ve güve-
nilecek fley, kuvvetli delil ola-

bilecek söz.
setr: örtme, kapama, gizle-
me.
s›fat: vas›f, nitelik.
su-i tefehhüm: yanl›fl anla-
ma.
sümme hâflâ: kat’iyen olmaz,
Allah esirgesin.
flübehat: flüpheler.
teberri: aklanma, temiz olma,
ar›nma.
zat: kifli, flah›s.
zulmet: karanl›k.



Sekizinci Mukaddeme
(Temhid)

fiu gelen uzun Mukaddemeden usanma. Zira, nihaye-
ti nihayet derecede mühimdir. Hem de flu gelen Mukad-
deme, her kemali mahveden ye'si öldürür ve her bir sa-
adetin mayesi olan ümidi hayatland›r›r ve mazi baflkala-
ra ve istikbal bize olaca¤›na beflaret verir. Taksime raz›-
y›z. ‹flte mevzu: Ebna-i mazi ile ebna-i müstakbeli muva-
zene etmektir. Hem de mekatib-i âliyede elif ve bâ okun-
muyor. Mahiyet-i ilim bir dahi olsa, suret-i tedrisi baflka-
d›r. Evet, mazi denilen mekteb-i hissiyatla istikbal deni-
len medrese-i efkâr bir tarzda de¤ildir.

Evvelâ: “Ebna-i mazi”den murad›m, ‹slâmlar›n gayr›-
s›ndan onuncu as›rdan evvel olan kurun-u vusta ve ûlâ-
d›r. Amma millet-i ‹slâm, üç yüz seneye kadar mümtaz
ve serfiraz ve befl yüz seneye kadar filcümle mazhar-› ke-
maldir. Beflinci as›rdan on ikinci asra kadar ben mazi ile
tabir ederim, ondan sonra müstakbel derim.

Bundan sonra: Malûmdur ki, insanda müdebbir-i ga-
lip, ya ak›l veya basard›r; tabir-i di¤erle, ya efkâr veya
hissiyatt›r, veyahut ya hakt›r veya kuvvettir, veyahut ya
hikmet veya hükümettir, veyahut ya müyulât-› kalbiyedir
veya temayülât-› akliyedir, veyahut ya heva veya hüdad›r.
Buna binaen, görüyoruz ki, ebna-i mazinin bir derece
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Malûm: bilinen, bilinir olan.
mâye: maya, temel, esas, öz.
mazhar-› kemal: kemal bulma,
olgunlu¤a erme.
mazi: geçmifl zaman.
medrese-i efkar: fikir ve düflün-
celer üniversitesi.
mekâtib-i âliye: yüksek okullar.
mekteb-i hissiyat: duygular›n
mektebi.
mevzu: konu.
millet-i ‹slâm: ‹slâm milleti, Müs-
lümanlar.
mukaddeme: bafllang›ç.
murâd: maksat, meram, ulafl›l-
mak istenen fley.
muvazene: karfl›laflt›rma, ölçme,
tartma.
müdebbir-i galip: insan›n duygu
ve düflüncelerini etkilemede üs-
tün gelen hisleri ve kuvvelerin-
den herhangi biri.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
müstakbel: gelecek zaman.
müyûlât-› kalbiye: kalbin meyil-
leri, arzular›.
nihayet: son.
saadet: mutluluk.
serfiraz: benzerlerinden üstün
olan, baflta gelen, seçkin.
suret-i tedris: ders tekni¤i, ö¤ret-
me flekli.
tabir: ifade.
tabir-i di¤er: di¤er tabir, baflka
bir ifade.
taksim: bölme, parçalara ay›rma.
tarz: biçim, flekil.
temâyülât-› akliye: akl›n tema-
yülleri, bir tarafa meyletmesi.
temhîd: döfleme, haz›rlama, te-
mellendirme.
ye’s: ümitsizlik.

amma: ama, lakin, ancak.
asr: yüzy›l.
basar: görme.
beflaret: müjde.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
ebna-y› mazi: mazinin ço-
cuklar›, geçmiflin insanlar›.
ebna-y› müstakbel: istikba-
lin çocuklar›, gelece¤in insan-
lar›.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.

evvel: önce.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
filcümle: hepsi, bütünü.
gayr: baflka.
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
heva: istek, arzu, nefse ait
olan fleylere düflkünlük, nef-
sin zararl› ve günah olan ar-
zular›.
hikmet: hakîmlik; yüksek bil-
gi, kainattaki ve yarat›l›fltaki

gayeleri araflt›rma.
hissiyat: hisler, duygular.
hüdâ: do¤ruluk, hidayet.
istikbal: gelecek zaman.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
kurun-› vusta ve ûla: orta ve
ilk ça¤lar.
mahiyet-i ilim: ilmin mahiye-
ti, esas›.
mahv: yok etme, ortadan
kald›rma.



safî olan ahlâk ve halis olan hissiyatlar› galebe çalarak,
gayr-i münevver olan efkârlar›n› istihdam ederek, flahsi-
yat ve ihtilâfat meydan› ald›. Fakat, ebna-i müstakbelin
bir derece münevver olan efkârlar› heves ve flehvetle
muzlim olan hissiyatlar›na galebe ederek emrine musah-
har eyledi¤inden, hukuk-u umumiyenin hükümferma
olaca¤› muhakkak oldu. ‹nsaniyet bir derece tecelli etti.
Beflaret veriyor ki, as›l insaniyet-i kübra olan ‹slâmiyet,
sema-i müstakbelde ve Asya’n›n cinan› üzerinde bulutsuz
günefl gibi pertevefflan olacakt›r.

Vakta ki mazi derelerinde hükümferma olan garaz ve
husumet ve meylü’t-tefevvuku tevlit eden hissiyat ve mü-
yulât ve kuvvet idi; o zaman›n ehlini irflat için iknaiyat-›
hitabiye kâfi idi. Zira hissiyat› okflayan ve müyulâta tesir
ettiren müddeay› müzeyyene ve flaflaaland›rmak veyahut
haile veya kuvve-i belâgatla hayale me'nus k›lmak, bür-
han›n yerini tutar idi. Fakat bizi onlara k›yas etmek, ha-
reket-i ric'iye ile o zaman›n köflelerine sokmak demektir.
Her bir zaman›n bir hükmü var. Biz delil isteriz, tasvir-i
müddea ile aldanmay›z.

Vakta ki hal sahras›nda istikbal da¤lar›na daima ya¤-
mur veren hakaik-› hikmetin maden-i tebahhurat› efkâr
ve ak›l ve hak ve hikmet olduklar›ndan ve yeni tevellüde
bafllayan meyl-i taharri-i hakikat ve aflk-› hak ve men-
faat-i umumiyeyi menfaat-i flahsiyeye tercih ve meyl-i
insaniyetkârâneyi intaç eyleyen berahin-i kàt›adan bafl-
ka, ispat-› müddea bir fleyle olmaz. Biz ehl-i haliz,

berahin-i kat›a: kat’î, kesin delil-
ler.
beflaret: müjde.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cinan: ba¤lar, bahçeler.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
ebna-y› müstakbel: istikbalin ço-
cuklar›, gelece¤in insanlar›.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehl-i hâl: yaflad›¤› an›n k›ymetini
bilen, onu de¤erlendiren, hâline
ve durumuna raz› olan.
galebe: galip gelme, üstünlük.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
gayr-› münevver: nurlanmam›fl,
ayd›nlanmam›fl.
haile: .
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
hakaik-› hikmet: gerçek ilim.
hâl: flimdiki zaman .
halis: saf, samimî.
hareket-i ric’iye: geri dönme ve
geri çekilme hareketi.
heves: nefsin hofluna giden, gelip
geçici istek.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hissiyat: hisler, duygular.
hukûk-› umumiye: toplumun
bütün fertlerinin sahip oldu¤u
haklar.
husumet: düflmanl›k.
hüküm: verilen karar.
hükümferma: hükümran, hü-
küm süren.
ihtilâfat: ayr›l›klar, anlaflmazl›k-
lar, uyuflmazl›klar.
iknaiyat-i hitabiye: delil ve bür-
han üzere söylenen sözler, ikna
edici konuflmalar.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
insaniyet-i kübra: en büyük in-
sanl›k, ‹slamiyet.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
ispat-› müddea: iddian›n, fikrin
ispat›.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
istikbal: gelecek zaman.
kâfî: yeter, elverir.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
kuvve-i belâgat: belagat gücü,
hayale uygun söz söyleyebilme
gücü.
maden-i tebahhurat: buharlafl-
ma yeri, kayna¤›.
mazi: geçmifl zaman.
me’nus: al›fl›lm›fl, al›fl›k, ünsiyet
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edilmifl.
menfaat-› flahsiye: flahsî
menfaat.
menfaat-i umumiye: herke-
sin faydas›na olan ifller.
meyl-i insaniyetkârane: in-
sanca davranma, olma iste¤i.
meyl-i taharri-i hakikat: ger-
çe¤i araflt›rma meyli, hakikati
araflt›rma iste¤i.
meylüttefevvuk: baflkalar›na
nispetle üstünlük elde etme
meyli, iste¤i. .
musahhar: boyun e¤en, emir

alt›na giren, istenilen hâle ko-
nulmufl.
muzlim: karanl›k, zulmetli.
müddea: iddia edilen fley,
tez, sav.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, par-
lak.
müyûlât: meyiller.
müzeyyene: süslü.
pertevefflân: ›fl›k saçan, nur
da¤›tan.
sâfî: samimî, hâlis, saf.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
sema-y› müstakbel: gelecek

semas›.
flahsiyat: bir flahs›n özel ha-
yat›yla ilgili münasebetsiz
sözler, dedikodu.
flaflaa: gösterifl, debdebe.
tasvir-i müddea: iddia edilen
fleyin vas›flar›n› saymak, onu
tan›tmak.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tesir: etki.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
tevlit: do¤urma, sebep olma.
vakta: ne zaman, ne vakit.



namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddea zihnimizi
iflba etmiyor. Bürhan isteriz.

Biraz da iki sultan hükmünde olan mazi ve istikbalin
hasenat ve seyyiatlar›n› zikredelim.

• Mazi ülkesinde ekseriyetle hükümferma, kuvvet ve
heva ve tabiat ve müyulât ve hissiyat oldu¤undan, seyyi-
at›ndan biri, her bir emirde —velev filcümle olsun— is-
tibdat ve tahakküm var idi.

• Hem de meslek-i gayra husumete, kendi mesle¤ine
iltizam ve muhabbetten daha ziyade ihtimam olunur idi.

• Hem de bir flahsa husumetin, baflkas›n›n muhabbe-
ti suretinde tezahürü idi.

• Hem de keflf-i hakikate mani olan, iltizam ve taas-
sup ve taraftarl›¤›n müdahaleleri idi.

Has›l-› kelâm: Müyulât muhtelife olduklar›ndan, taraf-
tarl›k hissi herfleye parmak vurmakla ihtilâfat ile ihtilâl ç›-
kar›ld›¤›ndan, hakikat ise kaç›p gizlenirdi.

Hem de, istibdad-› hissiyat›n seyyielerindendir ki: Me-
salik ve mezahibi ikame edecek, galiben taassup veya
tadlil-i gayr veya safsata idi. Halbuki, üçü de nazar-› fle-
riatta mezmum ve uhuvvet-i ‹slâmiyeye ve nisbet-i hem-
cinsiyeye ve teavün-ü f›triye münafidir. Hatta o derece
oluyor, bunlardan biri taassup ve safsatas›n› terk ederek
nas›n icma ve tevatürünü tasdik etti¤i gibi, birden
mezhep ve mesle¤ini tebdil etmeye muztar kal›yor. Hal-
buki, taassup yerinde hak ve safsata yerinde bürhan ve
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mesalik: meslekler, tutulan yol-
lar.
meslek: gidifl, usul, yol.
meslek-i gayr: baflkas›n›n mesle-
¤i.
mezahip: mezhepler, tutulan yol-
lar.
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu.
mezmum: zemmedilen, afla¤›la-
nan.
muhtelife: çeflitlilik, farkl› farkl›
olma.
muztar: çaresiz kalm›fl, yapmak
zorunda kalm›fl.
müdahale: kar›flma.
münâfi: z›t, ayk›r›.
müyûlât: meyiller.
namzed-i istikbal: istikbale aday,
gelece¤i isteyen.
nâs: insanlar.
nazar-› fleriat: fleriata göre, fleri-
atta, Cenab-› Hakk›n emirlerine
göre.
nispet-i hemcinsiye: insanî mü-
nasebetler, insan›n hemcinsine
olan ba¤l›l›¤›.
safsata: gerçek d›fl› fikri karfl› ta-
rafa kabul ettirmek için baflvuru-
lan, görünüflte do¤ru gibi görün-
dü¤ü hâlde gerçekte yanl›fl olan
k›yas.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
seyyie: fenal›k, kötülük, çirkinlik.
suret: biçim, flekil, tarz.
taassup: bir fleye veya kimseye
körü körüne afl›r› ba¤l›l›k.
tabiat: .
tadlil-i gayr: baflkalar›n›n sap›kl›-
¤›na hükmetme.
tahakküm: zorla hükmetme,
hükmü alt›na alma.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tasvir-i müddea: iddia edilen fle-
yin vas›flar›n› saymak, onu tan›t-
mak.
teavün-i f›triye: f›trî yard›mlafl-
ma, insan›n yarat›l›fl›nda var olan
yard›mlaflma duygusu.
tebdil: de¤ifltirme, baflka bir hale
getirme.
tevatür: içinde yalan ihtimali bu-
lunmayan ve birbirlerine kuvvet
veren haberlerden oluflan büyük
bir toplulu¤a ait haber.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
tezyin-i müddea: iddia edilen fle-
yin süslenip püslenmesi.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm kar-
deflli¤i.
zikr: anma, bildirme.
ziyade: çok, fazla.

bürhan: bir fleyi ispatlamak
için kullan›lan kesin delil.
ekseriyetle: daha ziyadesiy-
le, çoklukla, ço¤unlukla.
filcümle: hepsi, bütünü.
galiben: ço¤u zaman, ço¤u
kere.
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hasenat: güzellikler, iyilikler.
hâs›l-› kelâm: sözün k›sas›.
heva: istek, arzu, nefse ait
olan fleylere düflkünlük, nef-
sin zararl› ve günah olan ar-

zular›.
hissiyat: hisler, duygular.
husumet: düflmanl›k.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hükümferma: hükümran,
hüküm süren.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl
birli¤ine varma.
ihtilâfat: ayr›l›klar, anlaflmaz-
l›klar, uyuflmazl›klar.
ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, in-
tizams›zl›k.
ihtimam: dikkat ve özen gös-

terme.
ikame: aya¤a kald›rma, ayak-
ta tutma.
iltizam: birinin taraf›n› tutma,
tarafgirlik.
istibdat: hak ve hukuku tan›-
mama, keyfî uygulama, zu-
lüm ve tahakküm.
istibdat-› hissiyat: hisleri
bask› alt›na alma.
istikbal: gelecek zaman.
iflba: doyurma.
keflf-i hakikat: hakikatin,
gerçe¤in ortaya ç›kmas›.



tadlil-i gayr yerinde tevfik ve tatbik ve istiflare ederse,
dünya birleflse hak olan mezhep ve mesle¤ini bir parça
tebdil edemez. Nas›l ki, zaman-› saadette ve Selef-i Sali-
hîn zamanlar›nda hükümferma hak ve bürhan ve ak›l ve
meflveret olduklar›ndan, flükûk ve flübehat›n hükümleri
olmaz idi.

Kezalik, görüyoruz ki: Fennin himmetiyle, zaman-›
halde filcümle, inflaallah, istikbalde bitamamihî hüküm-
ferma, kuvvete bedel hak ve safsataya bedel bürhan ve
tab'a bedel ak›l ve hevaya bedel hüda ve taassuba bedel
metanet ve garaza bedel hamiyet ve müyulât-› nefsani-
yeye bedel temayülât-› ukûl ve hissiyata bedel efkâr ola-
caklard›r —karn-› evvel ve sânî ve sâlisteki gibi ve beflin-
ci karna kadar filcümle oldu¤u gibi. Beflinci as›rdan flim-
diye kadar kuvvet hakk› ma¤lûp eylemifl idi.

Saltanat-› efkâr›n icra-i hasenesindendir ki: Hakaik-›
‹slâmiyetin günefli, evham ve hayalât bulutlar›ndan kur-
tulmufl, her yeri tenvire bafllam›flt›r. Hatta dinsizlik batak-
l›¤›nda taaffün eden adamlar dahi o ziya ile istifadeye
bafllam›flt›rlar.

Hem de, meflveret-i efkâr›n mehasinindendir ki: Ma-
kas›d ve mesalik, bürhan-› kat›' üzerine teessüs ve her
kemale mümid olan hakk-› sabit ile hakaik› rapteyleme-
sidir. Bunun neticesi: Bât›l, hak suretini giymekle efkâr›
aldatmaz.

Ey ihvan-› Müslimîn! Hal, lisan-› hal ile bize beflaret

veriyor ki: S›rr-› 
1 oπpWÉnÑrdG n≥ngnRnh t≥nërdG nAyÉnL rπobnh boynunu

bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan.
beflaret: müjde.
bitamamiha: tamamen, bütü-
nüyle, hepsi.
bürhan: bir fleyi ispatlamak için
kullan›lan kesin delil.
bürhan-› kat›’: kesin delil.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
filcümle: hepsi, bütünü.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› ‹slâmiyet: ‹slamiyet’e
ait hakikatler, gerçekler.
hakk-› sabit: do¤rulu¤u ispat
edilmifl hak.
hamiyet: insanda bulunan din,
millet, bayrak, vatan gibi mukad-
des de¤erler ile kendi aile ve ya-
k›nlar›n› koruma duygusu ve gay-
reti.
hayalât: hayaller, hülyalar.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme.
hüdâ: do¤ruluk, hidayet.
hükümferma: hükümran, hü-
küm süren.
icra-y› hasene: güzel ifl, uygula-
ma.
‹hvan-› Müslimîn: müslüman
kardefller.
karn: yüzy›l, as›r.
karn-› evvel, sani ve salis: Hicrî
birinci, ikinci ve üçüncü as›rlar.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mesalik: meslekler, tutulan yol-
lar.
meflveret: ifllerin konuflup anlafl-
ma yoluyla halledilmesi, bir konu
hakk›nda çeflitli ve ehil flah›slar-
dan fikir alma.
meflveret-i efkâr: fikir al›flverifli.
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu.
mümidd: temdit eden, uzatan.
müyûlât-› nefsaniye: nefsanî
meyiller, nefsin arzu ve istekleri.
rapt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifltir-
me.
safsata: gerçek d›fl› fikri karfl› ta-
rafa kabul ettirmek için baflvuru-
lan, görünüflte do¤ru gibi görün-
dü¤ü hâlde gerçekte yanl›fl olan
k›yas.
saltanat-› efkar: fikirlerin hü-
kümranl›¤›.

Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet
ve Cemaatin ilk rehberleri ve
Ashap ile Tabiînin ileri gelen-
leri ile Tebe-i Tâbiînden olan
Müslümanlar.
flübehat: flüpheler.
flükûk: flekler, flüpheler.
taaffün: çürüyüp kokuflma,
kötü koku ç›karma.
taassup: bir fleye veya kim-
seye körü körüne afl›r› ba¤l›-

l›k.
tab: tabiat, karakter, huy.
tadlil-i gayr: baflkalar›n›n sa-
p›kl›¤›na hükmetme.
tatbik: uydurma, uygun hale
getirme, yak›flt›rma.
tebdil: de¤ifltirme, baflka bir
hale getirme.
teessüs: temelleflme, yerlefl-
me, kökleflme.
temâyülât-› ukûl: ak›llar›n

bir tarafa meyletmesi, yönel-
mesi.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.

tevfik: Allah’›n yard›m›, bafla-
r›l› k›lmas›.

zaman-› hâl: flimdiki zaman.

zaman-› saadet: Asr-› saadet
dönemi.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. De ki: Hak geldi, bât›l yok oldu. (‹sra Suresi: 81.)
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kald›rm›fl, el ile istikbale iflaret edip yüksek sesle ilân edi-
yor ki: Dehre ve tabayi-i beflere damen-i k›yamete kadar
hâkim olacak, yaln›z âlem-i kevnde adalet-i ezeliyenin te-
celli ve timsali olan hakikat-i ‹slâmiyettir ki, as›l insani-
yet-i kübra denilen fley odur. ‹nsaniyet-i su¤ra denilen
mehasin-i medeniyet, onun mukaddemesidir.

Görülmüyor mu ki, telâhuktan neflet eden tenevvür-ü
efkâr ile, topra¤a benzeyen evham ve hayalât› hakaik-›
‹slâmiyenin omuzu üzerinden hafiflefltirmifltir. Bu hal
gösteriyor ki: Nücum-u sema-i hidayet olan o hakaik
tamamen inkiflaf ve tele'lü ve lem'anisar olacakt›r. 
1 pAGnórYn’rG p±ƒofoG pºrZnQ »n∏nY

E¤er istersen, istikbal içine gir, bak: Hakikatlerin mey-
dan›nda hikmetin taht-› nezaret ve murakabesinde, teslis
içinde tevhidi arayanlar, safsata ederek as›l tevhid-i mahz
ve itikad-› kâmil ve akl-› selim kabul etti¤i akide-i hak ile
mücehhez ve seyf-i bürhan ile mütekallit olanlarla müba-
reze ve muharebe ederse, nas›l birden ma¤lûp ve mün-
hezim oluyor?

Kur'ân’›n üslûb-u hakîmanesine yemin ederim ki, Na-
saray› ve emsalini havaland›rarak dalâlet derelerine atan,
yaln›z akl› azl ve bürhan› tart ve ruhban› taklit etmektir.
Hem de ‹slâmiyeti daima tecelli ve inbisat-› efkâr nispe-
tinde hakaik› inkiflaf ettiren, yaln›z ‹slâmiyetin hakikat
üzerinde olan teessüs ve bürhan ile takallüdü ve ak›l ile
meflvereti ve taht-› hakikat üstünde bulunmas› ve ezelden
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gi, kainattaki ve yarat›l›fltaki ga-
yeleri araflt›rma.
inbisat-› efkâr: fikirlerin yay›lma-
s›, genifllemesi.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma.
insaniyet-i kübra: en büyük in-
sanl›k, ‹slamiyet.
insaniyet-i su¤ra: küçük insanl›k.
itikad-› kâmil: olgunlaflm›fl iman.
lem’anisar: parlakl›k saçan.
mehasin-i medeniyet: medeni-
yetin güzellikleri.
meflveret: müflavere, bir konu
hakk›nda çeflitli ve ehil flah›slar-
dan fikir alma, dan›flma.
muharebe: savaflma, savafl.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
murâkabe: kontrol, denetleme.
mübareze: düello, çat›flma, kav-
ga.
mücehhez: techiz edilmifl, cihaz-
land›r›lm›fl, donat›lm›fl.
münhezim: bozguna u¤ram›fl,
yenilmifl.
mütekallit: tak›nan, kuflanan.
Nasarâ: Hristiyanlar.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nisbetinde: oran›nda, ölçüsünde.
nücum-u sema-y› hidayet: hida-
yet semas›n›n y›ld›zlar›.
ruhban: rahipler, papazlar.
safsata: gerçek d›fl› fikri karfl› ta-
rafa kabul ettirmek için baflvuru-
lan, görünüflte do¤ru gibi görün-
dü¤ü hâlde gerçekte yanl›fl olan
k›yas.
seyf-i bürhan: delil k›l›c›.
tabâyi-i befler: insanlar›n yarat›-
l›fllar›, tabiatlar›, karakterleri.
taht-› hakikat: hakikat taht›, ma-
kam›.
taht-› nezaret: gözetim alt›nda.
takallüt: kuflanma, tak›nma.
tard: kovma, ç›karma, uzaklaflt›r-
ma, sürme.
teessüs: temelleflme, yerleflme,
kökleflme.
telâhuk: birbirine kat›lma, birbiri
arkas›na gelip birleflme.
tele’lü: par›ldama.
tenevvür-i efkar: fikirlerin ayd›n-
lanmas›.
teslîs: H›ristiyanl›ktaki Allah’›n üç
oldu¤u fleklindeki inanç; H›risti-
yanlar›n Allah’›n baba, o¤ul ve
mukaddes ruh olmak üzere üç
varl›ktan mürekkep oldu¤una
inanmalar›.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tevhid-i mahz: yanl›fl düflünce
veya flirk kar›flmam›fl saf tevhid
inanc›.
üslûb-› hakîmane: hikmet dolu
üslup.

adalet-i ezeliye: devaml›
geçerli olan Allah'›n adaleti.
akide-i hak: gerçek ve sa¤-
lam inanç, Allah inanc›.
akl-› selim: iyiyi ve kötüyü
fark eden sa¤lam ak›l, sa¤du-
yu.
âlem-i kevn: varl›k âlemi;
kâinat.
azil: görevine son verme.
bürhan: bir fleyi ispatlamak

için kullan›lan kesin delil.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
dâmen-i k›yamet: k›yametin
etekleri, k›yametin bafllang›c›.
dehr: zaman, çok uzun za-
man, ça¤, devir.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-

mifl zaman, öncesizlik.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› ‹slâmiye: ‹slâmiye-
tin gerçekleri, ‹slâma ait haki-
katler.
hakikat-› ‹slâmiyet: ‹slâmi-
yetin asl›, esas›, gerçe¤i.
hâkim: hükmeden.
hayalât: hayaller, hülyalar.
hikmet: hakîmlik; yüksek bil-

1. Düflmanlar›n ra¤m›na olarak.



ebede müteselsil olan hikmetin desatirine mutabakat ve
muhakât›d›r. Acaba görülmüyor: Âyât›n ekser fevatih ve
havatiminde nev-i befleri vicdana havale ve akl›n istiflare-
sine hamlettiriyor. Diyor:
1 nn¿hoôo¶rænj nÓnanG ve 

2 Ghoôo¶ræna ve
3 n¿hoôsHnónànj nÓnanG ve

4 ¿hoôscnõnànJ nÓnanG
ve 

5 GhoôsµnØnJ ve
6 n¿hoôo©r°ûnjÉne ve 

7 n¿ƒo∏p≤r©nj ve 
8 n¿ƒo∏p≤r©njÉne ve 

9 n¿ƒoªn∏r©nj ve 
10 pÜÉnÑrdn’rG »pdhoG yÉnj GhoôpÑnàrYÉna

Ben dahi derim: pÜÉnÑrdn’rG »pdhoG Énj GhoôpÑnàrYÉna

Hatime
pÜÉnÑrdn’rG »pdhoG Énj GhoôpÑnàrYÉna Zahirden ubur ediniz! Hakikat

sizi bekliyor. Fakat gördü¤ünüz vakit incitmeyiniz. Esahh
ve lâz›m…

* * *ayat: Kur’ân ayetleri.
desatir: düsturlar, kaideler.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
ekser: pek çok.
esahh: daha sahih, en, pek sahih,
en do¤ru.
fevâtih: fâtihalar, bafllang›çlar.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
haml: yükleme, yüklenme.
hatime: son söz.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
havâtim: sonlar, âk›betler.
hikmet: hakîmlik; yüksek bilgi,
kainattaki ve yarat›l›fltaki gayele-
ri araflt›rma.
istiflare: meflveret etme, bir he-
yetin fikrine müracaat etme.
muhâkât: bir kimseyi taklid et-
me.
mutabakat: uyma, uygunluk, bir-
birini tutma.
müteselsil: teselsül eden, birbiri-
nin ard› s›ra, zincirleme giden.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
ubûr: bir taraftan di¤er tarafa
geçme, oldukça zor geçme, atla-
ma.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.

1. Bakmazlar m›? (Gafliye Suresi: 17.)
2. Bak›n›z. (Al-i ‹mran Suresi: 137; Nahl Suresi: 36; Neml Suresi: 69; Ankebut Suresi: 20; v.d.)
3. Onlar hiç düflünmezler mi? (Nisâ Suresi: 82; Muhammed Suresi: 24.)
4. Hâlâ düflünmez misiniz? (En'am Suresi: 80; Secde Suresi: 4.)
5. Düflününüz. (Sebe' Suresi: 46.)
6. Fark›nda de¤iller. (Bakara Suresi: 9; Al-i ‹mran Suresi: 69; En'am Suresi: 26; Nahl Suresi: 2.)
7. Ak›llar›n› kullan›rlar. (Bakara Suresi: 164; Ra'd Suresi: 4; Nahl Suresi: 12, 67; v.d.)
8. Ak›l etmezler. (Bakara Suresi: 170, 171; Maide Suresi: 58, 103; Enfal Suresi: 22; v.d.)
9. Biliyorlar. (Bakara Suresi: 75, 102, 103, 146, 230; Al-i ‹mran Suresi: 75; v.d.)
10. Bundan ibret al›n›z, ey ak›l sahipleri!
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Dokuzuncu Mukaddeme
Ukul-ü selime yan›nda muhakkakt›r ki: Hilkatte hay›r

as›l, fler ise tebeidir. Hay›r küllî, fler cüz'îdir.

fiöyle görünüyor ki: Âlemin her bir nev'ine dair bir fen
teflekkül etmifl ve etmektedir. Fen ise kavaid-i külliyeden
ibarettir. Külliyet-i kaide ise, o nevide olan hüsn-ü intiza-
m›na keflflaft›r. Demek cemî fünun, hüsn-ü intizama bi-
rer flahid-i sad›kt›r.

Evet, külliyet intizama delildir. Zira bir fleyde intizam
olmazsa, hüküm külliyetiyle cereyan edemez. Çok istis-
naat›yla periflan oluyor. Bu flahitleri tezkiye eden, nazar-›
hikmet ile istikra-i tamd›r. Fakat, bazen intizam görülmü-
yor. Çünkü, dairesi ufk-u nazardan daha genifl. Tama-
men tasavvur ve ihata olunmad›¤› için, nizam›n tasvir-i
bîmisali kendini gösteremiyor.

Binaenaleyh, umum fünunun flehadetleriyle ve nazar-›
hikmetten neflet eden istikra-i tamm›n tasdikiyle sabittir
ki: Hilkat-i âlemde maksud-u bizzat ve galib-i mutlak, yal-
n›z hüsün ve hay›r ve hak ve kemaldir. Amma fler ve
kubh ve bat›l ise, tebeiye ve ma¤lûbe ve ma¤muredirler.
E¤er, çendan savlet etseler de, muvakkatt›r.

Hem de sabittir ki: Ekrem-i halk benî Âdem’dir. ‹stida-
d› ve sanat› buna flahittir. Hem de benî Âdem’in en efl-
refi, ehl-i hak ve hakikat olan do¤ru Müslümanlard›r.
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fl›.
hüküm: karar, emir.
hüsn-i intizam: güzel bir düzen,
intizam›n güzelli¤i.
hüsün: güzellik.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihata: kuflatma, içine alma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
istidat: yarat›l›fltan olan ve za-
manla gelifltirilen kabiliyet; bir fle-
yin kazan›lmas›na olan f›trî meyil.
istikra-› tam: olaylardaki ortak
vas›flara dikkat ederek tam bir
netice ç›karmak, etrafl› ve tam bir
bilgi almak.
istisnaat: istisnalar, müstesna k›l-
malar, ay›rmalar.
kavaid-i külliye: genel kaideler,
herkesi ilgilendiren, herkesin
uyaca¤› kaideler.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
kubh: çirkinlik.
küllî: umumî, genel.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
külliyet-i kaide: kaidelerin, ku-
rallar›n genelli¤i.
ma¤lube: yenilmifl, kendisine ga-
lip gelinmifl olan.
ma¤mure: harap olmufl, y›k›lm›fl,
viran olmufl.
maksud-› bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
muvakkat: geçici.
nazar-› hikmet: hikmet gözü ile
bakmak, as›l maksad› düflünerek
bakmak.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nev: çeflit, tür.
nevî: çeflit, tür.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
savlet: fliddetli hücum, sald›rma.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü flahit.
fler: kötülük.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tasvir-i bîmisal: örne¤i olmayan
tasvir.
tebeî: ba¤›ms›z olmay›p baflkas›-
na tabi olarak; ikinci derecede.
tebeiye: ba¤›ms›z olmay›p bafl-
kas›na tabi olan; ikinci derecede.
teflekkül: flekillenme, meydana
gelme.
tezkiye: temizleme, do¤rulu¤unu
tasdik etmek.
ufk-› nazar: gözümüzün görebil-
di¤i son çizgi, bak›fl sahas›.
ukul-i selime: salim kafalar, s›h-
hatli düflünenler.
umum: bütün.

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
amma: ama, lakin, ancak.
bat›l: bofl, beyhude, yalan,
çürük, hurafe.
benîÂdem: Ademo¤ullar›, in-
sanlar.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cemi: cümle, hep, bütün.
cereyan: olma, meydana gel-
me.

cüz’î: küçük, az.
çendan: gerçi, her ne kadar.
dair: alakal›, ilgili.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
ehl-i hak ve hakikat: hak ve
hakikat yolunda çal›flan ve
gerçe¤i bulan insanlar.
ekrem-i halk: cömertçe ya-
rat›lm›fl, en fazla ihsan ve ke-
rem ile yarat›lm›fl olan.
eflref: en flerefli, daha flerefli,

en iyi, en güzel.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
fünun: fenler.
galib-i mutlak: tam olarak
galip, galibiyeti bir fleyle ka-
y›tl› olmayan.
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hilkat: yarat›l›fl.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›-



Hakaik-› ‹slâmiyet buna flehadet etti¤i gibi, istikbalin vu-
kuat› da tasdik edecektir. Hem de sabittir ki, ekmel-i küll
Muhammed’dir (Aleyhissalâtü Vesselâm). Mu'cizat› ve
ahlâk-› kâmilesi flehadet etti¤i gibi, muhakkikin-i nev-i
befler de tasdik ederler. Hatta a'das› da teslim ediyorlar
ve etmeye mecburdurlar.

Vakta ki bu böyle, flu flöyle ve o öyledir; acaba nev-i
befler flekâvetiyle o fünunlar›n flehadetini cerh ve istikra-i
tamm› nakz ve iptal ve mefliet-i ‹lâhiyesinin karfl›s›nda te-
merrüt, taannüde muktedir olacak m›d›r? 

Kellâ, muktedir olmaz ve olamaz! Adil ve Hakîm-i
Mutlak›n Rahman ve Rahîm ismine kasem ederim; nev-i
befler, fler ve kubh ve bât›l›, zahmetsiz, yani biselâmeti’l-
emr ile hazmedemeyecektir, hem de hikmet-i ‹lâhiye
müsaade etmeyecektir.

Evet, hukuk-u umumiye-i kâinata cinayet eden affo-
lunmaz, rah-› adem verilmez. Evet, binler sene flerrin ga-
lebesi, yaln›z bu dünyada en ekall bin sene ma¤lûbiyet-i
mutlaka ile netice verecektir. Âlem-i uhrada hay›r flerri
idam-› ebedî ile mahkûm edecektir. Yoksa, âlemin mun-
tazama ve mükemmele ve evamir-i ‹lâhiyeye mutîa olan
sair enva ve ecnas, bu periflan ve flekâvetçi olan nev-i be-
fleri kendileri içinde kabul etmeyerek, hukuk-u vücuttan
›skat ve zulmethane-i ademe nefy ve vazife-i hilkatten
tart etmek iktiza ve arz-› hal edeceklerdir. Bu ise, bütün
istidadat-› befleriyeyi ve âlemde saltanat sürmek ve ahi-
rette saadet-i ebediyeye mazhar olmak için mücehhez

a’dâ: düflmanlar.
âdil: adaletli olan Allah.
ahlâk-› kâmile: olgunlu¤a ermifl
ahlak.
Âlem-i uhra: öteki âlem; âhiret
âlemi.
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua.
arz-› hâl: hâlin bildirilmesi, ne
hâlde bulundu¤unu bildirme; di-
lekçe, arzuhâl.
bat›l: bofl, beyhude, yalan, çürük,
hurafe.
biselâmetilemr: iflin kolayl›kla ve
zahmetsiz yap›lmas›.
cerh: yaralama.
ecnas: cinsler, çeflitler.
ekal: daha az, en az, pek az, en
küçük.
ekmel-i küll: tamam›yla mü-
kemmel, her fleyin en mükem-
meli.
enva: çeflitler, türler, neviler.
evamir-i ‹lahiye: ‹lahî emirler, Al-
lah’›n emirleri.
fünun: fenler.
Hakaik-› ‹slâmiyet: ‹slamiyet’e
ait hakikatler, gerçekler.
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.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hikme-
ti, mahlûkat›n yarat›l›fl›nda Al-
lah’›n gayeleri.
hukûk-› umumiye-i kâinat: kâi-
nattaki her varl›¤› kapsayan hak-
lar.
hukûk-› vücut: var olma hakk›,
varl›¤›n hukuku.
›skat: düflürme, yok etme, hü-
kümsüz b›rakma.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
iktiza: laz›m gelme, gerekme.
istidadat-› befleriye: insanlar›n
istidatlar›, kabiliyetleri.
istikbal: gelecek zaman.
istikra-› tam: olaylardaki ortak
vas›flara dikkat ederek tam bir
netice ç›karmak, etrafl› ve tam bir
bilgi almak.
kasem: yemin, and.
Kellâ: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen, kesinlikle.
kubh: çirkinlik.
ma¤lûbiyet-i mutlaka: mutlak,
kesin yenilgi.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mefliet-i ‹lâhîye: Cenab-› Hakka
ait, Onun bilgisi, arzusu, iste¤i ve
iradesi alt›nda olan; Allah’›n var-
l›klar üzerindeki iradesi.
Mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
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lerin gösterebilecekleri bü-
yük harika ifller.
muhakkikîn-i nev-i befler:
insanlar içerisinde hakikati
bulan büyük âlimler.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
muntazama: nizaml›, inti-
zaml›, düzenli ve düzgün bi-
çimde.
mutîa: itaat eden, uyan, ita-
atkâr.
mücehhez: techiz edilmifl, ci-
hazland›r›lm›fl, donat›lm›fl.

mükemmele: kemâle erdiril-
mifl, noksans›z, tam.
müsaade: izin.
nakz: bozma, çözme, k›rma,
y›kma.
nefy: sürgün etme, cezalan-
d›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
rah-› adem: yokluk, hiçlik,
ölüm yolu.
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.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret.
flekavet: s›k›nt› ve iflkence al-

kötü duruma

e me, ayak dire-

arma, uzaklafl-

ma, onaylama.
ç l›k, hakk› ka-

n, ne vakit.
yarat›l›fl içinde-

lan fleyler, ha-

dem: yokluk



edilen kabiliyat› ve müyulât› abes ve beyhude olmakl›¤›
istilzam eder. Abes ise, istikra-i tamma münak›z oldu¤u
gibi, Sâni-i Hakîmin hikmetine dahi muar›z ve Nebî-i Sa-
d›k›n hükmüne de muhaliftir.

Evet, istikbal bu davalar›n bir k›sm›n› tasfiye edecektir.
Fakat, tamam tasfiyesi ise ahirette görülecektir. fiöyle:
Eflhastan kat-› nazar, nev'î ve umumî hüsün ve hakk›n
meydan-› galebesi istikbaldir. Biz ölsek, milletimiz bâkî-
dir. K›rk sene ile raz› de¤iliz, en ekall bin sene galebeyi
isteriz. Lâkin hem flahsî, hem umumî, hem cüz'î, hem
küllî olan hüsün, hak ve hay›r ve kemalin meydan-› gale-
besi ve mahkeme-i kübras› ve befleri sair ihvan› olan kâi-
nat-› muntazama gibi tanzim ve istidad›yla mütenasip
tecziye ve mükâfat veren, yaln›z dâr-› ahirettir. Zira, on-
da hak ve adalet-i mahza tecelli edecektir.

Evet, bu dar dünya, beflerin cevherinde mündemiç
olan istidadat-› gayr-i mahduta ve ebed için mahlûk olan
müyulât ve arzular›n›n sünbüllenmesine müsait de¤ildir.
Beslemek ve terbiye için baflka âleme gönderilecektir. ‹n-
san›n cevheri büyüktür, mahiyeti âliyedir, cinayeti dahi
azîmdir, intizam› da mühimdir; sair kâinata benzemez,
intizams›z olamaz. Evet, ebede namzet olan büyüktür;
mühmel kalamaz, abes olamaz, fena-i mutlak ile mah-
kûm olamaz, adem-i s›rfa kaçamaz. Cehennem a¤z›n›,
Cennet dahi a¤ufl-u nâzendârânesini aç›p bekliyorlar.
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olmama.
istidadat-› gayr-› mahdut: s›n›r-
s›z kabiliyetler.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istikbal: gelecek zaman.
istikra-› tam: olaylardaki ortak
vas›flara dikkat ederek tam bir
netice ç›karmak, etrafl› ve tam bir
bilgi almak.
istilzam: gerektirme.
kabiliyât: kabiliyetler, istidatlar,
yetenekler.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kâinat-› muntazama: nizaml›, in-
tizaml›, düzenli kâinat.
kat-› nazar: bak›fl› kesme, bak-
mama, alâkay› kesme.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
meydan-› galebe: galip gelinen
meydan, galibiyet yeri.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan.
mühmel: ihmal edilmifl, b›rak›l-
m›fl; önemsiz.
mükâfat: ödül.
münâk›z: birbirini tutmayan, bir-
birini nakzeden, karfl›t olan; z›tl›k.
mündemiç: bir fleyin içinde bulu-
nan, sakl› olan.
mütenasip: orant›l›, nispetli.
müyûlât: meyiller.
Nebi-i Sâd›k: sözünde, iflinde ve
vaadinde do¤ru olan nebi; Hz.
Peygamber (s.a.v).
nev’î: nev’ ile ilgili, nev’e ait, çe-
flitle ilgili.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tasfiye: saflaflt›rma, ar›nd›rma;
çeflitli sebeplerden dolay› bir çok
kifli veya grubun görevine son
verme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tecziye: cezaland›rma, ceza ver-
me.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme, e¤itme.
umumî: genel.

abes: bofl saçma, lüzumsuz
ve gayesiz ifl.
adalet-i mahza: tam adalet,
gerçek, kusursuz adalet; top-
lumun selâmeti için ferdin
cüz’î hukukunun feda edile-
meyece¤ini esas alan adalet
anlay›fl›.
adem-i s›rf: yokluk, yoklu¤a
mahkûm.
a¤ufl-u nazdarane: nâzik ve
nazenin kucak.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-

vam edecek olan ikinci hayat.
âlem: dünya.
âliye: yüksek, yüce.
azîm: büyük.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
befler: insan, insanl›k.
beyhude: bofluna, faydas›z.
cevher: esas, maya, öz .
cinayet: .
cüz’î: küçük, az.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
dava: takip edilen fikir, iddia.
ebed: sonu olmayan gelecek

zaman, sonsuzluk, daimîlik.
ekal: daha az, en az, pek az,
en küçük.
Eflhas: flah›slar, kimseler.
fenâ-i mutlak: sonsuz yok
olufl, mutlak yok olufl.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hüküm: karar, emir.
hüsün: güzellik.
ihvan: kardefller.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
intizams›z: düzensiz, düzgün



Hatime
‹slâm›n ve Asya’n›n istikbali, uzaktan gayet parlak gö-

rünüyor. Çünkü, Asya’n›n hâkim-i evvel ve ahiri olan ‹s-
lâmiyetin galebesi için dört befl mukavemetsuz kuvvetler
ittifak ve ittihat etmektedirler.

Birinci kuvvet: Maarif ve medeniyet ile mücehhez
olan ‹slâmiyetin kuvvet-i hakikiyesidir.

‹kincisi: Tekemmül-ü mebadi ve vesaitle mücehhez
olan ihtiyac-› flediddir.

Üçüncüsü: Asya’y› gayet sefalette, baflka yerleri niha-
yet refahette görmekten neflet eden tenebbüh-ü tam ve
teyakkuz-u kâmil ile mücehhez olan g›pta ve rekabet ve
kin-i muzmerdir.

Dördüncüsü: Ehl-i tevhidin düsturu olan tevhid-i keli-
me ve zeminin hasiyeti olan itidal ve tadil-i mizaç ve za-
man›n ziyas› olan tenevvür-ü ezhan ve medeniyetin ka-
nunu olan telâhuk-u efkâr ve bedeviyetin lâz›m› olan se-
lâmet-i f›trat ve zaruretin semeresi olan hafiflik ve
cür'et-i teflebbüs ile mücehhez olan istidad-› f›trîdir.

Beflincisi: Bu zamanda maddeten terakkiye mütevak-
k›f olan i'lâ-i kelimetullah, ‹slâmiyetin emriyle ve zama-
n›n ilcaat›yla ve fakr-› fledidin icbar›yla ve her arzuyu öl-
düren ye'sin ölmesiyle hayat bulan ümitle mücehhez
olan arzu-yu medeniyet ve meyl-i teceddüttür.

arzu-y› medeniyet: medenî ol-
ma arzusu.
bedeviyet: çöl hayat›, göçebelik,
bedevîlik .
cür’et-i teflebbüs: bir ifle giriflme-
ye cesaret etmek.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i tevhid: tevhit ehli, Cenab-›
Hakk›n birli¤ini bilip inanan ve sa-
dece bir Allah’a ba¤lan›p ibadet
eden kimse.
fakr-i fledit: fliddetli yoksulluk ve
fakirlik, ihtiyaç içinde olma.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayet: son derece.
g›pta: imrenme.
hâkim-i evvel ve ahir: ilk ve son
hâkim.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
hatime: son söz.
i’lâ-y› kelimetullâh: ‹slâml›¤› yü-
celtme, ‹slâm hakikatlar›n› yay-
maya çal›flma.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i d›-
fl›nda yapt›rma.
ihtiyac-› fledit: çok fliddetli ihti-
yaç, fliddetli muhtaç olufl.
ilcaat: zorlamalar, mecbur etme-
ler.
istidad-› f›trî: yarat›l›fltan gelen
kabiliyet.
istikbal: gelecek.
itidal: afl›r› olmama, orta hâlde
olma, ölçülülük.
ittifak: birleflme, birlik oluflturma.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
kîn-i muzmar: gizli kin.
kuvvet-i hakikiye: hakikî, gerçek
kuvvet.
maarif: bilgiler, ilimler.
maddeten: maddî olarak.
medeniyet: ilim, teknik, sanayi
ve ticaretin nimetlerinden gerçek
anlamda yararlanarak, bolluk, gü-
venlik ve rahatl›k içinde yaflay›fl.
meyl-i teceddüt: yenilenme ar-
zusu.
mukâvemetsûz: mukavemeti
yok eden, dayan›lmaz hâle geti-
ren.
mücehhez: techiz edilmifl, cihaz-
land›r›lm›fl, donat›lm›fl.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l› olan,
ancak onunla olabilen.
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neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nihayet: son derece.
refahet: bollukla geçinifl, ge-
çim kolayl›¤›, hâli vakti yerin-
de olma, s›k›nt›s›z yaflama.
rekabet: rakip olma hâli, bir-
birini çekememe.
sefalet: maddî ve manevî
yoksulluk sonucu meydana
gelen düflkünlük.
selâmet-i f›trat: f›trat›n selâ-
mette olmas› ve bozulmama-
s›, temizli¤i.

semere: meyve, güzel netice.
tadil-i mizaç: mizac› ve huyu
de¤ifltirmek, dengelemek.
tekemmül-i mebâdî: bafllan-
g›çtaki güzellik, mükemmel-
lik, güzel, mükemmel bafllan-
g›ç.
telâhuk-› efkâr: fikirlerin bir-
biri pefline gelip birleflmesi,
kat›laflmas›, birbirine eklen-
mesi.
tenebbüh-i tam: tam uyan›fl.
tenevvür-i ezhan: zihinlerin
ayd›nlanmas›.

terakki: yükselme, ilerleme.
tevhid-i kelime: bir tek keli-
me etraf›nda birleflebilme,
birlik sa¤layabilme.
teyakkuz-› kâmil: mükem-
mel bir uyan›kl›k hali, uyan›k-
l›k ve aç›k gözlülükte ileri bir
seviyede olma.
vesait: vas›talar.
ye’s: ümitsizlik.
zaruret: muhtaçl›k, yoksul-
luk, fliddetli ihtiyaç, fakirlik.
zemin: yer.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Ve bu kuvvetlere yard›m etmek için, ecanip içine ihti-
lâl veren ve medeniyetleri ihtiyarland›ran mesavi-i mede-
niyetin mehasinine galebesidir. Ve sa'yin sefahate adem-i
kifayetidir. Bunun iki sebebi vard›r:

Birincisi, din ve fazileti düstur-u medeniyet etmemek-
likten neflet eden müsaade-i sefahat ve muvafakat-› fleh-
vet-i nefistir.

‹kincisi, hubbü’fl-flehevat ve diyanetsizli¤in neticesi
olan merhametsizlikten neflet eden maifletteki müthifl
müsavats›zl›kt›r.

Evet, flu diyanetsizlik, Avrupa medeniyetinin iç yüzü-
nü öyle kar›flt›rm›fl ki, o kadar f›rak-› fesadiyeyi ve ihtilâ-
liyeyi tevlid etmifl. Faraza, hablü’l-metin-i ‹slâmiye ve
Sedd-i Zülkarneyn gibi fieriat-› Garran›n hakikatine iltica
ve tahassun edilmezse, bu f›rak-› fesadiye, onlar›n âlem-i
medeniyetlerini zîr ü zeber edeceklerdir —nas›l ki, flim-
diden tehdit ediyorlar.

Acaba hakikat-i ‹slâmiyenin binler mesailinden yaln›z
zekât meselesi düstur-u medeniyet ve muavenet olursa,
bu belâya ve y›lan›n yuvas› olan maifletteki müthifl müsa-
vats›zl›¤a deva-i flafî olmayacak m›d›r? Evet, en mükem-
mel ve bozulmaz bir deva olacakt›r.

E¤er denilse: fiimdiye kadar Avrupa’y› galip ettiren
sebep, bundan sonra neden etmesin?

Cevap: Bu kitab›n mukaddemesini mütalâa et. Sonra,
buna da dikkat et: Sebeb-i terakkisi, her fleyi geç almak
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niyetin fenal›klar›, kötülükleri.
mesele: önemli konu.
muavenet: yard›m, yard›mlaflma.
mukaddeme: bafllang›ç.
muvafakat-› flehvet-i nefs: nef-
sin flehevî isteklerine uymak.
müsaade-i sefahet: sefahete,
nefsin hofluna giden zevk ve e¤-
lenceye izin verme.
müsavat: müsavilik, eflitlik.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, tetkik etme.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sebeb-i terakki: ilerleme sebebi.
Sedd-i Zülkarneyn: Zülkarneyn’in
seddi; Zülkarneyn’in Ye’cüc ve
Me’cüc kavminden korunmak is-
teyenler için yapt›rd›¤› çok büyük
ve sa¤lam set, kale.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
fieriat-› Garra: parlak ve nurlu fle-
riat; ‹slâm dini.
tahassun: s›¤›nma.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
tevlit: do¤urma, sebep olma.
zir ü zeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.

adem-i kifayet: kâfi gelme-
me, yetersizlik.
âlem-i medeniyet: medeni-
yet dünyas›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
deva: ilaç, çare.
deva-i flafi: flifa veren ilaç.
diyanet: dinî emirlere riayet,
dindarl›k.
düstur-i medeniyet: mede-
niyetin düzenini sa¤layan ku-
rallar.
ecanip: ecnebiler, yabanc›lar.
faraza: farz edelim ki, öyle

sayal›m ki, söz gelifli.
fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.
f›rak-› fesadiye ve ihtilaliye:
bozgunculuk, kar›fl›kl›k ve ih-
tilal ç›karan f›rkalar.
f›rak-› fesadiye: bozguncu-
luk ve kar›fl›kl›k ç›karan f›rka-
lar.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hablülmetin-i ‹slamiye: ‹sla-
miyetin sa¤lam ve kopmaz

ipi.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikat-› ‹slâmiye: ‹slâmiye-
te ait hakikat.
hubbü’fl-flehevat: flehvet tut-
kusu.
ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, in-
tizams›zl›k.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
maiflet: geçim, geçinme.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mesail: meseleler.
mesavi-i medeniyet: mede-



ve geç de b›rakmak ve metanet etmek fle'ninde olan bü-
rudet-i memleket; ve mekân ve meskenin darl›¤›; ve sa-
kinlerin kesretinden neflet eden fikr-i marifet ve arzu-yu
sanat; ve deniz ve maden ve sair vesaitin müsaadesiyle
has›l olan teavün ve telâhuk idi. Fakat, flimdi tekemmül-i
vesait-i nakliye ile âlem bir flehr-i vahit hükmüne geçti¤i
gibi, matbuat ve telgraf gibi vesait-i muhabere ve müda-
vele ile ehl-i dünya bir meclisin ehli hükmündedir. Velha-
s›l, onlar›n yükleri a¤›r, bizimki hafif oldu¤undan, yetiflip
geçece¤iz —e¤er tevfik refik ola… (HAfi‹YE)

HAT‹MEN‹N HAT‹MES‹

Asya’n›n baht›n›, ‹slâmiyetin taliini açacak, yaln›z
meflrutiyet ve hürriyettir. Fakat, fieriat-› Garran›n terbi-
yesinde kalmak flart›yla.

gxÇu|{
Mehasin-i medeniyet denilen emirler, fleriat›n baflka flekle

çevrilmifl birer meselesidir.

* * *

HAfi‹YE: Ey Nur kardefllerim! Sevgili Üstad›n o zamanda hitap etti¤i
Hizbü’l-Kur’ân muhataplar›, bugün Nur Talebeleri olarak tezahür etti.
Dikkat edin!.. Bu sahifeler bize hitap ediyor. Fen ve medeniyeti, ‹slâm’a
hâdim yap›p, cihana ‹slâm medeniyetini ilân etmelisiniz.

M. S.

âlem: dünya.
arzu-y› sanat: sanat iste¤i, sanat-
l› fleyleri sevme.
baht: tali’, kader, k›smet.
bürudet-i memleket: memleke-
tin so¤uk oluflu.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
fikr-i marifet: ilim ve irfan kazan-
ma düflüncesi.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hatime: son söz.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hükmüne: yerine, de¤erine.
kesret: çokluk.
matbuat: bas›lm›fl fleyler, kitap-
lar, gazeteler, v.s.
mehasin-i medeniyet: medeni-
yetin güzellikleri.
mekân: yer, mahal.
mesele: önemli konu.
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mesken: oturulan, ikamet
olunan yer.
meflrutiyet: bir hükümdar›n
baflkanl›¤› alt›ndaki millet
meclisi ile idare edilen devlet
sistemi.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k, sa¤laml›k.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
refik: yard›mc›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.

sakin: bir yerde oturan.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
flehr-i vahit: tek bir flehir.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.
fieriat-› Garra: parlak ve nur-
lu fleriat; ‹slâm dini.
tâli: k›smet, baht, talih.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.
tekemmül-i vesait-i nakliye:
ulafl›m vas›talar›n›n geliflmesi,

mükemmelleflmesi.
telâhuk: birbirine kat›lma,
birbiri arkas›na gelip birlefl-
me.
tenbîh: uyar›, ihtar.
terbiye: e¤itim.
tevfik: Allah’›n yard›m›, bafla-
r›l› k›lmas›.
velhas›l: sözün k›sas›, netice
olarak.
vesait: vas›talar.
vesait-i muhabere ve müda-
vele: haberleflme ve al›flverifl
vas›talar›.



Onuncu Mukaddeme
Bir kelâmda, her fehme gelen fleylerde mütekellim

muahaze olunmaz. Zira mesuk-u lehü’l-kelâmdan baflka
mefhumlar, irade ile deruhte eder. ‹rade etmezse, itab
olunmaz. Fakat garaz ve maksada mutlaka zamindir.

Fenn-i beyanda mukarrerdir: S›dk ve kizp, mütekelli-
min kast ve garaz›n›n arkas›nda gidiyorlar. Demek mak-
sut ve mesak-› kelâmda olan muahaze ve tenkit mütekel-
lime aittir. Fakat, “kelâm›n müstetbeat›” tabir olunan tel-
vihat ve telmihat›nda ve “suver-i maanî” ve “tarz-› ifade”
ve “maanî-i ûlâ” tabir olunan vesail ve üslûp garaz›nda
olan günah ve muahaze, mütekellimin zimmetinde de¤il,
belki örf ve âdete ve kabul-ü umumîye aittir. Zira, tefhim
için kabul-ü umumî ve örf ihtiram olunur. Hem de, e¤er
hikâye ise, halel ve hata “mahkiyun anh”a aittir.

Evet, mütekellim suver ve müstetbeatta muahaze
olunmaz. Zira onlara el atmak, semerat›n› almak için de-
¤ildir. Belki daha yukar› makàs›d›n dallar›na ç›kmak için-
dir. E¤er istersen, kinai fleylere dikkat et. Meselâ, “Filâ-
n›n k›l›nc›n›n bendi uzundur” ve “Ramad› çoktur” denil-
di¤i vakit, o adam uzun ve sahi ola… Ramad ve k›l›nc›
hiç olmazsa da kelâm sad›kt›r. E¤er istersen, misal ve
müsül-i faraziyeye dikkat et. Göreceksin: ‹fltihardan
neflet eden k›ymet ve kuvvetle müdavele-i efkâr ve ak›l-
lar aras›nda sefarete müstait oluyorlar. Hatta Mesnevî
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sevk edildi¤i yer, mevzu, maksat.
meselâ: örne¤in.
mesûkun-lehü-l-kelâm: sözün
söylenme maksad›.
misal: örnek.
muaheze: tenkit, itiraz, sorgula-
ma.
mukaddeme: bafllang›ç.
mukarrer: kesinlik kazanm›fl hü-
küm.
müdavele-i efkâr: karfl›l›kl› fikir
al›fl-veriflinde bulunma, karfl›l›kl›
konuflma.
müstait: kabiliyetli; bir tarafa
meyli olan.
müstetbeât: söze tâbi olan ma-
nalar, söz söylerken, söz aras›nda
iflaretle anlatmalar.
müsül-i faraziye: farazî temsiller,
hikâyeler.
mütekellim: söyleyen, konuflan,
birinci flah›s.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
ramad: kül, atefl külü.
sad›k: do¤ru, gerçek.
sefaret: sefirlik, elçilik.
semerat: semereler, meyveler.
S›dk: do¤ruluk.
suver: suretler.
suver-i maani: anlamlar›n suret-
leri.
tabir: ifade.
tarz-› ifade: ifade tarz›, söyleyifl,
anlat›fl flekli.
tefhim: anlatma, aç›klama, bildir-
me.
telmîhat: telmihler, ça¤r›fl›mlar.
tenkîd: elefltirme.
üslûp: ifade yolu, kendine has
ifade veya yaz› tarz›.
vesail: vesileler, sebepler.
zamin: tazmin eden, tazmine
mecbur olan, kefil olan, kefil.
zimmet: leh ve aleyhteki hakla-
r›n geçerli olmas› ve gerçeklefl-
mesi.

bend: ba¤, yular, boy.
deruhte: üstüne alma, yük-
lenme, kendini vazifeli bilme.
fehm: anlay›fl.
fenn-i beyan: belâ¤at ilminin
üç bölümünden ikinci bölü-
müdür. ‹fade etme yollar›
olan teflbih, mecaz ve kinaye-
den bahseden ilim.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
halel: bozukluk, eksiklik.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.

irade: dileme, isteme.
ifltihar: meflhur olma, flöhret
bulma, tan›nma.
itap: azarlama, rencide etme,
sorgulama.
kabul-i umumî: umumun,
genelin kabulü.
kast: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kelâm: söz.
k›ymet: de¤er.
kinaî: kinayeden gelen, kina-
yeye dair.
kizb: yalan.

maani-i ulâ: önceki manalar,
ilk manalar, bir kelime veya
ibareye verilmesi gereken bi-
rinci mana.
mahkiyyun anh: kendisin-
den söz edilmifl, anlat›lan, söz
konusu olan.
makas›d: maksatlar, gayeler.
maksat: kastedilen fley; gaye.
maksut: kast edilmifl, kast
edilen.
mefhum: bir sözün ifade etti-
¤i mana.
mesak-› kelâm: kelâm›n



sahibi ve Sadi-i fiirazî gibi en do¤ru müellif ve en muhak-
kik hakîm, o müsül-i faraziyeyi istihdam ve istimal etme-
lerinden, müflahhat görmemifllerdir. E¤er bu s›r sana gö-
ründü ve ›fl›kland›, mumunu ondan yand›r, k›ssat ve hi-
kâyetin köflelerine git. Zira cüzde cârî olan, bazen küllde
dahi cârî olabilir.

gxÇu|{
“Üçüncü Makale”de müflkülât ve müteflabihat-› Kur'âni-

yeye dair bir kaide gelecektir. ‹ktiza-i makam ile flimdilik bir
nebzesini zikredece¤iz. fiöyle:

Vakta ki, Kitab-› Hakîmden maksud-u ehemm ekseriyeti
teflkil eden cumhurun irflad› idi. Çünkü havas avam›n mesle-
¤inden istifade edebilirler, fakat avam ise havassa hitap olu-
nan kelâm› hakk›yla fehmedemezler. Halbuki, cumhur ise,
ekseri avam; ve avam ise, me'lûfat ve mütehayyelât›ndan te-
cerrüt edip hakikat-i mahza ve mücerredat-› s›rfay› ç›plak
olarak göremezler. Fakat, görmelerini temin edecek, yaln›z zi-
hinlerinin te'nisi için, me'lûf olan ziyy ve libas ile mücerredat
arz-› endam etmektir; tâ mücerredat› suver-i hayaliye arka-
s›nda temafla etmekle görüp, tan›s›n. Öyle ise, hakikat-i mah-
za, me'lûflar›n› giyecektir. Fakat surete hasr-› nazar etmemek
gerektir. Bu s›rra benaendir, esalib-i Arapta ukûl-ü beflere
olan “tenezzülât-› ‹lâhiye” tabir olunan müraat-› efham ve
mümaflat-› ezhan, Kur'ân-› Mu'cizü’l-Beyanda cereyan etti.

Ezcümle: 
1 p¢Trôn©rdG »n∏nY …'ƒnàr°SG sºoK ve 

2 rºp¡j/órjnG n¥rƒna $Goónj
ve 

3 n∂tHnQ nABÉnLnh ve emsali, hem de

arz-› endam: boy-pos gösterme.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cumhur: halk, ahali, umum.
cüz: parça.
ekseriyet: ço¤unluk.
emsal: benzerler.
esâlib-i Arap: Araplar›n fliir ve
edebiyatlar›nda kulland›klar› üs-
lûplar›, Arap kelâm›n›n kal›plar›.
fehm: anlama, anlay›fl, kavray›fl.
hakikat-› mahza: bir fleyin özü,
esas›, tam hakikat›.
hakîm: hikmet sahibi, çok bilgili,
bilge.
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa ve-
ya noktaya dikme.
havas: bilgi ve yaflay›flça üstün
olanlar, önde gelenler.
hikâyat: hikâyeler.
iktiza-i makam: makam›n gere¤i.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
istimâl: kullanma.
k›ssât: k›ssalar.
Kitab-› Hakîm: her ayet ve sure-
sinde say›s›z hikmet ve faydalar
bulunan kitap, Kur’ân-› Kerim.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
maksud-› ehemm: en önemli
maksat.
me’luf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
me’lufât: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl
fleyler.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›r›p bulan, bir fleyin iç yüzü-
nü inceleyerek vak›f olan.
mücerredat: soyut kavramlar.
mücerredat-› s›rfe: sade ve ta-
mamen soyut olanlar.
müellif: eser telif eden, yazan.
mümaflat-› ezhan: zihinlerin
uyuflmas›, fikirlerin anlaflmas› ve
uyuflmas›.
müraat-› efham: anlay›fl seviye-
lerine göre davranmak.
müsül-i faraziye: farazî temsiller,
hikâyeler.
müflahhat: kavga etme, çekiflme,
terslik.
müflkilât-› Kur’âniye: Kur’ân’a
ait müflkiller, zorluklar; manas›
derin bir tefekkür neticesi ancak
anlafl›labilen ayetler.
mütehayyelât: hayal edilen fley-
ler.
müteflâbihât-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n müteflâbih olan ayetleri.
nebze: bir parça, az miktar.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat ve
tecrübe ile anlafl›lan en ince yan›.
suret: biçim, tarz, görünüfl.

suver-i hayaliye: hayalî su-
retler, flekiller.
tecerrüt: soyunma, soyutlan-
ma, uzak olma.
temâflâ: bakma, bak›p sey-
retme.
temîn: sa¤lama.

tenbîh: uyar›, ihtar.
tenezzülât-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n kullar›n›n anlay›fl sevi-
yelerine göre konuflmas› ve
derin hakikatlar›, anlayabile-
cekleri ifadelerle beyan et-
mesi.

tenîs: al›flt›rma.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
ukul-i befler: insan›n ak›llar›.
vakta: ne zaman, ne vakit.
ziyy: d›fl görünüfl, k›l›k k›ya-
fet.

1. Sonra da arfl üzerine hükmünü icrâ eden Allah’t›r. (A'raf Suresi: 54; Yunus Suresi: 3; Ra'd Su-
resi: 2; Furkan Suresi: 59; Secde Suresi: 4; Hadid Suresi: 4.)

2. Allah’›n kudret eli onlar›n üzerinedir. (Fetih Suresi: 10.)
3. Rabbinin emri geldi. (Fecr Suresi: 22.)
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1 mánÄpªnM mør«nY »/a ( o¢ùrªs°ûdG ) oÜoôr¨nJ ve eflbah›, hem de 

2 xôn≤nàr°ùoªpd …/ôrénJ o¢ùrªs°ûdGnh ve nezairi bu üslûba birer mecra-

d›r.
3 p¬«/a nÖrjnQn’ oÜÉnàpµrdG n∂pd'P

Hatime
Sa'b olan bir kelâm›n i¤lâk ve iflkali, ya lâf›z ve üslû-

bun periflanl›¤›ndan neflet eder —bu k›s›m Kur'ân-› Vaz›-
hü’l-Beyana yanaflmam›flt›r— veyahut manan›n dakik,
derin veyahut k›ymettar veyahut gayr-i me'lûf, gayr-i
mebzul oldu¤undan, güya fehme karfl› nazlanmak ve
flevki artt›rmak için kendini göstermemek ve k›ymet ve
ehemmiyet vermek ister —müflkülât-› Kur’âniye bu k›-
s›mdand›r.

gxÇu|{
Hadis-i flerifte varit oldu¤u gibi, her ayetin birer zahir ve

bât›n; ve her zahir ve bât›n›n birer had ve muttala›; ve her
had ve muttala›n çok flücun ve gusunu vard›r. 4 Ulûm-u ‹slâ-
miye buna flahittir. Bu meratibin her birinin birer derecesi,
birer k›ymeti, birer makam› vard›r; temyiz lâz›md›r. Lâkin
tezahüm yoktur. Fakat, ifltibak ifltibah› intac eder. Nas›l dai-
re-i esbab daire-i akaide kar›flt›r›lsa, ya tevekkül nam›yla bir
betalet veya müraat-› esbap nam›yla bir itizali intaç eder; öy-
le de, devair ve meratip tefrik olunmazsa, böyle neticeleri ve-
rir.
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gayr-› me’luf: al›fl›lm›fl›n d›fl›nda,
al›fl›lmam›fl.
gayr-› mebzul: çok olmayan, faz-
la kullan›lmayan.
gusun: dallar, filizler.
güya: sanki.
had: s›n›r.
Hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hatime: son söz.
i¤lâk: sözü kar›fl›k ve anlafl›lmaz
bir flekilde söyleme.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
iflkâl: müflküllük, güçlük, zorluk.
ifltibah: fark edilmeyecek dere-
cede benzeme.
ifltibak: kar›flma, karfl›l›kl› birbiri-
ne geçmek.
itizal: Ehl-i Sünnet ve inançlar›n-
dan ayr›lan tak›m ve onun mez-
hebi, mutezile.
kelâm: söz.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Vaz›hu’l-Beyan: anlat›-
m› apaç›k olan Kur’ân-› Kerim.
lâf›z: söz, kelime.
makam: yer, mevki.
mecra: bir iflin gidifl, olufl yolu,
olufl flekli.
meratip: mertebeler, basamak-
lar.
muttala: anlafl›lma sahas›.
müraat-› esbap: sebeplere ria-
yet, sebepleri gözetmek.
müflkilât-› Kur’âniye: Kur’ân’a
ait müflkiller, zorluklar; manas›
derin bir tefekkür neticesi ancak
anlafl›labilen ayetler.
nam: ad.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nezair: nazireler, benzerler.
Sa’b: güç, zor, çetin.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
flücûn: dallar, budaklar.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
temyiz: inceleyip seçme, ay›rdet-
me.
tenbîh: uyar›, ihtar.
tevekkül: bir ifli gerçekleflmesi
için gereken çal›flmay› ve çabay›
gösterip sebeplere baflvurduktan
sonra ifli Allah’a b›rakma.
tezahüm: s›k›fl›kl›k.
ulûm-i ‹slâmiye: ‹slâmî ilimler.
üslûp: ifade yolu, kendine has
ifade veya yaz› tarz›.
varit: gelen, ulaflan, eriflen.
zahir: aç›k, görünür.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.

bât›n: iç mana, aç›k ve görü-
nür manan›n içindeki as›l ma-
na, yaln›z kabiliyeti olanlar›n
anlayabildi¤i hakikat.

betalet: tembellik, iflsizlik.

daire-i akaid: iman, inanç da-
iresi.

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.

dakik: ince ve derin.
devair: daireler.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
eflbâh: benzeyenler, efller,
misiller.
fehm: anlay›fl.

1. Günefl hararetli ve çamurlu bir çeflme suyunda gurup etti. (Kehf Suresi: 86.)
2. Günefl de kendisine tayin edilmifl bir yere do¤ru ak›p gider. (Yâsin Suresi: 38.)
3. fiu yüce kitap ki, onda asla flüphe yoktur. (Bakara Suresi: 2.)
4. Münavî, Feyzü’l-Kadîr, 3:54; ‹bni Hibban, Sahîh, 1: 146.



On Birinci Mukaddeme
Kelâm-› vahitte ahkâm-› müteaddide olabilir. Bir sa-

def, çok cevahiri tazammun edebilir. Zevi’l-elbabca mu-
karrerdir: Kaziye-i vahide müteaddit kazayay› tazammun
eder. O kaziyelerin her biri ayr› birer madenden ç›kt›¤›
gibi, ayr› ayr› birer semere de verir. Birbirinden fark et-
meyen, haktan bîgâne kal›r. Meselâ, hadiste denilmifl: 
1 pør«nJÉn¡nc oánYÉs°ùdGnh ÉnfnG Yani, “Ben ve k›yamet, bu iki parmak

gibiyiz.” Mabeynimizde tavassut edecek peygamber yok-
tur. Veya hadisin murad› ne ise hakt›r. fiimdi bu hadis üç
kaziyeyi mutazamm›nd›r:

B‹R‹NC‹S‹: “Bu kelâm Peygamberin kelâm›d›r.” Bu
kaziye ise, tevatürün —e¤er olsa— neticesidir.

‹K‹NC‹S‹: “Kelâm›n mana-i murad› hak ve sad›kt›r.”
Bu kaziye ise, mu'cizelerden tevellüt eden bürhan›n neti-
cesidir.

Bu ikisinde ittifak etmek gerektir. Fakat birincisini in-
kâr eden, mükâbir, kâzip olur. ‹kincisini inkâr eden adam
dalâlete gider, zulmete düfler.

ÜÇÜNCÜ KAZ‹YE: “Bu kelâmda murat budur ve bu
sadefte olan cevher budur; ben gösteriyorum.” Bu kazi-
ye ise, teflehhi ile de¤il, içtihad›n neticesidir. Zaten müç-
tehit olan, baflka müçtehidin taklidine mükellef de¤ildir.

ahkâm-› müteaddide: çeflitli hü-
kümler.
bigâne: kay›ts›z, alâkas›z, ilgisiz.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cevahir: cevherler, elmaslar, k›y-
metli tafllar.
cevher: esas, maya, öz.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kazaya: kaziyeler, hükümler.
kâzip: yalanc›, yalan söyleyen.
kaziye: önerme, hüküm.
Kaziye-i vahide: tek hüküm.
Kelâm-› vahit: tek bir kelâm, söz.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
mabeyn: ara.
maden: as›l, esas, kaynak.
mana-y› murat: istenen mana,
arzu edilen mana, ifade edilmek
istenen mana.
meselâ: örne¤in.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mukaddeme: bafllang›ç.
mukarrer: kesinlik kazanm›fl hü-
küm.
murâd: maksat, meram.
mutazamm›n: içine alan, kapsa-
yan, havi.
müçtehit: ayet ve hadislerden
fler’î hükümler ç›karabilen, gerek-
li bütün ehillik flartlar›na sahip
olan, genifl ve derin bilgili din âli-

mi.
mükâbir: kendini büyük gö-
ren, haks›z oldu¤u hâlde hak
iddias›nda bulunan.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
peygamber: Allah taraf›ndan
haber getirerek ‹lahî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤

eden elçi, nebi.
sadef: sedef, inci kabu¤u.
sad›k: do¤ru, gerçek.
semere: meyve, güzel netice.
tavassut: vas›ta olma, arac›
olma.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
teflehhi: yapmac›k istekler,
arzular.

tevatür: içinde yalan ihtimali
bulunmayan ve birbirlerine
kuvvet veren haberlerden
oluflan büyük bir toplulu¤a
ait haber.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
zevi’l-elbab: ak›ll› kimseler,
ak›l sahipleri.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.

1. Buharî, Rikak: 39, Tefsir: 79, Sure: 1, Fiten: 132-135; Tirmizî, Fiten: 39; Müsned, 3:124, 130,
131, 193, 218, 222, 237, 278, 311, 4:309, 5:92, 103, 108, 330, 335, 338.)
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Bu üçüncü kaziyede ihtilâfat feveran ederler. Kàl ü kîl
buna flahittir. Bunu inkâr eden adam, e¤er içtihat ile ol-
sa, ne mükâbirdir ve ne küfre gider. Zira âmm, bir has-
s›n intifas›yla müntefî de¤ildir. Binaenaleyh, her eve ken-
di kap›s›yla gitmek lâz›md›r. Zira, her evin bir kap›s› var;
ve her kilidin bir anahtar› vard›r.

Hatime
Bu üç kaziye, hadiste cereyan› gibi, ayette de cereyan

eder. Zira umumîdir. Fakat, kaziye-i ûlâda bir fark-› dakik
vard›r. Ve bundan baflka, bir kelâmda çok ahkâm-› z›m-
niye bulunur; fakat hususîdir. Her biri ayr› bir as›l; ayr›
bir semeresi olabilir.

gxÇu|{
‹ltizam-› hilâf ve taassub-u barit ve meylü’t-tefevvuk ve

hiss-i taraftarl›k ve vehmini bir asla irca ile kendine özür gös-
termek, arzusuna muvaf›k olan zay›f fleyleri kavî görmek ve
gayr›n tenk›s›yla kendi kemalini göstermek ve gayr› tekzip ve-
ya tadlil etmekle kendi s›dk ve istikametini ilân etmek gibi se-
fil ve süflî emirlerin menflei olan hubb-u nefis ile böyle ma-
kamlarda mugalâta ederek çok bahaneler bulabilir.

1 »'µnàr°ûoªrdG $G »ndpGnh
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hususî: özel.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
ihtilâfat: ayr›l›klar, anlaflmazl›k-
lar, uyuflmazl›klar.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iltizam-› hilâf: z›tlaflma ve karfl›
durmay› gerekli görmek.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
intifa: ortadan yok olma, aradan
ç›kma.
irca: eski hâline getirme, eski du-
rumuna getirme.
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
flünce, niyet, tutum ve davran›flta
Allah’›n r›zas›na uygun olarak
do¤ru yol üzere olma.
kal u kîl: “dedi, denildi” fleklinde-
li nakiller.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kaziye: önerme, hüküm.
kaziye-i ulâ: birinci hüküm, ön-
ceki hüküm.
kelâm: söz.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
makam: yer.
menfle: esas, kaynak.
meylüttefevvuk: baflkalar›na
nispetle üstünlük elde etme
meyli, iste¤i. .
mugalâta: yan›lt›c› söz söyleme,
yan›lt›c› konuflma.
muvaf›k: uygun, münasip.
mükâbir: kendini büyük gören,
haks›z oldu¤u hâlde hak iddias›n-
da bulunan.
müntefî: intifa eden, yok olan,
sönen, görünmez olan.
sefil: alçak, afla¤›l›k.
semere: meyve, güzel netice.
s›dk: do¤ruluk.
süflî: afla¤›l›k, baya¤›, âdi.
taassub-› barit: hofl olmayan, so-
¤uk taassup.
tadlil: dalalette göstermek.
tekzîb: yalanlama, yalan oldu¤u-
nu söyleme.
tenbîh: uyar›, ihtar.
tenkis: noksanlaflt›rma.
umumî: genel.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce. 

ahkâm-› z›mniye: gizlenmifl
hükümler, bir hükmün içinde
sakl› bulunan baflka hüküm-
ler.

âmm: genel, umumî.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.

bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.

binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
fark-› dakik: ince fark, ancak
dikkatle bak›l›nca anlafl›labi-
len fark.
feveran: kaynama, f›flk›rma.
gayr: baflka.
hadis: Hz. Muhammed’e

(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
hâs: hususî, mahsus, özel.
hatime: son söz.
hiss-i taraftarl›k: taraftar ol-
ma duygusu.
hubb-u nefs: nefsini sevmek,
nefse düflkünlük.

1. fiikâyetim ancak Allah’ad›r.



On ‹kinci Mukaddeme
Lübbü bulmayan k›fl›r ile meflgul olur. Hakikati tan›-

mayan hayalâta sapar. S›rat-› müstakîmi göremeyen, if-
rat ve tefrite düfler. Muvazenesiz ve mizans›z olan çok al-
dan›r, aldat›r.

Zahirperestleri aldatan bir sebep: K›ssan›n hisse ile
münasebeti ve mukaddemenin maksut ile zihinde muka-
reneti, vücud-u haricîde olan mukarenetle iltibas olun-
mas›d›r. Bu noktaya dikkat et, sonra muhtaç olacaks›n.

Hem de ihtilâlât› tevlit eden, ihtilâfat› ika eden, hura-
fat› icat eden, mübalâ¤at› intac eden esbab›n birisi ve
belki en birincisi, hilkatte olan hüsün ve azamet ve ulvi-
yete adem-i kanaattir. Hafla, zevk-i fasidesiyle istihfaf-›
nizam etmektir. Halbuki, ak›l ve hikmet nazarlar›nda her
biri kudretin en bahir mu'cizelerinden olan hakaik-›
âlemde olan hüsn-ü intizam ve kemal ve ulviyet, o dere-
ce dest-i hikmet ile nakflolmufl ki, bütün hayalperestlerin
ve mübalâ¤ac›lar›n hülyalar›ndan geçmifl olan harikulâde
hüsün ve kemale nispet olunsa, o harikulâde hayaller ga-
yet adî ve o âdâtullah gayet harikulâde bir hüsün ve hafl-
met gösterecektir. Fakat, cehl-i mürekkebin hemfliresi ve
nazar-› sathînin annesi olan ülfet, mübalâ¤ac›lar›n gözle-
rini kapatm›flt›r. Böyle gözleri açmak içindir: Me'lûf olan
âfâk ve enfüste dikkat-i nazara, Kitab-› Hakîm emreder.

adâtullah: Allah’›n kâinata yer-
lefltirdi¤i kanunlar.
adem-i kanaat: kanaatsizlik,
elindeki ile yetinmeme.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
afak: bütün dünya, gözle görülen
âlem.
azamet: büyüklük.
bâhir: apaç›k, aflikar.
cehl-i mürekkep: bilmemekle
beraber, bilmedi¤ini de bilme-
mek, katmerli cahillik, kara cahil-
lik.
dest-i hikmet: hikmet eli, her fle-
yi hikmetle yapan el.
dikkat-i nazar: inceden inceye
düflünme ve bakma, bak›fl inceli-
¤i.
enfüs: nefisler, insan›n iç dünyas›.
esbap: sebepler, vas›talar.
gayet: son derece.
hakaik-› âlem: âlemdeki haki-
katler, gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
harikulâde: ola¤anüstü.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
haflmet: ihtiflam, heybet, büyük-
lük.
hayalât: hayaller, hülyalar.
hayâlperest: çok hayal kuran,
fazla hayalci; gerçekçi olmayan.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hilkat: yarat›l›fl.
hisse: ibret, nasihat; pay, nasip.
hurafat: hurafeler, bât›l inan›fllar.
hülya: hayal.
hüsn-i intizam: güzel bir düzen,
intizam›n güzelli¤i.
hüsün: güzellik.
icat: meydana getirme, ortaya
koyma.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme, had-
dini aflma.
ihtilâlât: ihtilaller, ayaklanmalar,
isyan etmeler,.
ika: vuku buldurma, yapma, yap-
t›rma.
iltibas: birbirine benzeyen yerleri
flafl›r›p kar›flt›rma.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
istihfaf-› nizam: nizam› ve düze-
ni küçümsemek, hafife almak.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
K›ssa: ibret verici hikâye.
k›fl›r: kabuk, d›fl taraf.
Kitab-› Hakîm: her ayet ve sure-
sinde say›s›z hikmet ve faydalar
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bulunan kitap, Kur’ân-› Kerim.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
lübb: iç, öz.
maksut: istenilen fley, istek,
arzu, gaye.
me’luf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
mizan: terazi, ölçü.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mukaddeme: .
mukârenet: iki fleyin bitifl-
mesi, beraber olmas›.
muvazene: denge, ölçü.

mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok
büyütme, abartma.
mübalâ¤at: mübala¤alar,
abartmalar, afl›r› büyütmeler.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nazar: bak›fl, nezdinde.
nazar-› sathî: yüzeysel bak›fl,
dikkatsizce yap›lan inceleme.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.
tefrit: ortalaman›n alt›nda
kalma, tersine afl›r›l›k, ifrat›n

z›dd›.
tevlit: do¤urma, sebep olma.
ulviyet: ulvilik, yücelik, yük-
seklik.
ülfet: al›flma, al›flkanl›k.
vücud-i haricî: haricî vücut,
varl›¤› ortaya ç›kan, d›flar›da
varl›¤› bilinen, nesnel.
zahirperest: d›fl görünüfle
k›ymet veren, d›fl görünüfle
dikkat edip iç yüze ald›r›fl et-
meyen.
zevk-i fâside: do¤ru olma-
yan, bozuk zevk.



Evet, gözleri açan, yaln›z nücum-u Kur’âniyedir. Öyle
nücum-u sak›bedirler ki, cehlin zulmünü ve nazar-› sathî-
nin zulümat›n› defettikleri gibi; âyât-› beyyinat, yed-i bey-
za ile, ülfet ve sath›yetin hicaplar›n› ve zahirperestli¤in
perdesini parça parça ederek, ukulü, âfâk ve enfüsün
hakaik›na tevcih edip irflat etmifllerdir.

Hem de meylü’l-mübalâ¤at› tevlid eden, beflerin ken-
di meylini kuvveden fiile ç›karmas›na meyelan-› f›triyesi-
dir. Zira, meyillerinden birisi, hayret verecek acib fleyleri
görmeye ve göstermeye ve teceddüde ve icada olan
meylidir. Buna binaen, vakta befler, nazar-› sathî ile kâi-
nat kaplar›nda ülfet kapa¤› alt›nda olan g›da-i ruhanîyi
zevk edemedi¤inden, kab› ve kapa¤› yalamakla usanmak
ve kanaatsizlik ve harikulâdeye meyil ve hayalâta ifltiha-
dan baflka netice vermedi¤inden, meyl-i harikulâde ile ya
teceddüt veya terviç için meylü’l-mübalâ¤a tevellüd eder.
O mübalâ¤a ise, da¤ tepesinde bir kartopu gibi yuvarla-
makla tâ hayalin yüksek zirvesinden lisana kadar teker-
lense, sonra lisandan lisana yuvarlan›p giderken kendi
hakikatinin çok parçalar›n› da¤›tmakla beraber, her li-
sandan meylü’l-mübalâ¤a ile çok hayalât› kendine toplar,
flape gibi büyür. Hatta kalbe de¤il, belki s›mahta, belki
hayalde bile yerleflemiyor. Sonra bir nazar-› hak gelir,
onu tecrit etmekle ç›plak ederek, tevabiini da¤›t›p asl›na
irca eder. “Hak gelir, bât›l ölür” s›rr› da zahir olur.

Ezcümle: Bugünlerde bir hikâye buna misal olabilir.
Fahr olmas›n, zaman-› sabavetimden beri üssü’l-esas-›
meslekim, ifrat ve tefrit ile hakaik-› ‹slâmiyete sürülen

MUHAKEMAT | 75

kuvve: gerçekleflmemifl, fakat
gerçekleflme imkân› ve ihtimali
olan potansiyel.
lisan: dil.
meyelân-› f›triye: f›trî meyil, ya-
rat›l›fltan gelen istek ve yönelifl.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
meyl-i harikulâde: ola¤anüstü
yönelme.
meylülmübalâ¤a: mübala¤a
meyli, bir fleyi çok büyük veya
çok küçük gösterme arzusu.
misal: örnek.
mübalâ¤a: bir fleyi tarif ve tasvir
ederken ya oldu¤undan fazla ya
da eksik gösterme, abartma sa-
nat›.
nazar-› hak: gerçe¤i gören göz.
nazar-› sathî: yüzeysel bak›fl,
dikkatsizce yap›lan inceleme.
nücum-u Kur’âniye: Kur’ân’›n
y›ld›zlar›.
nücum-u sak›be: ›fl›¤›yla karanl›-
¤› yar›p geçen y›ld›zlar.
sathiyet: sathîlik, yüzeysellik.
s›mah: kulak.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
flâpe: yuvarland›kça büyüyen kar
kütlesi, ç›¤.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
tecrîd: soyma, ç›plak b›rakma.
tefrit: ortalaman›n alt›nda kalma,
tersine afl›r›l›k, ifrat›n z›dd›.
terviç: revaç verme, k›ymet ve
de¤erini artt›rma.
tevâbî: bir merkeze ba¤l› olan
yerler veya fleyler.
tevcih: yöneltme, çevirme.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
tevlit: do¤urma, sebep olma.
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.
ülfet: al›flma, al›flkanl›k.
üssü’l-esas-› meslek: mesle¤in
hakikî ve sa¤lam temelleri.
vakta: ne zaman, ne vakit.
yed-i beyza: Hz. Mûsa’n›n (a.s.) Fi-
ravuna karfl› mu’cize olarak par-
lak görünen eli.
zahir: aç›k, âflikar.
zahirperest: d›fl görünüfle k›ymet
veren, d›fl görünüfle dikkat edip iç
yüze ald›r›fl etmeyen.
zaman-› sabavet: çocukluk za-
man›.
zulm: haks›zl›k, eziyet.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
afak: bütün dünya, gözle gö-
rülen âlem.
ayat-› beyyinat: apaç›k ayet-
ler, deliller veya iflaretler.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
befler: insan, insanl›k.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cehl: cahillik, bilgisizlik.
enfüs: nefisler, insan›n iç
dünyas›.

ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
fahr: övünme.
g›da-y› ruhanî: maddî olma-
yan, ruhu besleyen g›da.
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› ‹slâmiyet: ‹slami-
yet’e ait hakikatler, gerçekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
harikulâde: ola¤anüstü.
hayalât: hayaller, hülyalar.

hicâb: perde, örtü.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme.
irca: eski hâline getirme, eski
durumuna getirme.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
ifltiha: fazla istek, arzu.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kanaat: elindeki ile yetin-
mek.



lekeleri temizlemek ve o elmas gibi hakikatlerine saykal
vurmak idi. Bu mesle¤ime tarih-i hayat›m pek çok vuku-
at›yla flehadet eder. Bununla beraber, bugünlerde kürevi-
yet-i arz gibi bedihî bir meseleyi zikrettim. O meseleye
temas eden mesail-i diniyeyi tatbik ve tevfik ederek düfl-
manlar›n itirazat›n› ve muhibb-i dinin vesveselerini defey-
ledim. Nas›l ki Mesailde mufassalan gelecektir.

Sonra, gulyabani gibi hayalâta al›flan zahirperestlerin
dima¤lar› kabul etmeyecek gibi göründüler. Fakat as›l se-
bep, baflka garaz olmak gerektir. Güya göz yummakla
gündüzü gece veya üflemekle günefli söndürmeye ihti-
mal vermek gibi bir hareket-i mecnunanede bulundular.
Güya onlar›n zann›nca, küreviyet-i arza hükmeden, din-
de çok mesaile muhalefet ediyor. Onu bahane ederek
büyük bir iftiray› ettiler. O derecede kalmad›; vesveseli
ezhan›, iftiran›n büyümesine müsait bir zemin buldukla-
r›ndan, iftiray› o derece büyüttüler ki, ehl-i diyanetin ha-
kikaten ci¤erlerini da¤dar ve ehl-i hamiyeti ‹slâm terak-
kiyat›ndan me'yus ettiler. Lâkin bu hal büyük bir derstir.
Beni ikaz etti ki, cahil dost düflman kadar zarar verebilir.
Öyle ise, flimdiye kadar yaln›z düflman›n taraf›na bak›p
eldeki elmas k›l›nçla onlar›n tefritlerini k›rard›m. Fakat
flimdi mecburum, öyle dostlar›n terbiyeleri için, onlar›n
avamperestâne ve ifratkârâne olan hayalâtlar›na o k›l›n-
c› bir derece ilifltirece¤im. E¤er, çendan böyle flahsî fley-
lerin böyle mebahisatta zikirleri lâz›m de¤ildir. Fakat,
flahsiyette kalmad›; medreselerin hayatlar›na taallûk eder
bir mesele-i umumî hükmüne geçti. O zahirperestler

avamperestâne: fliddetli halk ta-
raftar› olan birine yak›fl›r surette.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
çendan: gerçi, her ne kadar.
da¤dar: pek müteessir, çok üz-
gün.
def: mani olma, kovma, ortadan
kald›rma.
dima¤: ak›l, fluur.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.
ehl-i hamiyet: hamiyetli, onurlu,
haysiyetli olanlar, hamiyet sahip-
leri.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
ezhan: zihinler.
garaz: gaye, maksat.
gulyabanî: insanlar› korkutan ha-
yalî bir varl›k.
güya: sanki.
hakikat: gerçek, esas.
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten.
hareket-i mecnunane: deli gibi
hareket etmek.
hayalât: hayaller, hülyalar.
hükmetme: hakim olma, iflleme.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ifratkârâne: afl›r› giderek.
ihtimal: olabilirlik.
ikaz: uyar›.
itirazat: itirazlar.
küreviyet-i arz: yeryüzünün yu-
varlakl›¤›.
me’yus: yeise düflmüfl, ümitsiz,
kederli.
mebahisât: bahisler, konular.
mesail: meseleler.
mesail-i diniye: dinî meseleler.
mesele: önemli konu.
mesele-i umumî: geneli ilgilendi-
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ren mesele.
meslek: gidifl, usul, yol.
mufassalan: tafsilatl› bir bi-
çimde, ayr›nt›l› ve izahl› bi-
çimde.
muhalefet: uygun olmama,
ayr›l›k; z›tl›k.
muhibb-i din: dini seven.
müsait: uygun, münasip.
saykal: cila.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.

flahsiyet: kiflilik.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
tarih-i hayat: hayat tarihi.
tatbik: uydurma, uygulama.
tefrit: ortalaman›n alt›nda
kalma, tersine afl›r›l›k, ifrat›n
z›dd›.
terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
tevfik: uygun düflürme, bir
fleyi uygun duruma getirme.

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hadiseler, olaylar.
zahirperest: d›fl görünüfle
k›ymet veren, d›fl görünüfle
dikkat edip iç yüze ald›r›fl et-
meyen.
zan: sanma, kesin olarak bil-
meksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.
zemin: yer.
zikir: anma, bildirme.



emin olsunlar ki, sa'yleri beyhudedir. fiimdiye kadar böy-
le avamperestâne safsatalar ile bizi cahil b›rakt›lar. Bun-
dan sonra bizi cahil b›rakmakla cehlimizden istifade et-
mek istiyorlar. Olmaz ve olamaz; medreseler hayatlana-
cakt›r vesselâm.

Hem de zahiriyyunun efkâr›n› teflvifl eden ve hayalât›-
n› intizamdan ç›karan, s›dk-› enbiyan›n delâili yaln›z ha-
rikulâdelerde münhas›r olduklar›n› itikat etmeleridir.
Hem de Peygamberimizin cümle hali veya ekseriyeti ha-
rika olmak itibar etmeleridir. Bu ise, vücut müsaade et-
medi¤i için, mütehayyelâtlar› intizam bulam›yor. Halbu-
ki, böyle itikat, s›rr-› hikmet-i ‹lâhiyeden ve hilkat-i âlem-
de carî olan kavanin-i ‹lâhiyeye peygamberlerin teslim ve
ittibalar›ndan gaflet, pek büyük bir gafletin neticesidir.
Evet, Peygamberimizin her bir hal ve hareketi, s›dk›na
delâlet ve hakka temessüküne flehadet etmekle beraber,
Peygamber de âdâtullaha ittiba ve ink›yat ediyor. Maka-
le-i Salisede bu s›rra tenbih edilecektir.

Hem de harikulâdenin izhar› tasdik-i nübüvvet içindir.
Tasdik ise, zahir olan mu'cizat›yla, ekmel-i vech ile has›l
olabilir. E¤er hacetten fazla harika olsa, ya abestir veya
s›rr-› teklife münafîdir. Zira, teklif nazarî olan fleyde bir
imtihand›r. Bedihiyat veya bedahete yak›n olan fleylerde,
edna, âlâ ile müsavî olabilir. Veyahut cereyan-› hikmetin
s›rr›na teslim ve itaate muhaliftir. Halbuki, peygamberler
herkesten ziyade ubudiyet ve teslime mükelleftirler.
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ink›yat: boyun e¤me, ba¤lanma,
teslim olma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
itibar: k›ymet verilir olma; de¤er.
itikat: kesin inanma, iman.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kavanin-i ‹lâhiye: ‹lâhî kanunlar,
prensipler, Cenab-› Allah’›n kâi-
nattaki kanunlar›.
Makale-i Salise: üçüncü makale.
medrese: e¤itim ve ö¤retim ku-
rumu.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
münâfi: z›t, ayk›r›.
münhas›r: s›n›rl›, bir fleye veya
kimseye mahsus.
müsaade: izin.
müsavi: eflit.
mütehayyelât: hayal edilen fley-
ler.
nazarî: teorik.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
safsata: gerçek d›fl› fikri karfl› ta-
rafa kabul ettirmek için baflvuru-
lan, görünüflte do¤ru gibi görün-
dü¤ü hâlde gerçekte yanl›fl olan
k›yas.
s›dk: do¤ruluk.
s›dk-› enbiya: peygamberlerin
do¤rulu¤u.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
s›rr-› hikmet-i ‹lahiye: Allah’›n
hikmetinin s›rr›.
s›rr-› teklif: teklif s›rr›, insanlar›n
dünyaya gelip Allah taraf›ndan
vazifelendirilmelerinin s›rr›.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret.
tasdik-i nübüvvet: peygamberli-
¤i tasdik etmek.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir ve
yasaklar›na uygun hareket et-
mekle vazifelendirmesi.
temessük: yap›flma, sar›lma, s›k›-
ca tutunma.
teflvifl: kar›flt›rma, karmakar›fl›k
etme.
ubudiyet: kulluk.
vesselâm: iflte o kadar, son söz
budur, art›k bitti.
zahir: aç›k, âflikar.
zahiriyyun: zahirciler, d›fl görü-
nüfle aldananlar.
ziyade: çok, fazla.

abes: bofl saçma, lüzumsuz
ve gayesiz ifl.
adâtullah: Allah’›n kâinata
yerlefltirdi¤i kanunlar.
ala: yüce, yüksek, büyük.
avamperestâne: fliddetli halk
taraftar› olan birine yak›fl›r
surette.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k.
bedihiyat: aç›k, meydanda
olanlar, delil ve ispata ihtiyac›
olmayacak flekilde aç›k, mey-

danda olan fleyler.
beyhude: bofluna, faydas›z.
cari: cereyan eden, akan, iflle-
yen.
cehl: cahillik, bilgisizlik.
cereyan-› hikmet: hikmetli
hareket.
cümle: bütün.
delâil: deliller, bürhanlar, is-
pat vas›talar›.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
edna: en aça¤›, en basit, en
küçük.

efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
ekmel-i vech: en mükemmel
tarz.
ekseriyet: ço¤unluk.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hacet: ihtiyaç.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hayalât: hayaller, hülyalar.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›-
fl›.



Ey flu periflan sözlerime nazar eden talib-i hak! Senin
mahiyetinde ekilmifl olan müyulât, flu On ‹ki Mukadde-
mede sükûnuyla beraber cereyan eden flems-i hakikatin
ziyas›yla neflv ü nema bulup çiçekler açacakt›r.

Hatime
Seyyid olmayan “Seyyidim” ve seyyid olan “De¤ilim”

diyenler, ikisi de günahkâr; ve duhül ile huruç haram ol-
duklar› gibi; hadis ve Kur'ân’da dahi ziyade veya noksan
etmek, memnudur. Fakat, ziyade etmek nizam› bozdu¤u
ve vehme kap› açt›¤› için daha zararl›d›r. Noksana cehil
bir derece özür olur; fakat, ziyade etmek ilim ile olur.
Âlim olan mazur de¤ildir. Kezalik, dinden bir fleyi fasl ve-
ya olmayan› vasletmek, ikisi de caiz de¤ildir. Belki hikâ-
yat›n bak›rlar› ve ‹srailiyat›n müzahrefat› ve teflbihat›n
mümevvehat› elmas-› akidede, cevher-i fleriatta, dürer-i
ahkâmda idhal etmek, k›ymetini daha ziyade tenzil ve
müteharri-i hakikat olan müflterisini daha ziyade tenfir
ve piflman eder.

HAT‹MEN‹N HAT‹MES‹

Bir adam müstait ve kabil oldu¤u fleyi terk ve ehil ol-
mayan fleye teflebbüs etmek, fleriat-› hilkate büyük bir
itaatsizliktir. Zira flan› odur ki, istidad› sanatta intiflar ve
tedahül ve sanat›n mekayisine ihtiram ve muhabbet ve
nevamisine temessül ve imtisal, elhas›l, fena fi’s-sanat ol-
makt›r. Vazife-i hilkat bu iken, bu yolsuzlukla sanat›n su-
ret-i lây›kas›n› ta¤yir eder ve nevamisini incitir. Ve as›l

âlim: bilen, bilgili.
caiz: yap›lmas› veya yap›lmama-
s›nda sak›nca olmayan, uygun.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
cereyan: olma, meydana gelme.
cevher-i fleriat: dinin, fleriat›n
k›ymetli esaslar›.
duhul: içeri girme, dahil olufl.
dürer-i ahkâm: hükümlerin bü-
yük inciler k›ymetindeki her biri.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
elmas-› akide: inanc›n elmas gibi
unsurlar›, esaslar›.
fas›l: fasleden, bölen, ay›ran.
fenafissanat: sanatta, eserde fe-
nâ bulma, yok olma.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
hatime: son söz.
hikâyat: hikâyeler.
huruc: ç›kma, d›flar› ç›kma, ç›k›fl.
idhal: dahil etme, içine alma, sok-
ma.
ihtiram: hürmet etme, sayg› gös-
terme.
ilim: bilme, bilgi.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
‹srailiyat: Yahudî ve Hr›stiyanla-
r›n inanç, ahlak, tarih ve efsaneye
dayal› kültüründen ‹slama kar›flt›-
¤› bilinen fleyler.
istidat: yarat›l›fltan olan ve za-
manla gelifltirilen kabiliyet; bir fle-
yin kazan›lmas›na olan f›trî meyil.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
kabil: kabiliyetli, yetenekli.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ymet: de¤er.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mazur: özürlü, özrü olan.
mekâyis: mikyaslar, ölçüler.
memnu: yasaklanm›fl, men edil-
mifl, yasak.
muhabbet: sevgi, sevme.
mukaddeme: bafllang›ç.
mümevvehât: düzmeler, uydur-
malar.
müstait: kabiliyetli, yetenekli
olan.
müteharrî-i hakikat: hakikatleri,
do¤rular› ve gerçekleri araflt›ran.
müyûlât: meyiller.
müzahrefat: bofl ve yalan sözler.
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nazar: bak›fl.
neflvünemâ: yay›l›p geniflle-
me, büyüyüp geliflme.
nevamis: kanunlar, fleriatlar.
nizam: düzen.
seyyid: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) torunu Hz. Hasan’›n
soyundan olan kimse; Hz.
Muhammed’in temiz soyun-
dan gelen kimse.
suret-i lay›ka: yak›fl›r ve ya-
rafl›r bir tarz.
sükûn: sakinlik, durgunluk.
flan: flöhret, ün; yüksek ma-

kam.
flems-i hakikat: hakikat gü-
nefli, gerçe¤in parlakl›¤›.
fleriat-› hilkat: yarat›l›fla ko-
nulan kanunlar.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
talib-i hak: do¤ruyu talep
eden, isteyen.
tedahül: içine girme.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
tenfir: nefret ettirme, i¤ren-
dirme, tiksindirme.

tenzil: k›ymetten düflürme,
de¤erini indirme.

teflbihat: benzetmeler, tefl-
bihler.

teflebbüs: giriflim, bir ifli yap-
mak için harekete geçme.

vasl: ulaflt›rma, ekleme.

vazife-i hilkat: yarat›l›fl için-
deki vazife, görev.

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

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

ziyade: çok, fazla.



müstait oldu¤u sanata olan meyliyle, teflebbüs etti¤i
gayr-i tabiî sanat›n suretini çirkin eder. Zira, bilkuvve
olan meyil ve bilfiil olan sanat›n imtizaçs›zl›¤› için bir kefl-
mekefl olur.

Bu s›rra binaen, pek çok adam meylü’l-a¤al›k ve mey-
lü’l-amiriyet ve meylü’t-tefevvuk ile mütehakkim geçin-
mek istedi¤inden, ilmin flan›nda olan teflvik ve irflat ve
nasihat ve lutfu terk edip, kendi istibdat ve tefevvukuna
vesile-i cebr ve tanif eder. ‹lme hizmete bedel, ilmi istih-
dam eder. Buna binaen, vezaif ehil olmayan›n ellerine
geçti. Bahusus medaris bunun ile indirasa yüz tuttu. Bu-
na çare-i yegâne, daire-i vahidenin hükmünde olan mü-
derrisleri, darü’l-fünun gibi çok devaire tebdil ve tertip et-
mektir. Tâ herkes sevk-i insanîsiyle hakk›na gitmekle,
hikmet-i ezeliyenin emr-i manevîsini, meyl-i f›trîsiyle im-
tisal edip, kaide-i taksimü’l-a'male tatbik edilsin.

gxÇu|{
Ulûm-u medarisin tedennisine ve mecra-i tabiiden çevril-

mesine bir sebeb-i mühim budur: Ulûm-u âliye ( n¬«pdBG ) mak-

sud-u bizzat s›ras›na geçti¤inden, ulûm-u àliye ( ¬n«pdÉnY ) müh-

mel kald›¤› gibi, libas-› mana hükmünde olan ibare-i Arabi-
yenin halli, ezhan› zaptederek, as›l maksut olan ilim ise tebei
kalmakla beraber ibareleri bir derece mebzul olan ve silsile-i
tahsile resmen geçen kitaplar evkat, efkâr› kendine hasredip
harice ç›kmas›na meydan vermemeleridir.

* * *
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bir nizama ve kanuna ba¤l› olma-
dan yönetme, keyfî idare sistemi.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
kaide-i taksimü’l-a’mal: ifl bölü-
mü kaidesi, prensibi.
keflmekefl: kar›fl›k olma durumu,
kar›fl›kl›k.
libas-› mana: manan›n elbisesi.
lütuf: iyi ve dostça davranma.
maksud-› bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
mebzul: bol, çok.
mecra-y› tabiî: normal ve tabiî
ak›fl yeri.
medaris: medreseler, ders oku-
nan yerler.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
meyl-i f›trî: f›trî meyil, do¤ufltan
meydana gelen arzu, istek.
meylüla¤al›k: a¤al›k meyli, a¤a-
l›k e¤ilimi; kibir, azamet ve bü-
yüklük meyli.
meylülamiriyet: âmir olmaya
meyletme, hükmetme arzusu,
meyli.
meylüttefevvuk: baflkalar›na
nispetle üstünlük elde etme
meyli, iste¤i. .
müderris: medresede ders veren,
medrese hocas›.
mühmel: ihmal edilmifl, b›rak›l-
m›fl; önemsiz.
müstait: kabiliyetli, yetenekli
olan.
mütehakkim: hâkimlik, amirlik
taslayan.
resmen: resmî bir flekilde, devlet
taraf›ndan.
sebeb-i mühim: önemli sebep.
sevk-i insanî: insan›n yönelmesi.
s›r: gizli hakikat.
silsile-i tahsil: ö¤renimi derecele-
ri, ö¤renimde gözetilen s›ra.
suret: biçim, flekil, tarz.
flan: hâl, keyfiyet, durum, mahi-
yet.
tânîf: fliddetle azarlama.
tatbik: uydurma, uygulama.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
tebeî: ba¤›ms›z olmay›p baflkas›-
na tabi olarak; ikinci derecede.
tedenni: gerileme, daha kötü bir
dereceye düflme.
tefevvuk: üstün olma, üstünlük.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yapmak
için harekete geçme.
ulûm-i âliye: alet ilimleri, gramer,
sarf, nahiv, sintaks gibi baflka bil-
gilerin ö¤renilmesine yard›mc›
olan ilimler.
ulûm-i medaris: medrese ilimle-
ri, medresede okutulan ilimler.
vesile-i cebr: zor kullanmaya se-
bep.
vezaif: vazifeler, ifller.
zapt: idaresi alt›na alma, tutma.

bilkuvve: fiil mertebesine
geçmeden potansiyel halde,
düflünce halinde.
çare-i yegâne: tek çare, tek
ç›kar yol.
daire-i vahide: tek daire, bir
daire.
dârülfünun: üniversite.
devair: daireler.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
ehil: sahip, malik, yetki sahibi
olan.
emr-i manevî: maddî olma-

yan; derunî, ruha ait olan
emir, ifl.
evkat: vakitler, zamanlar.
ezhan: zihinler.
gayr-› tabii: tabii olmayan.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus
k›lma, yaln›z bir fleye kullan-
ma.
hikmet-i ezeliye: ilahi gaye,
ezeli olan Cenab-› Hakk›n
maksad›.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ibare: metin, cümle veya bir

kaç cümleden oluflan söz gru-
bu.
ibare-i Arabiye: Arapça iba-
re, Arapça cümlelerden ibaret
terkip.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
imtizaç: uyuflma, uygunluk,
ba¤daflma.
indiras: bozulma.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
istibdat: kendi bafl›na ve hiç



Ey birader-i vicdan!
Zannediyorum, flimdi flu Mukaddemat üzerine teret-

tüp edecek olan “Kütüb-ü Selase”yi ne mahiyette olduk-
lar›n› görmek istiyorsun. Fakat, daha sabret. fiimdilik sa-
na bir mevzu söyleyece¤im ki, o kütübün bir zemin-i ic-
malisini, tabir-i di¤erle küçük bir foto¤raf›n› veya icmali
bir haritas›n› teflkil eder. Hem de o “Kütüb”de sekiz-do-
kuz meseleyi acele edip sana takdim edece¤im. “Üçün-
cü Makale”den sonra, e¤er mefliet-i ‹lâhiye taallûk etse
ve tevfik-› Rabbani refik olsa, tafsilât›n› zikretmek fikrin-
deyim.

‹flte mevzu ve zemin budur:

Kur'ân’›n gösterdi¤i vesail ile, do¤ru hikmetin kuvve-
tiyle, bir seyr-i ruhanî olarak semavat›n ulûmlar›na ç›ka-
ca¤›m. Tâ, oradan temafla edip görece¤iz ki, küre-i arz
hol veya top veya f›rf›ra veya sapan tafl› gibi; Sâni-i Ha-
kîm dest-i kudretle döndürüp, atmakla çeviriyor. Tâ, par-
ça parça ederek daha iyisine tebdil edece¤ine nazar-›
hikmetle görece¤iz. Sonra da semavattan as›l›p, cevvden
geçece¤iz. Tedricen, befli¤imiz olan ve beflerin yat›p ve
istirahat eylemesi için Hâl›k-› Rahmân sath›n› serip mü-
heyya ve mümehhet etmifl olan küre-i arza inece¤iz.
Sonra da, befler çocuklu¤undan ç›kt›¤› gibi befli¤ini at›p
harap etmekle, befleri saadetsaray-› ebediyeye gönderil-
mesine nazar-› dikkatle temafla edece¤iz. Bunu tamamen
temafla etti¤imizden sonra, zaman ve mekân ile mukay-
yet olmayan seyr-i ruhanî ile zaman-› mazi k›t'as›na girip,

befler: insan, insanl›k.
birader-i vicdan: vicdan kardefli,
inanç kardefli.
cevv: atmosfer, yer ile gök aras›.
dest-i kudret: Allah’›n ezelî gücü-
nün eli.
f›rf›ra: topaç.
Hâl›k-› Rahman: yaratt›klar›n›n
r›zk›n› veren merhametli yarat›c›,
Allah.
hikmet: kainattaki ve yarat›l›flta-
ki gayeleri araflt›rma.
hol: top.
icmalî: k›saca, özet olarak.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
küre-i arz: yer küre, dünya.
Kütüb-i Selase: üç kitap.
kütüp: kitaplar.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mesele: önemli konu.
mefliet-i ‹lâhîye: Cenab-› Hakka
ait, Onun bilgisi, arzusu, iste¤i ve
iradesi alt›nda olan; Allah’›n var-
l›klar üzerindeki iradesi.
mevzu: konu.
Mukaddemat: bafllang›ç.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
müheyya: haz›r, haz›rlanm›fl,
amade.
mümehhed: yay›lm›fl, döflenmifl,
serilmifl.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nazar-› hikmet: hikmet gözü ile
bakmak, as›l maksad› düflünerek
bakmak.
refik: arkadafl, yoldafl.
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saadetsaray-› ebediye: ebe-
dî saadet saray›.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
sat›h: yüzey.
semavat: semalar, gökler.
seyr-i ruhanî: ruhanî ve ma-
nevî âlemlerdeki seyir.
seyr-i ruhanî: ruhanî ve ma-
nevî âlemlerdeki seyir.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
tabir-i di¤er: di¤er tabir, bafl-

ka bir ifade.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
takdim: arz etme, sunma.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tedrîcen: tedricle, yavafl ya-
vafl.
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bak›p seyretme.
terettüp: bir iflin birinin üzeri-
ne düflmesi.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.

tevfik-› Rabbanî: Rabbin yar-
d›m› ile kazan›lan baflar›, Al-
lah’›n yard›m›yla baflar›ya
ulaflt›rmas›.
ulûm: ilimler.
vesail: vesileler.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.
zemin: yer, temel.
zemin-i icmalî: bir fleyin k›sa-
ca, toplu olarak özetini, orta-
ya koyma imkan›, yeri.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



ebna-i cinsimiz olan ebna-i maziyle seyyale-i berkiye-i ta-
rihiye ile muhabere edece¤iz. O ma¤rib-i ihtifan›n köfle-
sinde vukua gelen hâdisat› ö¤renip, ondan fikir için bir
flimendiferi yapaca¤›z. Sonra, dönüp gelmek üzere olan
ebna-i cinsimizi ziyaret ve istikbal için, saadetin fecr-i sa-
d›k›n› uzaktan görmek ve göstermekle, maflr›k-› istikba-
le müteveccih olarak, flimendifer-i terakkiye ve tevfik de-
nilen sefine-i sa'ye bindi¤imiz ile beraber, ellerimizde
olan bürhan›n misbah›yla, o bidayeti karanl›k görülen,
fakat arkas› gayet parlak olan zamana dahil olaca¤›z. Tâ
ebna-i müstakbel ile musafaha edip saadetlerini tebrik
edece¤iz.

‹flte bu küçük foto¤rafta öyle bir güzel resim münde-
miçtir ki, ileride tahrir ile sana görünecektir. fiimdi bu ze-
minde “Kütüb-ü Mezbure”nin flecereleri tenebbüt ve
“Makalât-› Selase”nin cedaviliyle sulanacakt›r.

Ey birader! Senin elini tutup hazine-i hakaika götür-
mekten evvel, vaad etti¤im birkaç mesele ile acele edip
basar-› basiretinize g›flavet ve perde olan hayalât› defe-
dece¤im. Öyle hayalât, gulyabani gibi, elleriyle senin gö-
zünü kapar, gö¤süne vurur, seni tahvif eder. Faraza
gösterse de, nuru nar, dürrü meder gibi gösterir. O ha-
yalâttan sak›n! Senin vesveselerinin en büyük menflei,
küreviyete taallûk eden birkaç meseledir. Ezcümle: Sevr
ve Hut ve Kaf Da¤› ve Sedd-i Zülkarneyn ve cibalin ev-
tadiyetleri ve yer alt›nda Cehennemin yerini tayin etmek

ve 
1 Én¡«'MnO ve 

2 rânëp£o°S ve 
3 xôn≤nàr°ùoªpd …/ôrénJ o¢ùrªs°ûdnG ve 
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sabaha karfl› do¤u ufkunda yay›l-
maya bafllayan beyaz ayd›nl›k.
g›flavet: göz kararmak.
gulyabanî: insanlar› korkutan ha-
yalî bir varl›k.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hayalât: hayaller, hülyalar.
hazine-i hakaik: hakikatler hazi-
nesi, gerçeklerin gizli oldu¤u hazi-
ne.
hut: büyük bal›k.
küreviyet: yuvarlakl›k, küre gibi
olufl.
kütüb-i mezbura: ad› geçen ki-
taplar.
ma¤rib-i ihtifa: tarihin geçmifl
zaman diliminde gizlenenler, gü-
neflin batt›¤› yer.
Makalât-› Selase: üç makale.
maflr›k-› istikbal: gelece¤in do-
¤aca¤› yer.
meder: kuru çamur, kuru balç›k;
kerpiç.
menfle: esas, kaynak.
misbah: lamba.
muhabere: haberleflme.
musâfaha: selam vermek ve sev-
gisini göstermek üzere birbirine
el uzatma.
mündemiç: bir fleyin içinde bulu-
nan, sakl› olan.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nâr: atefl.
saadet: mutluluk.
Sedd-i Zülkarneyn: Zülkarneyn’in
seddi; Zülkarneyn’in Ye’cüc ve
Me’cüc kavminden korunmak is-
teyenler için yapt›rd›¤› çok büyük
ve sa¤lam set, kale.
sefine-i sa’y: çal›flma gemisi.
Sevr: öküz, bo¤a.
seyyale-i berkiye-i tarihiye:
flimflek gibi ak›c› ve parlak olan
tarih.
flecere: a¤aç.
flimendifer: tren.
flimendifer-i terakki: ilerleme
treni.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tahrir: yazma, yaz›; kitabet, kom-
pozisyon.
tahvif: korkutma, korkuya dü-
flürme, ürkütme.
tayin: belirleme, yerini belli et-
me.
tenebbüt: büyüme, bitki gibi ye-
tiflmek.
tevfik: Allah’›n yard›m›, baflar›l›
k›lmas›.
vaad: söz verme, aht.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zemin: yeryüzü.

basar-› basiret: kalp gözünün
görmesi, feraset gözü.
bidayet: bafllang›ç.
birader: kardefl.
bürhan: bir fleyi ispatlamak
için kullan›lan kesin delil.
cedavil: cetveller.
cibal: da¤lar.
dahil: girme, içinde olma.

def: mani olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
dürr: inci, inci tanesi.
ebna-y› cins: kendi cinsinden
olanlar.
ebna-y› mazi: mazinin ço-
cuklar›, geçmiflin insanlar›.
ebna-y› müstakbel: istikba-
lin çocuklar›, gelece¤in insan-

lar›.
evtadiyet: direk olma hali, di-
reklik.
evvel: önce.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.
fecr-i sad›k: gerçek ayd›nl›k,

1. Yeri yay›p döfledi. (Naziat Suresi: 30.)
2. Yay›lm›fl. (Gafliye Suresi: 20.)
3. Günefl de kendisine tayin edilmifl bir yere do¤ru ak›p gider. (Yâsin Suresi: 38.)



1 mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpe pABÉnªs°ùdG nøpe o∫uõnæoj gibi mesaildir. Haki-

katlerini beyan edece¤im; tâ, dinin düflmanlar›n›n gözle-
ri kapat›ls›n ve dostlar›n›n gözleri dahi aç›ls›n. ‹flte bafll›-
yorum:

* * *

beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
sail: meseleler.

1. Gökteki da¤ gibi bulutlardan Allah dolu taneleri indirir. (Nur Suresi: 43.)
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Birinci Mesele
Senin muns›f olan zihnine malûmdur ki, küreviyet-i

arz ve yerin yuvarlakl›¤›na muhakkikîn-i ‹slâm —e¤erçi
ittifak-› sükûtuyla olsa— ittifak etmifllerdir. E¤er bir flüp-
hen varsa, Makas›d ve Mevak›f’a git, maksada vukuf ve
›tt›la peyda edeceksin ve göreceksin, Sa'd ve Seyyid, top
gibi, küreyi ellerinde tutmufllar, her taraf›na temafla edi-
yorlar.

E¤er o kap› sana aç›lamad›; Mefatihü’l-Gayb olan
‹mam-› Razî’nin genifl olan tefsirine gir ve serir-i tedriste
o dâhî imam›n halka-i dersinde otur, dersini dinle.

E¤er onunla mutmain olamad›n; arz› küreviyet kab›na
s›¤›flt›ramad›n, ‹brahim Hakk›’n›n arkas›na düfl, Hücce-
tü’l-‹slâm olan ‹mam-› Gazalî’nin yan›na git, fetva iste.
De ki: “Küreviyette müflahhat var m›d›r?” Elbette diye-
cek: “Kabul etmezsen müflahhat vard›r.” Zira, tâ zama-
n›ndan beri flöyle bir fetva göndermifl: “Kim küreviyet-i
arz gibi bürhan-› kat'îyle sabit olan bir emri dine himayet
bahanesiyle inkâr ve reddetse, dine cinayet-i azîm etmifl
olur. Zira bu sadâkat de¤il, h›yanettir.”

E¤er ümmîsin, fetvay› okuyam›yorsun; bizim hemasr›-
m›z ve fikren biraderimiz olan Hüseyin-i Cisrî’nin sözü-
nü dinle. Zira, yüksek sesle münkir-i küreviyeti tehdit et-
ti¤i gibi, hakikat kuvvetiyle pervas›z olarak der: “Kim di-
ne istinat ile, himayet yolunda, müdevveriyet-i arz› inkâr
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küre: dünya, yeryüzü.
küreviyet: yuvarlakl›k, küre gibi
olufl.
küreviyet-i arz: yeryüzünün yu-
varlakl›¤›.
Makas›d: Sa’deddin Taftazani’nin
kelâma dair bir eseri.
maksat: kastedilen fley; gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mesele: önemli konu.
Mevâk›f: Adudîddin ‹ci’nin kela-
ma dair bir eseri.
muhakk›kîn-i ‹slam: müslüman
muhakkikler, hakikatleri araflt›r›p
bulan büyük ‹slam alimleri.
muns›f: insaf eden, insafl›.
mutmain: içi rahat, flüphesi ol-
mayan.
müdevveriyet-i arz: dünyan›n
yuvarlakl›¤›, dünyan›n yuvarlak
oluflu.
münkir-i küreviyet: dünyan›n
yuvarlakl›¤›n› inkar eden.
müflahhat: kavga etme, çekiflme,
terslik.
perva: korku, çekingenlik.
peydâ: meydana gelme, aç›¤a
ç›kma.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
serîr-i tedrîs: ders verme kürsü-
sü.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vukuf: anlama, bilme, haberli ol-
ma.

arz: yer, dünya.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
birader: kardefl.
bürhan-› kat’î: kesin delil,
herhangi bir flüphe b›rakma-
yan delil.
cinayet-i azîm: büyük cina-
yet.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi.
e¤erçi: her ne kadar olsa da,
ise de.

fetva: bir konu hakk›nda ve-
rilen hüküm, karar.
fikren: fikir ile, düflünerek,
zihnen.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.
halka-i ders: ders halkas›.
hemas›r: ayn› as›rda olan, bir
as›rda beraber olan, ça¤dafl.
h›yanet: hainlik, kendine
olan güveni kötüye kullanma.
himayet: koruma, esirgeme.
Hüccetü’l-‹slâm: ‹slam’›n de-
lili, hücceti, ‹mam-› Gazâlî’nin
lakâb›.

›tt›lâ: haberi olma, bilgisi bu-
lunma.
imam: bir ilimde sözü delil
kabul edilebilecek derecede
derin ve genifl bilgi sahibi
olan âlim.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
istinat: dayanma, güvenme;
delil olarak kabul etme.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
ittifak-› sükut: susarak onay-
lama.



eder ise, sad›k-› ahmakt›r, adüvv-ü fleditten daha ziyade
zarar vermifl olur.”

E¤er bu yüksek sesle senin yatm›fl olan fikr-i hakikatin
uykudan kalkmad›ysa ve gözün de aç›lamad›; ‹bni Hü-
mam ve Fahrü’l-‹slâm gibi zatlar›n ellerini tut, ‹mam-› fia-
fiî’ye git, istifta et, de ki:

“fieriatta vard›r: Bir vakitte befl vaktin namaz› k›l›n›r.
Hem de bir kavim vard›r, yats› namazlar›n›n vakti baz›
vakitte yoktur. Hem de bir kavim vard›r, günefl çok gün-
lerde gurup ve çok gecelerde tulû etmez. Nas›l oruç tu-
tacaklar?”

Hem de istifsar et ki: “fiart›n tarif-i fler'îsi olan, sair er-
kâna mukarin olan fleydir. Nas›l namazda flart olan istik-
bal-i k›bleye intibak eder? Halbuki, yaln›z k›yam ve yar›
kuudda mukarenet vard›r.”

Emin ol, ‹mam-› fiafiî, mesele-i ûlây› flarktan ve garp-
tan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir.
‹kinci ve üçüncü meseleyi dahi cenuptan flimale mümtet
olan dairenin mukavvesiyetiyle tatbik edecektir. Bürhan-›
aklî gibi cevap verecektir. Hem de k›ble meselesinde di-
yecek:

“K›ble ve Kâbe öyle bir amud-u nuranîdir ki, semava-
t› arfla kadar takm›fl ve nazm edip, küre-i arz›n tabakat›-
n› ferfle kadar delerek kâinat›n muntazam bir amud-u nu-
ranîsi olmufltur. E¤er g›ta ve perde keflfolunsa, hatt-› fla-
kul ile senin gözünün flua›, namaz›n her bir hareketinde
ayn-› k›ble ile temas ve musafaha edecektir.”

adüvv-ü fledit: fliddetli ve ac›ma-
s›z düflman.
amud-i nuranî: nurdan sütun,
nurlu sütun.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
ayn-› k›ble: k›blenin kendisi.
bürhan-› aklî: aklî deliller, akla
dayanan hüccetler, ispatlar, akla
uygun deliller.
cenup: güney, k›ble.
erkân: rükünler, esaslar.
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya.
fikr-i hakikat: .
garp: güneflin batt›¤› taraf, bat›.
g›ta: perde, zar.
gurup: batma, bat›fl.
hatt-› flâkulî: çekül çizgisi; bir fle-
yin düz olup olmad›¤›n›n göste-
ren hat.
intibak: uyma, uygun gelme.
istifsar: ifade isteme, aç›klama is-
tiyerek sorma, sorup anlama.
istiftâ: fetva isteme.
istikbal-i k›ble: namaz›n flartla-
r›ndan olan Kâbe taraf›na do¤ru
yönelme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
k›yam: namaz›n iftitah tekbiri ile
rükû aras›nda ayakta durma k›s-
m›.
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kuûd: namaz›n oturularak
eda edilen k›sm›.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mesele: önemli konu.
mesele-i ûlâ: birinci mesele.
mukârenet: uygunluk.
mukarin: bitiflik, yaklaflm›fl.
mukavvesiyet: kavislilik,
e¤iklilik, yay gibi olufl.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
musâfaha: selam vermek ve
sevgisini göstermek üzere
birbirine el uzatma.

müdevveriyet: yuvarlakl›k.
mümtet: uzanm›fl, uzayan.
nazm: tertip etme, düzene,
koyma, dizme.
sad›k-› ahmak: ahmak dost.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
semavat: semalar, gökler.
flark: güneflin do¤du¤u yön,
do¤u.
fieriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.
flimal: kuzeyde yer alan böl-

geler.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tabakat: tabakalar, dereceler,
katlar.
tarif-i fler’î: fleriata uygun ta-
rif.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tatbik: uydurma, uygulama.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.



Ey birader! E¤er sen zannetti¤im adamlardansan, acib
hülyalar›n âlem-i hayalden baflka bir yer bulamad›¤›n-
dan, bir k›ymeti yoktur; tâ kalbe girebilsin. Sen de inan-
m›yorsun, nefsini kand›ram›yorsun; fakat sapm›fls›n.
E¤er o hayalâta aç›k ve hakikate kapal› olan kalbinizde
pek çok defa mütehayyilenizden daha küçük olan küre-i
arz yerleflmez ise, tevsi-i zihin için nazar›n ufkunu genifl-
lettir. Bir meclis hükmünde geçinen arz›n sakinlerini gör,
sual et. Zira, ev sahibi evini bilir. Onlar umumen müfla-
hede ve tevatür ile bir lisanla sana söyleyecekler: “Yâhu!
Bizim befli¤imiz ve feza-i âlemde flimendiferimiz olan kü-
remiz o kadar divane de¤ildir; ecram-› ulviyede carî olan
kaide ve kanun-u ‹lâhîden flüzuz ve serkefllik etsin.” Hem
de, delâil-i mücesseme-i musattaha olarak haritalar› ibraz
edecektir.

‹fiARET

Nizam-› hilkat-i âlem denilen fleriat-› f›triye-i ‹lâhiye,
Mevlevî gibi cezbe tutan meczup ve misafir olan küre-i ar-
za, günefle iktida eden safbeste y›ld›zlar›n saf›nda durup
itaat etmesini farz ve vacip k›lm›flt›r. Zira, zemin semâ ile

beraber 
1 nÚ/©pFBÉnW Énær«nJnG demifllerdir. Taat ise, cemaat ile daha

efdal ve daha ahsendir.

Elhas›l: Sâni-i Âlem, arz› istedi¤i gibi ve hikmeti iktiza
etti¤i gibi yaratm›flt›r. Sizin, ey ehl-i hayal, teflehhi ile iste-
di¤iniz gibi yaratmam›flt›r, ak›llar›n›z› kâinata mühendis
etmemifltir!
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yap›lmas› gereken emir.
feza-y› âlem: âlemin fezas›, uzay.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
hayalât: hayaller, hülyalar.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hülya: hayal.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
iktida: tabi olma, uyma.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
kaide: kural, esas, düstur.
kanun-› ‹lâhî: ‹lâhî irade, ‹lâhî ka-
nun.
k›ymet: de¤er.
küre: dünya, yeryüzü.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lisan: dil.
meclis: topluluk, heyet.
meczup: cezbeye tutulmufl, ‹lâhî
aflkla aklî dengesi de¤iflmifl kim-
se, divane.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikat›na
mensup kimse.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
mütehayyile: hayal kurma mer-
kezi.
nazar: bak›fl.
nizam-› hilkat-i âlem: âlemin ya-
rat›l›fl›ndaki nizam, düzen.
safbeste: saf ba¤lam›fl, s›ra s›ra
dizilmifl.
sakin: bir yerde oturan.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla ya-
ratan Allah.
serkefl: bafl kald›ran, itaat etme-
yen, muhalif.
sual: sorma.
fleriat-› f›triye-i ‹lahiye: Cenab-›
Hakk’›n bütün kainat› kuflatan
yarat›l›fl kanunlar›.
flimendifer: tren.
flüzuz: kurala uymayanlar, kural
d›fl› kalanlar, kaide d›fl› olanlar.
taat: itaat etme, Allah’›n emirleri-
ni yerine getirip yasaklar›ndan
kaç›nma.
teflehhi: yapmac›k istekler, arzu-
lar.
tevatür: içinde yalan ihtimali bu-
lunmayan ve birbirlerine kuvvet
veren haberlerden oluflan büyük
bir toplulu¤a ait haber.
tevsi’i zihin: zihnin genifllemesi;
anlama kabiliyetinin yükselmesi.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak.
vacip: dinî bak›mdan yap›lmas›
flart olan, kesinlik bak›m›ndan
farzdan sonra gelen.
zemin: yeryüzü.
zevc: efl.

1. ‹steyerek emrine uyduk. (Fussilet Suresi: 11.)

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahsen: daha (en) güzel.
âlem-i hayal: hayal âlemi,
hayal dünyas›.
arz: yer, dünya.
birader: kardefl.
cari: cereyan eden, akan, iflle-
yen.
cemaat: bir mezhebe veya
bir dine ba¤l› olanlar›n olufl-

turdu¤u topluluk, hey’et.

cezbe: Allah’› hat›rlay›p Allah
sevgisi ile kendinden geçer
hâle gelme, manevî hâl, vecd
hâli.

delâil-i mücesseme-i musat-
taha: cisimleflmifl yatay delil-
ler.

divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.

ecram-› ulviye: yüksekteki
kütleler, y›ld›zlar ve gezegen-
ler.
efdâl: daha faziletli, daha üs-
tün.
ehl-i hayal: hayal ehli.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
farz: kesin yap›lmas› gerekli
olan; ‹slâmiyette kesin olarak



gxÇu|{
Zaaf-› akîdeye veyahut sofestaî mezhebine olan meyle; ve-

yahut daha almam›fl, yeni müflteri olmas›na iflaret eden umu-
run biri de, “Bu hakikat dine münafîdir” olan kelime-i ham-
kad›r. Zira bürhan-› kat'î ile sabit olan bir fleyi hak ve haki-
kat olan dine muhalif oldu¤una ihtimal veren ve münafat›n-
dan havf eden adam, hâlî de¤il, ya dima¤›nda bir sofestaî giz-
lenmifl, kar›flt›r›yor; veyahut kalbini delerek bir müvesvis sak-
lanm›fl, ihtilâl ediyor; veyahut yeniden dine müflteri olmufl,
tenkit ile almak istiyor.

* * *
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bürhan-› kat’î: kesin delil,
herhangi bir flüphe b›rakma-
yan delil.
dima¤: ak›l, fluur.
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.
hâlî: bofl, herhangi bir düflün-
ceden uzak olan.
havf: korku, korkma.
ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, in-
tizams›zl›k.

ihtimal: olabilirlik.
kelime-i hamka: ahmakça
ve budalaca olan kelime.
mezhep: ilim ve felsefede ta-
kip edilen yol, meslek, ç›¤›r.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
münafat: birbirine z›t olma,
birbirine uymama, ayk›r›l›k,
z›tl›k.
münâfi: z›t, ayk›r›.
müvesvis: vesveseli, kuruntu
eden, kuruntulu.

sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.

sofestaî: Allah’› kabul etme-
mek için kâinat› ve kendi var-
l›¤›n› da inkâr eden.

tenbîh: uyar›, ihtar.

tenkîd: elefltirme.

umur: ifller.

Zaaf-› akide: akide zaaf›,
inanç zay›fl›¤›.



‹kinci Mesele
Puflîde olmas›n, Sevr ve Hut’un k›ssa-i meflhuresi ‹slâ-

miyetin dahîl ve tufeylîsidir. Râvisiyle beraber Müslüman
olmufltur. ‹stersen Mukaddeme-i Sâliseye git, görecek-
sin; hangi kap›dan daire-i ‹slâmiyete dahil olmufltur.

Ammâ, ‹bni Abbas’a olan nispetin ittisali ise: “Dör-
düncü Mukaddeme”nin âyinesine bak, o ilhak›n s›rr›n›
göreceksin. Bundan sonra, mervîdir: “Arz, Sevr ve Hut
üzerindedir.” Hadis olarak rivayet ediliyor.

Evvela: Teslim etmiyoruz ki, hadistir. Zira, ‹srailiyat›n
niflan› vard›r.

Saniyen: Hadis olsa da, zaaf-› ittisal için yaln›z zann›
ifade eden ahaddand›r. Akîdeye dahil olmaz. Zira, yakîn
flartt›r.

Salisen: Mütevatir ve kat'iyyü’l-metin olsa da kat'iy-
yü’d-delâlet de¤ildir. E¤er istersen “Beflinci Mukadde-
me”ye müracaatla “On Birinci Mukaddeme” ile müflave-
re et. Göreceksin, nas›l hayalât, zahirperestleri havalan-
d›rm›fl. Bu hadisi mahamil-i sahihadan çevirmifllerdir.

‹flte, vücuh-u sahiha üçtür:

• Nas›l Sevr ve Nesir ve ‹nsan ve di¤eriyle müsemma
olan Hamele-i Arfl, melâikedir; bu Sevr ve Hut dahi, öy-
le iki melâikedir. Yoksa, Arfl-› Azam› melâikeye; küreyi,
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renin katî ve flüphesiz oluflu.
k›ssa-i meflhure: meflhur k›ssa,
meflhur olmufl hâdise.
küre: dünya, yeryüzü.
mahâmil-i sahiha: gerçek ihti-
maller, söz yüklenebilecek ger-
çek anlamlar.
melâike: melekler.
mervi: rivayet edilen, nakledilen.
mesele: önemli konu.
mukaddeme: bafllang›ç.
Mukaddeme-i Sâlise: üçünçü
mukaddime.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl.
müflavere: istiflare etme, bir ko-
nuda bilen ve güvenilen kimsele-
rin görüflünü alma, dan›flma,
meflveret.
mütevatir: yalan söylemekte bir-
leflmelerini akl›n kabul etmeye-
ce¤i bir toplulu¤un verdi¤i haber,
böyle bir toplulu¤un senedin ba-
fl›ndan sonuna kadar yine kendi-
leri gibi bir topluluktan rivayet et-
tikleri sahih hadis.
nesir: akbaba.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
niflan: iz, belirti, alamet.
pûflîde: örtülmüfl, kapal›, mestû-
re.
ravi: hadis ve haberi baflkalar›na
aktaran kimse, Hz. Peygamber-
den iflitti¤i hadisi baflkalar›na ak-
taran kimse.
rivayet: Hz. Peygamber’den nak-
ledilen hadis.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sevr: öküz, bo¤a.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
tufeylî: parazit, asalak.
vücuh-u sahiha: gerçek ve do¤ru
yönler, tarzlar.
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.
zaaf-› ittisal: ulaflmadaki zay›fl›k
ve kuvvetsizlik.
zahirperest: d›fl görünüfle k›ymet
veren, d›fl görünüfle dikkat edip iç
yüze ald›r›fl etmeyen.
zan: sanma, kesin olarak bilmek-
sizin kuvvetli ihtimalle hükmet-
me.

âhad: mütevatir ve meflhur
olmayan hadis çeflidi.
akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
amma: ama, lakin, ancak.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n
kudret ve saltanat›n›n en bü-
yük dairesi.
arz: yer, dünya.
âyine: ayna.
dahîl: yabanc›, s›¤›nan, s›¤›n-

m›fl, s›¤›nt›.
daire-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyet
dairesi.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
Hamele-i Arfl: Arfl› tafl›yan
melekler.

hayalât: hayaller, hülyalar.
hut: büyük bal›k.
ilhak: ilâve etme, ekleme,
katma.
‹srailiyat: Yahudî ve Hr›sti-
yanlar›n inanç, ahlak, tarih ve
efsaneye dayal› kültüründen
‹slama kar›flt›¤› bilinen fleyler.
ittisal: bitiflme, birleflme.
kat’iyyüddelâlet: delilin ke-
sin ve flüphesiz oluflu.
kat’iyyülmetn: metnin, iba-



küre gibi himmete muhtaç olan bir öküze tahmil etmek,
nizam-› âleme münafîdir.

Hem de, lisan-› fleriatta iflitiliyor: Her bir nev'e mahsus
ve o nev'e münasip bir melek-i müekkel vard›r. Bu mü-
nasebete binaen, o melek o nev'in ismiyle müsemma,
belki âlem-i melâikede onun suretiyle mütemessil oluyor.

Hadis olarak iflitiliyor: “Her akflamda günefl Arfla gi-
der, secde eder; izin al›yor, sonra geliyor.” Evet, flemse
müekkel olan melek, ismi fiems, misali de flemstir; odur
gider, gelir.

Hem de, hükema-i ilâhiyyun nezdinde, her bir nevi
için hayy ve nat›k ve efrada imdat verici ve müstemiddi
bir mahiyet-i mücerrede vard›r. Lisan-› fleriatta melekü’l-
cibal ve melekü’l-bihar ve melekü’l-emtar gibi isimler ile
tabir edilir. Fakat, tesir-i hakikîleri yoktur. Müessir-i haki-

kî yaln›z Zat-› Akdestir.
1 *Gs’pG p¿rƒnµrdG »/a nôuKnDƒoe n’ rPpG

Esbab-› zahiriyenin vaz'›ndaki hikmet ise: ‹zhar-› izzet
ve saltanat tabir olunan dest-i kudret, perdesiz daire-i
esbaba mün'at›f olan nazara karfl› zahiren umur-u hasîse
ile mübafleret ve mülâbeseti görülmemektedir. Fakat dai-
re-i akîde denilen hak ve melekûtiyette her fley ulvîdir.
Dest-i kudretin perdesiz mübaflereti izzete münasiptir. 
2 pº«/∏n©rdG oõj/õn©rdG oôj/ór≤nJ n∂pdnP

• ‹kinci mahmil: Sevr, imaret ve ziraat-i arz›n en bü-
yük vas›tas› olan öküzdür. Hut ise, ehl-i sevahilin belki
pek çok nev-i beflerin medar-› maîfleti olan bal›kt›r.

âlem-i melâike: melekler âlemi,
melekler dünyas›.
daire-i akide: akide, inanç daire-
si.
daire-i esbap: sebepler dairesi,
sebep ve kanunlar›n bulundu¤u
yer olan maddî âlem, fiillerin, iflle-
rin, olufllar›n sebeplere ba¤land›¤›
âlem.
dest-i kudret: Allah’›n ezelî gücü-
nün eli.
efrat: fertler.
ehl-i sevahil: sahilde, deniz veya
göl kenar›nda yaflayanlar.
esbab-› zahiriye: görünürdeki se-
bepler.
hay: diri, sa¤, canl›.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
himmet: yard›m, ihsan, lütuf.
Hut: büyük bal›k.
hükema-y› ‹lahiyyun: .
imaret: mamur etme, bay›nd›rl›k.
imdat: yard›m.
izhar-› izzet: yüceli¤in, itibar›n,
üstünlü¤ün ortaya konulmas›,
gösterilmesi.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
lisan-› fleriat: fler’î lisan, dinî tabir.
mahiyet-i mücerrede: .
mahmil: izah tarz›, bir ibareye
yüklenilen mana ihtimallerinden
her biri.
medar-› maiflet: geçim kayna¤›,
geçim sebebi, geçim vas›tas›.
melek-i müekkel: vekil tayin
edilen melek.
melekûtiyet: her fleyin do¤rudan
Allah’›n ilim, hikmet ve kudretine
bakan, sebeplerin müdahale ede-
medi¤i asl›, esas›, iç yüzü.
melekülbihar: denizler mele¤i,
denizlere nezaret eden melek.
melekülcibal: da¤lar mele¤i.
melekülemtar: ya¤murla vazifeli
olan melek.
misal: benzer, örnek.
mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, temas.
müekkel: vekil tayin edilmifl,
müvekkel.
müessir-i hakikî: hakikî tesir sa-
hibi, hakikî tesir edici.
mülabeset: yak›nl›k.
mün’at›f: bir tarafa yönelen, sa-
pan, meyleden.
münâfi: z›t, ayk›r›.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
münasip: uygun.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl.
müstemit: medet isteyen, yar-
d›m isteyen.
mütemessil: cisimlenen, cisim
fleklinde görünen.
nat›k: konuflan.
nev: çeflit, tür.

nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nevî: çeflit, tür.
nezd: yan, kat.
nizam-› âlem: Cenab-› Hak-
k›n kâinata koymufl oldu¤u
düzen, dünya düzeni.
Sevr: öküz, bo¤a.
suret: biçim, tarz, görünüfl.

flems: günefl.
tabir: ifade.
tahmil: yükleme.
tesir-i hakikî: gerçek tesir,
etki.
ulvî: yüksek, yüce.
umur-› hasise: ufak ve de-
¤ersiz ifller.
vas›ta: arac›.

vaz: koyma, konulma.

zahiren: görünüflte.

Zat-› Akdes: en mukaddes
zat, her türlü kusur ve nok-
sandan uzak ve pak olan zat;
Allah.

ziraat-› arz: yeryüzündeki
çiftçilik.

1. Kâinatta Allah’tan baflka müessir-i hakiki yoktur.
2. ‹flte bu diledi¤ini yapmaya kàdir olan ve her fleyi hakk›yla bilen Allah’›n takdiridir. (En’am

Suresi: 96; Yâsin Suresi: 38; Fussilet Suresi: 12.)
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Nas›l biri sual ederse, “Devlet ne fley üstündedir?” Ce-
vap verilir: “K›l›nçla kalem üstündedir.” Veyahut “Mede-
niyet ne ile kaimdir?” “Marifet ve sanat ve ticaret ile” ce-
vap verilir. Veyahut “Nev-i befler ne fley üzerinde beka
bulur?” Cevap ise: “‹lim ve amel üstünde beka bulur.”

Kezalik, vallahü a'lem, Fahr-i Kâinat buna binaen ce-
vap vermifl. fiöyle sual eden zat, “‹kinci Mukaddeme”nin
s›rr›yla, böyle hakaika zihni istidat kesb etmedi¤inden, va-
zifesi olmayan bir fleyden sual etti¤i gibi; Peygamberimiz
de as›l lâz›m olan flöyle cevap buyurdu ki: “Yer, sevr üs-
tündedir.” Zira, yerin imareti nev-i befler iledir. Nev-i be-
flerden olan ehl-i kura'n›n menba-› hayatlar› ziraat iledir.
Ziraat ise, öküzün omuzu üstündedir ve zimmetindedir.
K›sm-› di¤erî olan ehl-i sevahilin azam-› maifletleri, belki
ehl-i medeniyetin büyük bir maden-i ticaretleri bal›¤›n

cevfinde ve hutun üstündedir. 
1 …'ônØrdG p±rƒnL »/a pór«°südG tπoc

meselesine mâsadakt›r. Bu, lâtif bir cevapt›r. Mizah da
olsa, hakt›r. Zira, mizah etse de yaln›z hak söyler. Fara-
za sâil keyfiyet-i hilkatten sual etmiflse, fenn-i beyanda

olan 
2 pÖsbnônàoªrdG pôr«n̈ pH o™`peÉ°sùdG »s≤n∏nJ kaidesinin üslûb-i hakî-

mânesiyle, lâz›m ve istedi¤i cevab› vermifltir. Yoksa has-
ta olan sâil ifltiha-i kâzibiyle istedi¤i cevab› vermemifltir.
3 p¢SÉsæ∏pd oâ«/bGnƒne n»pg rπob pás∏pgn’rG pønY n∂nfƒo∏nÄ°rùnjnh bu hakikate bir

beraatü’l-istihlâldir.

• Üçüncü mahmil: Sevr ve Hut, arz›n mahrek-i
senevîsinde mukadder olan iki burçtur. O burçlar, e¤er
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ehl-i sevahil: sahilde, deniz veya
göl kenar›nda yaflayanlar.
Fahr-i Kâinat: kâinat›n övüncü,
kâinat›n kendisiyle övündü¤ü zat
olan Peygamberimiz (a.s.m.).
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli.
fenn-i beyan: belâ¤at ilminin üç
bölümünden ikinci bölümüdür.
‹fade etme yollar› olan teflbih,
mecaz ve kinayeden bahseden
ilim.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hut: büyük bal›k; Bal›k Burcu.
ilim: bilgi, marifet.
imaret: mamur etme, bay›nd›rl›k.
istidat: kabiliyet, yetenek.
ifltiha-i kâzip: yalanc› açl›k.
kaide: kural, esas, düstur.
kaim: ayakta duran, var olan.
kesb: kazanma.
keyfiyet-i hilkat: yarat›fl›n keyfi-
yeti, nas›l meydana geldi¤i.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›sm-› di¤erî: di¤er k›s›m.
lâtif: güzel, hofl.
maden-i ticaret: ticaret kayna¤›.
mahmil: izah tarz›, bir ibareye
yüklenilen mana ihtimallerinden
her biri.
mahrek-i senevî: Dünyan›n bir
y›ll›k dönüflünde güneflin etraf›n-
da çizdi¤i daire.
marifet: bilme, derin bilgi.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
medeniyet: ilim, teknik, sanayi
ve ticaretin nimetlerinden gerçek
anlamda yararlanarak, bolluk, gü-
venlik ve rahatl›k içinde yaflay›fl.
menba-› hayat: hayat›n ana un-
suru, hayat kayna¤›.
mesele: önemli konu.
mizah: baz› düflünceleri nükte,
flaka veya tak›lmalarla süsleyip
anlatan bir yaz› çeflidi.
mukaddeme: bafllang›ç.
mukadder: takdir edilmifl.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
sâil: sual eden, soran.
sevr: öküz, bo¤a; Öküz Burcu,
Bo¤a Burcu.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
sual: soru.
üslûb-i hakîmâne: hikmet dolu
üslup.
vallahü a’lem: Allah bilir.
vazife: görev.
zat: kifli, flah›s.
zimmet: üslenilen, yerine getiril-
mesi gereken fley.
ziraat: ekincilik, çiftçilik, tar›m.

amel: ifl, uygulama, yapma.
arz: yer, dünya.
azam-› maiflet: geçimin en
büyük k›sm›.
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
beraatü’l-istihlâl: bir kitab›n,
bir fliirin veya bir makalenin

bafl›nda, içindekiler hakk›nda
toplu bir fikir verecek surette
güzel sözler kullanma.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
burç: günefl sisteminde yer
alan on iki tak›m y›ld›z›n her
biri.

cevf: boflluk, oyuk, çukur, iç
bofllu¤u.
ehl-i kura': köylü, köyde
yaflayan.
ehl-i medeniyet: flehirliler,
flehir halk›ndan olanlar, uy-
gar, görgülü, kibar ve nazik
insanlar.

1. Bütün av, yaban efle¤inin karn›ndad›r. (Yani onu yakalayan kimsenin baflka fleye ihtiyac›
kalmaz.)

2. Beklenilmeyen fleyi iflitmek.
3. Sana yeni do¤an aylardan soruyorlar. De ki: Onlar insanlar için birer zaman ölçüsüdür. (Ba-

kara Sûresi: 189)



çendan farazî ve mevhumedirler. As›l ecram› nazm ve
rabt ile yüklenmifl olan âlemde cârî ve lafzen ve ›st›lahen
cazibe-i umumiye ile müsemma olan âdâtullah›n kanunu
o burçlarda temerküz ve tahassul etti¤inden, “Arz burç-
lar üstündedir” olan tabir-i hakîmâne caizdir.

Bu mahmil, hikmet-i cedide nokta-i nazar›ndad›r. Zira,
hikmet-i atîka, burçlar› semada; hikmet-i cedide ise, me-
dar-› arzda farz etmifllerdir. Bu tevil yeni hikmetin naza-
r›nda büyük bir k›ymeti tazammun eder.

Hem de mervîdir: Sual taaddüt etmifl. Bir kere, “Hut
üstündedir”; demek bir aydan sonra “Sevr üstündedir”
denilmifltir. Yani, feza-i gayr-i mahdudenin her taraf›nda
münteflir olan mezbur kanunun huyut ve efli'alar›n›n nok-
ta-i mihrakiyesi olan Hut burcu’nda temerküz etti¤inden,
küre-i arz Delv burcu’ndan koflup huttaki tedellî eden ka-
nunu tutup, flecere-i hilkatin bir dal›yla semere gibi as›l-
d› veyahut kufl gibi kondu. Sonra tayyar olan yer, yuva-
s›n› burc-u Sevr üstünde yapm›fl demektir. Bunu bildik-
ten sonra, insafla dikkat et. “Beflinci Mukaddeme”nin
s›rr›yla, ehl-i hayalin ihtirakerdesi olan k›ssa-i acîbe-i
meflhurede acaba hikmet-i ezeliyeye isnad-› abesiyet ve
san'at-› ‹lâhiyede ispat-› israf ve bürhan-› Sâni olan ni-
zam-› bedii ihlâl etmekten baflka ne ile tevil olunacakt›r?
Nefrin, hezaran nefrin, cehlin yüzüne!..

* * *

adâtullah: Allah’›n kâinata yer-
lefltirdi¤i kanunlar.
âlem: varl›k tabakalar›ndan her
biri.
arz: yer, dünya.
burc-u Sevr: Bo¤a Burcu.
burç: günefl sisteminde yer alan
on iki tak›m y›ld›z›n her biri.
bürhan-› Sâni: her fleyi sanatl›
yaratan Allah’›n varl›k ve birli¤ine
ait delil.
caiz: yap›lmas› veya yap›lmama-
s›nda sak›nca olmayan, uygun.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cazibe-i umumîye: umumî bir
cazibe, genel çekim gücü.
cehl: cahillik, bilgisizlik.
çendan: gerçi, her ne kadar.
Delv: kova burcu.
ecram: kütleler, cans›z cisimler;
gezegenler.
ehl-i hayal: hayal ehli.
efli’â: ayd›nl›klar, ›fl›klar.
farazî: farz, takdir ve tahmin usu-
lüne dayanan, varsay›l›.
feza-y› gayr-› mahdude: hudut-
suz, s›n›rs›z uzay.
hezaran: binler, binlerce.
hikmet: hakîmlik; yüksek bilgi,
kainattaki ve yarat›l›fltaki gayele-
ri araflt›rma.
hikmet-i atika: eski hikmet, eski
felsefe.
hikmet-i cedide: yeni fenler,
müspet ilimler.
hikmet-i ezeliye: ilahi gaye ezeli
olan Allah'›n maksad›.
hut: büyük bal›k.
huyut: ipler, iplikler, lifler, teller.
›st›lahen: ›st›lah olarak, kelime-
nin lügat anlam›ndan ç›karak hu-
susî terminolajik anlamda kullan-
ma.
ihlâl: bozma, zarar verme.
ihtirakerde: efline rastlan›lma-
yan.
isnad-› abesiyet: abesiyet isnat
etmek, abes ifl yap›yor demek.
ispat-› israf: israf›n yap›ld›¤›n› is-
pat.
k›ssa-i acibe-i meflhure: hayret
veren ve herkesçe bilinen hikaye.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lafzen: sözlü olarak.
mahmil: izah tarz›, bir ibareye
yüklenilen mana ihtimallerinden
her biri.
medar-› arz: yerin yörüngesi.
mervi: rivayet edilen, nakledilen.
mevhume: vehim, kuruntu ve
hayal nev’inden olan fley.
mezbûr: ad› geçen, zikredilen,
söylenen, yaz›lan, yukar›da söy-
lenmifl olan.
mukaddeme: bafllang›ç.
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münteflir: yay›lan, yay›lm›fl,
aç›lm›fl; da¤›n›k.
müsemma: isimlendirilmifl,
ad verilmifl.
nazar: bak›fl, nezdinde.
nazm: tertip etme, düzene,
koyma, dizme.
nefrin: nefret, beddua.
nizam-› bedii: hayret verici
güzellikte olan nizam, efli
benzeri olmayan düzen.
nokta-i mihrakiye: odak
noktas›.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,

bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
rabt: ba¤lamak, bitifltirmek.
sanat-› ‹lâhiye: ‹lâhî sanat,
Allah’›n sanat›; Cenab-› Hak-
k›n sanat ile yaratmas›.
sema: gökyüzü, gök.
semere: meyve, güzel netice.
Sevr: öküz, bo¤a.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.
Sual: soru.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.

taaddüt: birden çok olma,
ço¤alma, say›s› artma.
tabir-i hakîmâne: hikmetli
olarak kullan›lm›fl tabir, hik-
metli ifade.
tahassul: hâs›l olma, sonuç
olarak ç›kma.
tayyar: uçan, uçucu.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tedelli: afla¤›ya inme.
temerküz: merkezleflme, bir
merkezde toplanma.
tevil: yorumlama, yorum.



Üçüncü Mesele
Kaf Da¤›d›r

‹fiARET

Malûmdur: Bir fleyin mahiyetinin keyfiyetini bilmek
baflkad›r; o fleyin vücudunu tasdik etmek yine baflkad›r. Bu
iki noktay› temyiz etmek lâz›md›r. Zira çok fleylerin as›l
vücudu yakîn iken, vehim onda tasarruf ederek, tâ imkân-
dan imtina derecesine ç›kar›yor. ‹stersen “Yedinci Mukad-
deme”den sual et. Sana “Neam” cevab› verecektir. Hem de
çok fleylerin metinleri kat'î iken, delâletlerinde zunun teza-
hüm eylemifllerdir. Belki, “Murat nedir?” olan sualinin ce-
vab›nda, efham mütehayyir olmufllard›r. ‹stersen “On Bi-
rinci Mukaddeme”nin sadefini aç, bu cevheri bulacaks›n.

gxÇu|{
Vakta ki bu böyledir; “Kaf”a iflaret eden kat'iyyü’l-metin-

lerden, yaln›z 
1 pó«/énªrdG p¿'Grôo≤rdGnh B¥ ’dir. Hâlbuki, caizdir:

Kaf, sad gibi olsun. Dünyan›n flark›nda de¤il, belki a¤z›n
garb›ndad›r. fiu ihtimal ile delil yakiniyetten düfler.

Hem de, kat'iyyü’d-delâlet bundan baflka olmad›¤›n›n bir

delili, fler'in müçtehitlerinden olan Karafî’nin 
2 o¬nd nπr°UnG n’ de-

mesidir.
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mukaddeme: bafllang›ç.
Murâd: maksat, meram
müçtehit: ayet ve hadislerden
fler’î hükümler ç›karabilen, gerek-
li bütün ehillik flartlar›na sahip
olan, genifl ve derin bilgili din âli-
mi.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran
neam: evet, do¤ru
sadef: sedef, inci kabu¤u 
sual: soru 
flark: güneflin do¤du¤u yön, do¤u
fler: Kur’ân, hadis, icma-› ümmet
ve k›yas-› fukaha esaslar› üzerine
kurulmufl olan ‹slâm kanunlar›,
din kaideleri, fleriat.
tasarruf: idare etme, kullanma
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
temyiz: inceleyip seçme, ay›rdet-
me
tenbîh: uyar›, ihtar
tezahüm: s›¤›flma
vakta: ne zaman, ne vakit
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme
yakîniyet: flüphe edilmeyecek
derecede kesin bir flekilde
zunun: zanlar, san›lar.

caiz: mümkün, olur, olabilir 
cevher: elmas, de¤erli tafl 
delâlet: söz ile mana aras›n-
daki münasebet 
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan
efham: anlay›fllar, zihinler
garp: bat›
ihtimal: olabilirlik

imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik
imtina: imkâns›zl›k, olamay›fl.
Kaf: ufuklar›n ötesinde var ol-
du¤u kabul edilen acayiplik-
lerle dolu efsanevî da¤ 
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan
kat’iyyüddelâlet: delilin ke-

sin ve flüphesiz oluflu
kat’iyyülmetn: metnin, iba-
renin katî ve flüphesiz oluflu.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hal, durum, iç yüz
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i
malûm: bilinen, bilinir olan
mesele: önemli konu

1. Kaf. fierefi pek yüce olan Kur'ân’a yemin olsun. (Kaf Suresi: 1.)
2. Hiçbir asl› yoktur.



Lâkin, ‹bni Abbas’a isnat olunan keyfiyet-i meflhuresi:
“Dördüncü Mukaddeme”ye bak, vech-i nispeti sana temessül
edecektir. Hâlbuki ‹bni Abbas’›n her söyledi¤i sözü hadis
olmas› lâz›m gelmedi¤i gibi, her nakletti¤i fleyi de onun mak-
bulü olmak lâz›m gelmez. Zira, ‹bni Abbas, gençli¤inde ‹sra-
iliyata baz› hakaikin tezahürü için hikâyet tarikiyle bir dere-
ce atf-› nazar eylemifltir.

E¤er dersen: “Muhakkikin-i sofiye, ‘Kaf’a dair pek
çok tasviratta bulunmufllard›r?”

Buna cevaben derim: Meflhur olan âlem-i misal, onla-
r›n cevelângâh›d›r. Biz elbisemizi ç›kard›¤›m›z gibi, onlar
da cesetlerini ç›kar›p seyr-i ruhanî ile o ma'razgâh-› aca-
yibe temafla ediyorlar. “Kaf” ise, o âlemde onlar›n tarif
ettikleri gibi mütemessildir. Bir parça âyinede semavat
ve nücüm temessül ettikleri gibi, bu âlem-i flahadette, ve-
lev küçük fleyler de olsa, çekirdek gibi, âlem-i misalde te-
cessüm-ü meaninin tesiriyle bir büyük a¤aç oluyor. Bu iki
âlemin ahkâmlar› birbirine kar›flt›r›lmaz. Muhyiddin-i
Arabî’nin ma¤z-› kelâm›na muttali olan, bunu tasdik
eder.

Amma, avam›n yahut avam gibi adamlar›n mabeynle-
rinde müfltehir olan keyfiyeti: Ki, “Kaf yere muhittir ve
müteaddittir; her ikisinin ortas›nda befl yüz senedir; ve
zirvesi seman›n ketfine mümast›r,” ilâ ahiri hayalâti-
him… Bunu, ne k›ymette oldu¤unu bilmek istersen, git
“Üçüncü Mukaddeme”den fenerini yak; sonra gel, bu
zulümata gir. Belki ab-› hayat olan belâgat›n› görecek-
sin.”

âb-› hayat: hayat suyu
ahkâm: kanunlar, esaslar 
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
amma: ama, lakin, ancak
atf-› nazar: bakma, nazar›n› o ta-
rafa çevirme.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›
âyine: ayna
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas› 
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cevelângâh: dolafl›lan yer, gezin-
me yeri
dair: alakal›, ilgili
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl 
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hikayet: hikâye.
ilââhiri hayalâtihim: hayallerinin
gitti¤i yere kadar
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme
‹srailiyat: Yahudî ve Hr›stiyanla-
r›n inanç, ahlak, tarih ve efsaneye
dayal› kültüründen ‹slama kar›flt›-
¤› bilinen fleyler
ketf: omuz
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hal, durum, iç yüz
keyfiyet-i meflhure: bir konunun
herkesçe bilinen iç yüzü
k›ymet: de¤er
mabeyn: ara
ma¤z-› kelam: sözün özü
makbul: kabul edilmifl, geçerli
marazgâh-› acayip: hayret verici
sergi alan›, hayret uyand›r›c› eser-
lerin sergilendi¤i mekân.
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Muhakk›kîn-i Sofiye: tasav-
vufla u¤raflan hakikat› araflt›-
ran âlimler
muhit: yöre, çevre
mukaddeme: bafllang›ç.
muttali: bir iflten haberi olan,
bilgili, haberdar
mümass: temas eden, doku-
nan, iliflen 
müfltehir: ifltihar bulan, flöh-
ret kazanan, ünlü
müteaddit: çok, bir çok
mütemessil: cisimlenen, ci-
sim fleklinde görünen 

nakl: anlatma, söyleme, hikâ-
ye etme.
nücum: y›ld›zlar.
sema: gökyüzü, gök 
semavat: semalar, gökler 
seyr-i ruhanî: ruhanî ve ma-
nevî âlemlerdeki seyir.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma
tarik: yol
tasdik: do¤rulama, onaylama
tasvirat: tasvirler, resmini
yapmalar, bir fleyi çeflitli ifade
flekilleri ile anlatmalar

tecessüm-i maani: manala-
r›n görünmesi
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme 
tesir: etki
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma
vech-i nispet: münasebet, il-
gi yönü
velev: olsa da bile, hatta, is-
ter
zulümat: karanl›klar 



E¤er bizim bu meselede olan itikad›m›z› anlamak ister-
sen, bil ki, ben “Kaf”›n vücuduna cezm ederim; fakat
keyfiyeti ise havale ederim. E¤er bir hadis-i sahih ve mü-
tevatir, keyfiyetin beyan›nda sabit olursa, iman ederim
ki, murad-› Nebî sad›k ve do¤ru ve hakt›r. Fakat murad-›
Nebevî üzerine! Yoksa nas›n mütehayyelleri üzerine de-
¤ildir. Zira bazen fehmolunan fley, murad›n gayrisidir.

Bu meselede malûmumuz budur:

• Kaf Da¤›, ekser flark› ihata eden ve eski zamanda
bedevi ve medenilerin aralar›nda fas›l olan ve azam-› ci-
bal-i dünya olan Çamular’›n›n annesi olan Himalâya sil-
silesidir. Bu silsilenin ›rk›ndan cibal-i dünyan›n ekserisi
teflaup eyledikleri denilir. Bu hâl öyle gösteriyor ki,
“Kaf”›n dünyaya meflhur olan ihatan›n fikir ve hayali, bu
asl-› teflaubdan neflet etmifl olmak gerektir.

• Ve sâniyen: Âlem-i flahadete suretiyle ve âlem-i gay-
ba manas›yla müflabih ve ikisinin mabeyninde bir berzah
olan âlem-i misal, o muammay› hâlleder. Kim isterse,
keflf-i sad›k penceresiyle veya rüya-i sad›k menfeziyle ve-
ya fleffaf fleyler dürbünüyle ve hiç olmazsa hayalin vera-i
perdesiyle o âleme bir derece seyirci olabilir. Bu âlem-i
misalin vücuduna ve onda meaninin tecessüm etmeleri-
ne pek çok delâil vard›r. Binaenaleyh bu kürede olan
“Kaf,” o âlemde zi’l-acaip olan “Kaf”›n çekirde¤i olabi-
lir.

• Hem de, Sâniin mülkü genifltir; bu sefil küreye mün-
has›r de¤ildir. Feza ise gayet vâsi, Allah’›n dünyas› gayet
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hakk›nda flüphe edilemeyen ve
do¤ru senetlere ve râvilere isnat
edilerek müspet olarak kesin bili-
nen hadis-i nebevîdir.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat 
hâl: durum, vaziyet
hall: çözme, kar›fl›k bir meseleyi
flüphe edilmeyecek derecede
aç›klama
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma
ihata: kuflatma, içine alma
iman: inanç, itikat
itikat: inanç, iman
keflf-i sad›k: do¤ru keflfetmek,
anlamak, gizli olan fleylerin do¤ru
ve asl›na uygun olarak ortaya ç›-
kar›lmas›
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hal, durum, iç yüz
küre: dünya, yeryüzü.
küre: dünya, yeryüzü.
maani: manalar, anlamlar 
mabeyn: ara
malûm: bilinen, bilinir olan
medenî: göçebe ve vahfli olma-
yan, yerleflik olan
menfez: delik, aral›k
mesele: önemli konu
muamma: anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl, anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
söz
murâd: maksat, meram, ulafl›l-
mak istenen fley.
murâd-› Nebevî: Hz. Peygam-
ber’in (s.a.v) murad›, kast›
murâd-› Nebî: Hz. Peygamber’in
(s.a.v) murad›, kast›
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
müflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik bulunan fley-
lerden her biri
mütehayyel: hayal edilen fley.
nâs: insanlar
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma
rüya-y› sad›k: do¤ru rüya, mak-
bul ve muteber kimselerin gör-
dükleri flekilde, dünyada hakikat-
lar› ç›kan sad›k rüya.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl 
sad›k: do¤ru, gerçek
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah 
saniyen: ikinci olarak
sefil: alçak, afla¤›l›k 
silsile: s›rada¤ 
suret: biçim, görünüfl
fleffaf: saydam
tecessüm: cisimleflme, cisim hali-
ne gelme
teflaub: dallanma, dal budak pey-
da etme, çatallama.
vâsi: büyük 
verâ-i perde: perde arkas›, per-
denin gerisi.
zilacayip: hayret veren, kendisin-
de flafl›lacak haller bulunan

âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.

âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, dünyadaki ifllerin görün-
tülendi¤i ve gözlendi¤i, ruhla-
r›n bulundu¤u âlem.

âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz, flahit oldu¤umuz
âlem, kâinat.

asl-› teflaub: k›s›m k›s›m ay-
r›lma, bölünme

azam-› cibal-i dünya: dünya
da¤lar›n›n en büyü¤ü
bedevî: çölde ve iptida-
î tarzda yaflayan, medenî ol-
mayan
berzah: iki fley aras›ndaki yer
beyan: bildirme, aç›klama,
söyleme
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine
cezm: kesin karar, niyet 
cibal-i dünya: dünya da¤lar›
delâil: deliller, bürhanlar, is-
pat vas›talar›.

ekser: pek çok
fas›l: ayr›lma, ayr›l›k 
fehm: anlama, anlay›fl, kavra-
y›fl
Feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-
s›ndaki boflluk, uzay 
gayet: son derece
gayr: ayr›, baflka
hadis-i mütevatir: mütevatir
hadis, yalan üzerine birlefl-
meleri mümkün olmayan
topluluklar›n rivayet etti¤i ha-
dis-i fleriftir.
hadis-i sahih: sahih hadis,



azîm oldu¤undan, zü’l-acaip olan “Kaf”› istiap edebilir.
Fakat eyyam-› ‹lâhiye ile befl yüz sene bizim küreden
uzak olmakla beraber, mevc-i mekfuf olan semaya temas
etmek imkân-› aklîden hariç de¤ildir. Zira “Kaf” sema gi-
bi fleffaf ve gayr-i mer'î olmak caizdir.

• Ve rabian: Neden caiz olmas›n ki, “Kaf” daire-i ufuk-
tan tecelli eden silsile-i azamdan ibaret ola? Nas›l ufkun
ismi de “Kaf”a me'haz olabilir. Zira, devair-i mütedahile
gibi, nereye bak›l›rsa, silsilelerden bir daire görülür. Gide
gide nazar kal›r, hayale teslim eder. En nihayet hayal ise,
selâsil-i cibalden bir daire-i muhiti tahayyül eder ki, se-
man›n etraf›na temas ediyor. Küreviyet s›rr›yla, befl yüz
sene de uzak olursa, yine muttas›l görünür.

* * *

azîm: büyük
caiz: mümkün, olur, olabilir 
daire-i muhit: ihata eden, kufla-
tan daire
daire-i ufuk: görüfl alan›, ufuk
dairesi.
devair-i mütedahile: iç içe daire-
ler
eyyam-› ‹lahiye: Allah’›n günleri
gayr-› mer’i: görünür olmayan,
görünmeyen 

94 | MUHAKEMAT

hariç: bir fleyin d›fl›nda kalma
ibaret: meydana gelen, olu-
flan
imkân-› aklî: aklen mümkün
bilinen, aklen mümkün olma.
istiap: içine alma, içine s›¤d›r-
ma, kapsama 
küre: dünya, yeryüzü.
küreviyet: yuvarlakl›k, küre
gibi olufl.
mehaz: menba, bir fleyin asl›-

n›n al›nd›¤› kaymak
mevc-i mekfûf: toplanm›fl
dalga.
muttas›l: bitiflik
nazar: bak›fl
nihayet: en sonunda.
rabian: dördüncü olarak
selâsil-i cibal: s›ra da¤lar
sema: gökyüzü, gök 
s›r: gizli hakikat
silsile: zincir 

silsile-i azam: en büyük silsi-
le

fleffaf: saydam

tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme 

zilacayip: hayret veren, ken-
disinde flafl›lacak haller bulu-
nan



Dördüncü Mesele
Sedd-i Zülkarneyn’dir.

Nas›l bildin ki, bir fleyin vücudunu bilmek, o fleyin key-
fiyet ve mahiyetini bilmekten ayr›d›r. Hem de bir kaziye
çok ahkâm› tazammun eder. O ahkâm›n baz›s› zaruri ve
baz›s› dahi nazari ve muhtelefü’n-fîhad›r.

Hem de malûmdur: Bir müteannit ve mukallit bir sail,
imtihan cihetiyle, bir kitapta gördü¤ü bir meseleyi, e¤er-
çi bir derece de muharref olsa, bir adamdan sual etse, tâ
gaypta olan malûmuna cevap verse, o cevap iki cihetle
do¤rudur: Ya do¤rudan do¤ruya cevap verse; veyahut
sail-i müteannidin malûmuna ya bizzat veya tevil ile ce-
vab-› muvaf›k veriyor. ‹kisi de do¤rudur. Demek bir ce-
vap, hem vakii raz› eder, zira hakt›r; hem saili ikna eder.
Zira, e¤erçi murat de¤ilse, malûmuna tatbik eder. Hem
makam›n hat›r›n› dahi k›rm›yor. Zira, cevapta ukde-i ha-
yatiyeyi derç eder ki, makas›d-› kelâm ondan istimdad-›
hayat eder.

‹flte, cevab-› Kur'ân dahi böyledir. Bundan sonra zaru-
ri ve gayr-i zaruriyi tefrik edece¤iz.

‹flte cevab-› Kur'ânîde mefhum olan zaruri hükümler
—ki inkâr› kabul etmez— fludur:

Zülkarneyn “müeyyed min indillah” bir flah›st›r. Onun
irflat ve tertibiyle, iki da¤ aras›nda bir set bina edilmifltir:
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tabiat›, niteli¤i
makam: yer, mevki.
makas›d-› kelam: sözün kast et-
ti¤i manalar
malûm: bilinen, bilinir olan
mefhum: anlafl›lan, anlafl›lm›fl 
mesele: önemli konu
muharref: tahrif edilmifl, de¤iflti-
rilmifl, as›l manas›ndan uzaklaflt›-
r›lm›fl.
muhtelefünfîh: hakk›nda ihtilâf
olunan mesele, hakk›nda uyuflu-
lamayan, ayr›l›k konusu.
mukallid: taklitçi, taklid eden,
baflkas›na özenerek onun gibi ol-
maya çal›flan 
murâd: maksat, meram
müeyyet minindillah: Cenab-›
Hak taraf›ndan do¤rulanan ve
yard›m gören, Allah’›n yard›m›n›
görmüfl olan.
müteannit: inat eden, inatç›
nazarî: uygulanmam›fl, uygula-
maya dayal› olmayan, yaln›z gö-
rüfl hâlinde bulunan, teorik.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan
sâil: soran, isteyen
sâil: sual eden, soran 
sâil-i müteannit: soru soran inat-
ç› kifli
Sedd-i Zülkarneyn: Zülkarneyn’in
seddi; Zülkarneyn’in Ye’cüc ve
Me’cüc kavminden korunmak is-
teyenler için yapt›rd›¤› çok büyük
ve sa¤lam set, kale.
sual: sorma
tatbik: uydurma, uygulama
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma
tertip: düzenleme, düzene koy-
ma
tevil: yorumlama, yorum 
ukde-i hayatiye: hayatla ilgili dü-
¤üm, hayat dü¤ümü.
vaki: inanm›fl, muvaf›k olan.
zarurî: zorunlu

ahkâm: hükümler
binâ: yapma, kurma 
bizzat: kendisi, flahsen
cevab-› Kur’ânî: Kur’ân’dan
gelen cevap, Kur’ân’›n cevab›
cevab-› muvaf›k: uygun ve
yerinde cevap
cihet: yön
derc: sokma, içine alma
e¤erçi: her ne kadar olsa da,
ise de.

gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve alemler
gayr-› zarurî: zarurî ve mec-
burî olmayan, kendisine faz-
laca ihtiyaç duyulmayan.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat 
hüküm: dinî kaide, kural
imtihan: deneme, s›nama; Al-
lah’›n çeflitli flekillerde kullar›-
n› denemesi
inkâr: reddetme, inanmama,

kabul ve tasdik etmeme
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma
istimdat-› hayat: hayat›n
kurtar›lmas›na yard›m
kaziye: iddiay› ispat etmek
maksad›yla ileri sürülen me-
sele.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hal, durum, iç yüz
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,



zalimlerin ve bedevilerin def-i fesatlar› için… Ve Ye'cüc-
Me'cüc, iki müfsit kabiledirler. Emr-i ‹lâhî geldi¤i vakit,
set harap olacakt›r, ilâ ahirihi.

Bu k›yasla, ona Kur'ân delâlet eden hükümler,
Kur'ân’›n zaruriyat›ndand›rlar; bir harfin inkâr› dahi kabil
de¤ildir.

Fakat, o mevzuat ve mahmulât›n keyfiyatlar›n›n teflri-
hatlar› ve mahiyetlerinin hududu ise: Kur'ân onlara
kat'iyyü’d-delâlet de¤ildir. Belki, “Âmm hassa delâlet-i
selâseden hiçbirisiyle delalet etmez” kaidesiyle ve man-
t›kta beyan olundu¤u gibi, “Bir hüküm, mevzu ve mah-
mulün vech-i mâ ile tasavvur etmek kâfi oldu¤u”nun düs-
turuyla sabittir ki, Kur'ân onlara delâlet etmez; fakat ka-
bul edebilir. Demek, o teflrihat, ahkâm-› nazariyedendir.
Baflka delâile muhavveldir. ‹çtihad›n mazannesidir. Onda
tevil için mecal vard›r.

Muhakkikînin ihtilâfat›, nazariyetine delildir. Fakat, vâ
esefa!.. Cevab›n suale her cihetle lüzum-u mutabakat›n
tahayyülüyle, sualdeki halele ehemmiyet vermeyerek,
cevab›n zaruri ve nazari olan hükümlerini, birden me'-
haz-› sailden ve menbit-i sualden hufleçin olup, al›p mü-
fessir oldular. Yok, belki müevvil, yok belki mâsadak-›
mana yerine mana gösterdiler. Yok, belki masadak› ol-
mak caiz ve bir derece mümkün olan fleyi, medlûl ve
mefhum olarak tevil ettiler. Hâlbuki, “Üçüncü Mukadde-
me”nin s›rr›yla, zahirperestler kabul ederek; ve muhak-
kikin dahi, hikâyat gibi ehemmiyetsiz oldu¤undan,

ahkâm-› nazariye: yaln›z görüfl
ve düflünceye ait hükümler
âmm: genel, umumî
bedevî: çölde ve iptidaî tarzda
yaflayan, medenî olmayan
caiz: mümkün, olur, olabilir 
cihet: yön
def-i fesat: kar›fl›kl›¤› önleme
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret
delâlet-i selase: üç çeflit delâlet;
delâlet-i mutab›kiye, delâlet-i ta-
zammuniye, delâlet-i iltizamiye
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan
düstur: kanun, kural, esas
ehemmiyet: önem
emr-i ‹lâhî: ‹lahî ifl; Allah’›n emri
halel: bozukluk, eksiklik 
hâs: hususî olan
hikâyat: hikâyeler.
hudut: s›n›rlar
hûfleçîn: baflak toplayan, salk›m
toplayan
hüküm: dinî kaide, kural
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri 
ihtilâfat: ayr›l›klar, anlaflmazl›k-
lar, uyuflmazl›klar
ilââhirihi: sonuna kadar.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de
kabile: birlikte yaflayan ve bir sü-
laleden gelen insanlar
kaide: kural, esas, düstur
kat’iyyüddelâlet: delilin kesin ve
flüphesiz oluflu
keyfiyat: nitelikler.
lüzum-u mutabakat: uygun ol-
ma gereklili¤i
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i
mahmul: bir ibareden ç›kan
muhtemel mana
mahmulât: muhtemel manalar,
bir ibareye yüklenen mana ihti-
mallerinden her biri
mâsadak-› mana: do¤rulanm›fl,
onaylanm›fl mana.
mazanne: zannolundu¤u yer, zan
götüren
me’haz-› sâil: soran›n kayna¤›,
soran›n sormas›ndaki as›l maksat
mecal: imkân, f›rsat.
medlûl: delil olarak gösterilen.
mefhum: anlafl›lan, anlafl›lm›fl 
menbit-i sual: sualin yeflerdi¤i,
bitti¤i yer; sorunun kayna¤›
mevzu: konu
mevzûât: konular, anlat›lanlar
muhakkikîn: muhakkikler, haki-
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kat› bulup meydana ç›karan-
lar, hakikati araflt›ranlar.
muhavvel: hâvâle edilmifl,
yüklenmifl, gönderilmifl 
mukaddeme: bafllang›ç.
müevvil: tevil eden, baflka
mana ile aç›klayan
müfessir: tefsir eden, aç›kla-
yan
müfsit: fesat ç›karan, fesatç›,
bozguncu 
nazarî: teorik
nazariyet: nazarîlik, nazarî ol-
ma hali

sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl 
s›r: gizli hakikat
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme
teflrihat: aç›klamalar
tevil: sözün ilk bak›flta beli-
ren anlam›n› de¤il de, ihtimal
dahilinde bulunan di¤er an-
lamlar›n› alarak yorumlama
veya muhtemel manalar›n-
dan birini tercih etme 

tevil: yorumlama, yorum 
vâesefa: esefler olsun, ne
üzüntü!
vech-i mâ: bir sebepten dola-
y›
zahirperest: d›fl görünüfle
k›ymet veren, d›fl görünüfle
dikkat edip iç yüze ald›r›fl et-
meyen.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan
zarurî: zorunlu
zaruriyat: kesin ve zarurî hü-
kümler



tenkitsiz flu tevili dinlediler. O teflrihat›, muharref olan
Tevrat ve ‹ncil’de oldu¤u gibi kabul ederse, akide-i Ehl-i
Sünnet ve Cemaatte olan masumiyet-i enbiyaya muha-
lefet oluyor. K›ssa-i Lût ve Davud Aleyhimesselâm buna
iki flahittir.

Vakta ki, keyfiyette içtihat ve tevilin mecali vard›r; ben
de bitevfik›llâh derim: ‹tikad-› cazim, Hüda ve Peygam-
berimizin muradlar›na kat'iyen vaciptir; zira zaruriyat-›
diniyedendir. Fakat murat hangisidir, muhtelefü’n-fîhtir.
fiöyle:

Zülkarneyn, ‹skender demem; zira isim b›rakmaz. Ba-
z› müfessir melik (lâm’›n kesriyle), baz› melek (lâm’›n fet-
hiyle), baz› nebî, baz› velî, ilâ ahir demifllerdir. Herhalde
Zülkarneyn, müeyyet min indillah ve seddin binas›na
mürflit bir flah›st›r.

Amma set ise: Baz› müfessir “Sedd-i Çin” ve baz› mü-
fessir “Baflka yerde cebelleflmifl” ve baz› müfessir “Sedd-i
mahfîdir, ink›lâp ve ahval-i âlem setreylemifltir” ve baz›
ve baz›, demifllerdir, demifllerdir… Herhalde, müfsitlerin
def-i flerleri için bir redm-i azîm ve cesim bir duvard›r.

Amma Ye'cüc-Me'cüc: Baz› müfessir “veled-i Yafes’ten
iki kabile”; ve baz› di¤er, “Mo¤ol ve Mançur”; ve baz› da-
hi, “akvam-› flark›ye-i flimalî”; ve baz› dahi, “beni Âdem’-
den bir cemiyet-i azîme, dünya ve medeniyeti herc ü
merc eden bir taife”; ve baz› dahi, “Mahlûk-u ‹lâhîden
yerin zahr›nda veyahut batn›nda ademî veya gayr-i ade-
mî bir mahlûktur ki, k›yamete böyle nev-i beflerin
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keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hal, durum, iç yüz
k›ssa-i Lût ve Davud: Lût Aley-
hisselam ve Davud Aleyhisse-
lam’›n k›ssalar›, o peygamberler
hakk›nda nakledilen hikayeler
mahlûk-› ‹lahî: Allah’›n yaratt›¤›
mançur: Asya’n›n kuzeydo¤u-
sunda bulunan memleket, Çin’in
bugün Kuzeydo¤u Çin denilen
bölgesinin eski ad›.
masumiyet-i enbiya: peygam-
berlerin masumlu¤u, günahs›zl›¤›
mecal: imkân, f›rsat.
medeniyet: ilim, teknik, sanayi
ve ticaretin nimetlerinden gerçek
anlamda yararlanarak, bolluk, gü-
venlik ve rahatl›k içinde yaflay›fl.
melik: hükümdar, padiflah, kral 
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k
muharref: tahrif edilmifl, de¤iflti-
rilmifl, as›l manas›ndan uzaklaflt›-
r›lm›fl.
muhtelefünfîh: hakk›nda ihtilâf
olunan mesele, hakk›nda uyuflu-
lamayan, ayr›l›k konusu.
murâd: maksat, meram, ulafl›l-
mak istenen fley.
müeyyet minindillah: Cenab-›
Hak taraf›ndan do¤rulanan ve
yard›m gören, Allah’›n yard›m›n›
görmüfl olan.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in met-
nini tefsir, flerh ve izah eden ‹s-
lâm âlimi.
müfsit: fesat ç›karan, fesatç›,
bozguncu 
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz 
nebi: Allah’›n elçisi, habercisi;
peygamber, resul 
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
redm-i azîm: büyük set, büyük
bent 
sedd-i Çin: Çin seddi.
sedd-i mahfî: gizli set
setr: örtme, kapama, gizleme
taife: tak›m, güruh
teflrihat: aç›klamalar
tevil: Kur’ân ve hadislerin aç›kla-
mas›nda, geçerli bir delil veya se-
bepten dolay›, ayeti ilk bak›flta
görünen manas›ndan al›p, tafl›d›¤›
di¤er manalardan, bir veya birka-
ç› ile tefsir etme.
tevil: yorumlama, yorum 
Vakta: ne zaman, ne vakit
veled-i Yafes: Yafes’in çocu¤u.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
zahr: arka, s›rt 
zaruriyat-› diniye: iman edilmesi
zarurî olan dini esaslar›.

ademî: insanlardan olan, in-
sana ait, insanla ilgili 
ahval-i âlem: âlemin halleri,
durumlar›
akide-i Ehl-i Sünnet ve Ce-
maat: Ehl-i Sünnet ve Cemaa-
tin inanc›
akvam-› flarkiye-i flimalî: ku-
zeydo¤uda yerleflik kavimler
Aleyhimesselâm: Allah’›n se-
lam› o ikisinin üzerine olsun
batn: iç, kar›n
bitevfik›llah: Cenab-› Hakk’›n
yard›m etmesi ve muvaffak

k›lmas› ile
cebel: da¤, yüksek tepe 
cemiyet-i azîme: büyük ce-
miyet.
cesim: iri, büyük, kocaman
def-i fler: zararl›lar›, kötülük-
leri defetmek, kötülü¤e mâni
olma.
fetha: Arapçada harfleri (e, a)
diye okutan iflaret, üstün.
gayr-› ademî: insan cinsin-
den olmayan
herc ü merc: karmakar›fl›k ol-
ma, alt üst olma

Hüdâ: Allah.
içtihat: din âlimlerinin fler’î
esaslar dahilinde Kur’ân ve
sünnete uygun flekilde bir
konuda fikir ortaya koymala-
r›, hüküm vermeleri 
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm,
köklü de¤iflme
itikad-› câzim: kat’î ve kesin-
leflmifl iman
kabile: birlikte yaflayan ve bir
sülaleden gelen insanlar
kesre: esre; harfi i okutan ha-
reke, iflaret.



hercümercine sebep olacakt›r”; baz› ve baz› ve baz›, de-
diklerini dediler. Nokta-i kat'iye ve cihet-i ittifakî budur:
Ye'cüc ve Me'cüc, ehl-i garet ve fesat ve ehl-i hadaret ve
medeniyete, ecel-i kaza hükmünde iki taife-i mahlûkul-
laht›r.

Amma harabiyet-i set: Baz›, “k›yamette”; ve baz›, “k›-
yamete yak›n”; ve baz›, “Emaresi olmak flart›yla uzak-
t›r”; ve baz›, “Harap olmufltur, fakat dekk olmam›fl”…
K›yle’ler çok. Herhalde nokta-i ittifak, “Seddin inhidam›,
yerin sakal›na bir beyaz düflmek ve o¤lu olan nev-i befler
de ihtiyar olmas›na bir alâmettir.”

E¤er bu müzakerat› muvazene ve muhakeme etmifl-
sen, caizdir, tecviz edesin: Sedd-i Kur'ân, Sedd-i Çindir
ki, çok fersahlar ile uzun ve acaib-i seb'a-i meflhureden,
bir müeyyed min indillâh’›n irflad›yla bina olunmufl. O
zaman›n ehl-i medeniyeti, ehl-i bedeviyetin flerlerinden
temin eylemifltir. Evet, o vahflilerden Hun kabilesi Avru-
pa’y› herc ü merc etti¤i gibi, onlardan Mo¤ol taifesi de
Asya’y› zîr ü zeber eylemifltir.

Sonra, seddin harabiyeti k›yamete alâmet olur. Bahu-
sus dekk, ondan baflkad›r. Peygamber, “Eflrat-› saatte-
nim. Ben ve k›yamet bu iki parmak gibiyiz” 1 dese, ne-
den isti¤rap olunsun ki, harabiyet-i set, Zaman-› Saadet-
ten sonra alâmet-i k›yamet olsun?

Hem de seddin inhidam›, ömr-ü arza nispeten, yerin
yüzünde ihtiyarl›ktan bir buruflukluktur. Belki, tamam-›
nehara nispeten vakt-i ›sf›rar gibidir —e¤erçi, binler

acaib-i seb’a-i meflhure: dünya-
n›n meflhur yedi hârikas›
alâmet: belirti, iflaret, iz
alâmet-i k›yamet: k›yamet alâ-
meti, k›yametin yaklaflt›¤›n› bildi-
ren iflaretler, belirtiler.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
binâ: yapma, kurma 
caiz: mümkün, olur, olabilir 
cihet-i ittifak: ittifak taraf›, fikir
birli¤i edilen yön
dekk: ufalama.
ecel-i kaza: elinden kurtulunma-
s› mümkün olmayan, kaç›n›lmaz
olan ecel.
ehl-i bedeviyet: bedevî olanlar,
göçebe ibtidaî yaflayanlar
ehl-i fesat: fesat ç›karanlar, boz-
guncular
ehl-i garet: ya¤mac›, çapulcu.
ehl-i hadaret: flehirlerde yafla-
yan, medenî.
ehl-i medeniyet: flehirliler, flehir
halk›ndan olanlar, uygar, görgülü,
kibar ve nazik insanlar.
eflrat-› saat: k›yamet alâmetleri.
fersah: uzunluk ölçü birimi, çok-
luk manas›nda kullan›l›r
harabiyet: harapl›k, y›k›lma, y›k›-
l›fl; parçalan›fl, da¤›l›fl.
harabiyet-i set: seddin harap ol-
mas›, y›k›lmas›
herc ü merc: karmakar›fl›k olma,
alt üst olma
hükmünde: de¤erinde, yerinde
inhidam: çökme, y›k›lma, harap
olma
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma
isti¤rap: garip bulmak, flafl›rmak
ve hayret etmek
kabile: birlikte yaflayan ve bir sü-
laleden gelen insanlar
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas› 
k›yle: ‘denildi’ demek olup bir
mesele hakk›ndaki çeflitli rivayet-
leri ifade eder
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama
muvazene: mukayese, karfl›lafl-
t›rma; ölçü, denge
müeyyet minindillah: Cenab-›
Hak taraf›ndan do¤rulanan ve
yard›m gören, Allah’›n yard›m›n›
görmüfl olan.
müzakerat: müzakereler, bir ifl
hakk›nda karfl›l›kl› görüflmeler.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nispeten: nispetle, k›yaslayarak
nokta-i ittifak: fikir birli¤i edilen
nokta
nokta-i kat’iye: kesin olan nokta
ömr-ü arz: dünyan›n ömrü
Sedd-i Çin: Çin seddi.

sedd-i Kur’ân: Kur’ân’›n en-
gellemesi, mâni olmas›.
fler: kötülük
taife: tak›m, güruh
taife-i mahlûkullah: Allah’›n
yaratt›klar›ndan bir taife
tamam-› nehar: günün ta-
mam›, güneflin do¤uflundan
bat›fl›na kadar olan sürenin
tamam›

tecvîz: câiz görme, izin ver-
me, cevaz verme.
temîn: güvenlik, emniyet his-
si verme, flüphe ve korkuyu
giderme 
vahflî: merhametsiz, duygu-
suz; medenileflmemifl, barbar
vakt-i isfirar: güneflin bat-
maya yak›n sar› gibi göründü-
¤ü zaman dilimi

Ye’cüc, Me’cüc: Kur’ân’da
bahsi geçen, eski ça¤larda Or-
ta Asya’da yaflayan ve mede-
niyetleri sald›r›lar›yla taciz
eden ya¤mac› ve talanc› ac›-
mas›z iki vahfli güruh 
Zaman-› Saadet: Asr-› saadet
dönemi.
zir ü zeber: altüst, karmaka-
r›fl›k, darmada¤›n.

1. Buharî, Rikak: 39, Tefsir: 79, Sure: 1, Fiten: 132-135; Tirmizî, Fiten: 39; Müsned, 3:124, 130,
131, 193, 218, 222, 237, 278, 311, 4:309, 5:92, 103, 108, 330, 335, 338.)
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sene de fas›l olsa. Kezalik, Ye'cüc ve Me'cüc’ün ihtilâlle-
ri, nev-i beflerin fleyhuhetinden gelme bir humma ve s›t-
mas› hükmündedir.

Bundan sonra “On ‹kinci Mukaddeme”nin fatihas›nda
bir tevil-i aher sana feth-i bab eder. fiöyle:

Kur'ân, h›sas için kasas› zikretti¤i gibi, ukad-› hayatiye
hükmünde ve makas›d-› Kur'âniyeden bir maksad›na
münasip noktalar› intihap ve rabt-› maksada ittisal ettiri-
yor. E¤erçi hariçte ve husulde birbirinin nar› veya nuru
birbiriyle görünmedi¤i hâlde, zihninde ve üslûpta teanuk
ve musahabet edebilirler. Hîna ki, k›ssa hisse içindir. Sa-
na ne lâz›m? Teflrihat› nas›l olursa olsun, sana taallûk
edemez. Kendi hisseni al, git. Hem de “Onuncu Mukad-
deme”den istizhar et. Göreceksin: Mecaz mecaza kap›

açar. mánÄpªnM mør«nY »/a ( o¢ùrªs°ûdG ) oÜoôr¨nJ zahirperestleri d›flar›-

ya sürüyor.

Malûm olsun ki, esalib-i Arapta tecelli eden hüccetul-
lah›n miftah›, yaln›z istiare ve mecaz üzerine müesses ve
asl-› i'caz olan belâgatt›r. Yoksa, flöhret sebebiyle yalanc›
hadsle lâkita olunan ve r›zalar› olmad›¤› hâlde esdaf-›
âyâtta saklanan boncuklar de¤ildir. ‹stersen “Onuncu
Mukaddeme”nin Hatimesini istiflmamla zevk et. Zira, hi-
tam› misktir; ve içinde bald›r.

Hem de caizdir ki, meçhulü’l-keyfiyet olan set, baflka
yerde sair alâmat-› k›yamet gibi mestur ve k›yamete
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¤u manada kullanman›n da caiz
olmas›yla beraber, baflka bir ma-
nada kullanma sanat›.
istihzar: bir fleyi hat›ra getirme,
hat›rlama.
istiflmam: koklama, kokusunu al-
ma 
ittisal: bitiflme, birleflme
kasas: k›ssalar, hikayeler
Kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce
k›ssa: anlat›lan olay, hikaye
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas› 
lâkîta: sokakta bulunmufl ve yer-
den kald›r›l›p al›nm›fl fley
makas›d-› Kur’âniye: Kur’ân-›
Kerîm’in maksatlar›, gayeleri.
maksat: gaye
malûm: bilinen, bilinir olan
Mecâz: bir kelimenin gerçek ma-
nas›nda kullan›lamay›p, ilgi, alâka
ve benzerlik ba¤› bulunan baflka
bir manada kullan›lmas› 
meçhulü’l-keyfiyet: keyfiyetinin
ne oldu¤u bilinmeyen.
mestur: gizli, örtülü
miftah: açan alet, anahtar 
misk: bir ceylan cinsinin erke¤i-
nin göbe¤inden elde edilen güzel
koku.
mukaddeme: bafllang›ç.
musâhabet: görüflüp sohbet et-
mek, arkadafll›k
müesses: tesis edilmifl, kurulmufl
olan, kurulu 
münasip: uygun
nâr: atefl
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
rabt-› maksat: maksad›n ba¤›,
maksada kavuflmak
r›za: raz› olma, hoflnutluk
sâir: di¤er, baflka, öteki
fleyhûhet: fleyhlik, yafll›l›k, ihti-
yarl›k.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma
teanuk: birbirinin boynuna sar›l-
ma, kucaklaflma.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me 
teflrihat: aç›klamalar
tevil-i âher: di¤er tevil, baflka te-
vil
ukad-› hayatiye: hayatî dü¤üm-
ler, can al›c› noktalar.
üslûp: ifade yolu, kendine has
ifade veya yaz› tarz› 
zahirperest: d›fl görünüfle k›ymet
veren, d›fl görünüfle dikkat edip iç
yüze ald›r›fl etmeyen.
zikr: anma, bildirme

alâmat-› k›yamet: k›yametin
alametleri
asl-› i’caz: karfl›s›ndakini acze
düflürmedeki mu’cize halinin
asl›, esas›
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas› 
caiz: mümkün, olur, olabilir 
esâlib-i Arap: Araplar›n fliir

ve edebiyatlar›nda kulland›k-
lar› üslûplar›, Arap kelâm›n›n
kal›plar›.
esdâf-› ayat: ayetlerin sadef-
leri
fas›l: ara, aral›k
fatiha: bafllama, girifl.
feth-i bab: kap›n›n aç›lmas›.
hads: zan, tahmin 
hatime: son söz
h›sas: k›ssadan al›nan dersler.

hîna ki: ne zaman ki.
hitam: netice, son
humma: s›tma, humma.
husûl: olma, meydana gelme
hüccetüllah: ‹lahî hüccet
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de
ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, in-
tizams›zl›k
intihap: seçme
istiare: bir kelimeyi konuldu-

1. Günefl hararetli ve çamurlu bir çeflme suyunda gurûb etti. (Kehf Sûresi: 86.)



kadar bâkî ve baz› ink›lâbat›yla meçhul kalarak, k›yamet-
te harap olacakt›r.

‹fiARET
• Malûmdur: Mesken, sakinlerinden daha ziyade yaflar.

Kal'a, ehl-i tahassundan daha ziyade ömrü uzundur.

• Sükûn ve tahassun, vücudunun illetidir, beka ve deva-
m›na de¤ildir. Beka ve devam›na olsa da, istimrar ve
adem-i hulüvvü iktiza etmez.

• Bir fleydeki garaz›n devam›, belki terettübü, o fleyin de-
vam›n›n zaruriyat›ndan de¤ildir. Pek çok binalar sükna ve-
ya tahassun için yap›lm›flken, havî ve hâlî olarak ortada
muallâk kal›yor. Bu s›rr›n adem-i tefehhümünden, teveh-
hümlere yol aç›lm›flt›r.

gxÅu|{
fiu tafsilden maksat, tefsiri tevilden, kat'îyi zannîden, vü-

cudu keyfiyetten, hükmü etraf›n teflrihatlar›ndan, manay›
mâsadaktan, vukuu imkândan temyiz ve tefrikle bir yol aç-
makt›r.

* * *

adem-i hulüvv: bofl olmama, do-
lu olma
adem-i tefehhüm: fark›na vara-
mamak, idrak edememek
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan
beka: bakîlik, ebedîlik, sonsuzluk
ehl-i tahassun: kaleye kapanan-
lar, kalede yaflayanlar
etraf: taraflar, yanlar, uçlar, k›y›-
lar.
garaz: gaye, maksat
hâlî: tenha, bofl, ›ss›z 
hâvî: flenliksiz olan yer, harabe,
›ss›z, bofl yer 
hüküm: dinî kaide, kural
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›lma
illet: sebep
imkân: mümkün olma, olabilirlik
ink›lâbat: ink›lâplar, de¤iflmeler.
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
kal’a: büyük hisar.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hal, durum, iç yüz
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas› 
maksat: gaye
malûm: bilinen, bilinir olan
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
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mek
meçhul: bilinmeyen, hakk›n-
da bilgi olmayan
mesken: oturulan, ikamet
olunan yer
muallâk: as›l›, as›lm›fl 
sakin: bir yerde oturan
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›
sükna: oturacak yer, mesken.
Sükûn: 
tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma

tahassun: kale veya hisara
kapanma, s›¤›nma 
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›
tembih: uyarma, ikaz 
temyiz: inceleyip seçme,
ay›rdetme
terettüp: bir iflin birinin üzeri-
ne düflmesi 
teflrihat: aç›klamalar
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-

sizli¤e ve korkuya düflme
tevil: sözün ilk bak›flta beli-
ren anlam›n› de¤il de, ihtimal
dahilinde bulunan di¤er an-
lamlar›n› alarak yorumlama
veya muhtemel manalar›n-
dan birini tercih etme 
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme
zannî: zanna ait, zanna ba¤l›,
zanla ilgili.
zaruriyat: kesin ve zarurî hü-
kümler
ziyade: çok, fazla



Beflinci Mesele
Meflhurdur: Cehennem yeralt›ndad›r. Fakat biz Ehl-i

Sünnet ve Cemaat, kat'an ve yakinen yerini tayin ede-
meyiz. Lâkin zahir olan, taht›yettir ve yeralt›nda olmas›-
d›r. Buna binaen derim:

fiecere-i Tûba gibi olan hilkat-i âlemin, sair nücumlar›
gibi, bizim küremiz dahi bir semeresidir. Semerenin alt›,
o a¤ac›n umum a¤san› alt›na flamil olur. Buna binaen,
Cehennem yeralt›nda, o dallar içindedir. Nerede olsa ye-
ri vard›r. Taht›yetin mesafesi uzun; ve ittisali iktiza et-
mez. Hikmet-i cedidenin nokta-i nazar›nda, atefl ekser
kâinata müstevlidir. Bu hâl arka taraf›nda gösterir ki, bu
ateflin as›l ve esas› ve nev-i befler ile beraber ebede giden
ve yolda refakat eden Cehennem, bir gün perdeyi y›rta-
cak, “Haz›r olun!” diyecek, meydana ç›kacakt›r. Bu nok-
tada dikkat isterim.

Saniyen: Kürenin taht› ve alt›, merkezi ve dahilisidir.
Bu noktaya binaen, küre-i arz flecere-i zakkum-u Cehen-
nemin çekirde¤iyle hamiledir. Günün birinde do¤acakt›r.
Belki fezada tayeran eden arz öyle bir fleyi yumurtlaya-
cakt›r ki, o yumurtada Cehennem tamam›yla olunmaz ise,
bafl› veya di¤er bir azas› matvî olarak tazammun etmifl ki,
yevm-i k›yamette derekat ve aza-i sairesiyle birleflecek,
dev-i acib-i Cehennem ehl-i isyana hücum edecektir.

Yâhu, kendin Cehenneme gitmezsen, hesap ve hen-
dese seni oraya kadar götürebilir. Her otuz üç metrede
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küre-i arz: yer küre, dünya
matvî: bir fleyin içine sar›lm›fl, sa-
r›l›.
mesafe: uzakl›k, ara
müstevli: istila eden, her taraf›
kaplayan, yay›lan
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
nücum: y›ld›zlar.
refakat: refiklik arkadafll›k
sâir: di¤er, baflka, öteki
Saniyen: ikinci olarak
semere: meyve, güzel netice
flamil: içine alan, kapsay›c›
flecere-i zakkum-u Cehennem:
Cehennemdeki bir a¤ac›n ismi
taht: alt
tahtiyet: afla¤›da olma, altta ol-
ma
tayeran: uçma, uçufl 
tayin: belirleme, yerini belli etme
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
umum: bütün
yakînen: yakîn olarak, flüpheye
düflmeden bilme
yevm-i k›yamet: k›yamet günü
zahir: görünüfle göre, anlafl›lan,
meyer 

a¤san: dallar, a¤ac›n dallar›,
budaklar.
arz: yer, dünya 
aza: organlar, uzuvlar
aza-y› saire: di¤er uzuvlar
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
derekât: en afla¤› katlar.
dev-i acib-i Cehennem: dev
gibi acayip Cehennem
ebed: sonsuzluk, daimîlik
ehl-i isyan: isyan edenler

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat: ‹s-
lam’› ilk günkü safiyetiyle ka-
bul ederek dinden olmayan
fleyleri kar›flt›rmay›p, Hz. Pey-
gamberin sünnetinden ve yo-
lundan ayr›lmayanlar
ekser: pek çok
feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-
s›ndaki boflluk, uzay 
?ecere-i Tuba: Cennetteki Tu-
ba a¤ac›.
hâl: durum, vaziyet
hendese: geometri; jeoloji il-
mi

hikmet-i cedide: yeni fenler,
müspet ilimler.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›-
fl›
hücûm: sald›rma
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma
ittisal: bitiflme, birleflme
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler
kat’an: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen.
küre: dünya, yeryüzü.



takriben bir derece-i hararet tezayüt eyledi¤inden, mer-
keze kadar iki yüz bin dereceye yak›n hararet mevcut
oluyor. Bu nar-› merkeziyenin bizim galiben bin derece-
ye bali¤ olan ateflimizle nispeti iki yüz defa oldu¤u gibi,
meflhur hadisteki “Cehennem atefli ateflimizden iki yüz
defa daha fledittir” 1 olan nispetin ayn›n› ispat eder. Hem
de Cehennemin bir k›sm› zemherirdir. 2 Zemherir ise,
bürudetiyle yand›r›r. Hikmet-i tabiiyede sabittir ki, atefl
bir dereceye gelir ki, suyu buz eder. Harareti def'aten bel'
etti¤i için, bürudetle ihrak eder. Demek, umum meratibi
ihtiva eden ateflin bir k›sm› da zemherirdir.

gxÅu|{
Malûm olsun ki, ebede namzet olan âlem-i uhrevî, fena ile

mahkûm olan bu âlemin mekayisiyle mesaha ve muamele
olunmaz. Muntaz›r ol; “Üçüncü Makale”nin ahirinde ahiret
bir derece sana arz-› didar edecektir…

‹fiARET
Umum fünunun gösterdi¤i intizam›n flahadetiyle ve hik-

metin istikra-i tamm›n›n irflad›yla ve cevher-i insaniyetin
remziyle ve amal-i beflerin tenahisizli¤inin imâs›yla, yevm
ve sene gibi çok envada olan birer nevi k›yamet-i mükerre-
renin telmihiyle ve adem-i abesiyetin delâletiyle ve hik-
met-i ezeliyenin telvihiyle ve rahmet-i bîpayan-› ‹lâhiyenin
iflaretiyle ve Nebî-i Sad›k›n lisan-› tasrihiyle ve Kur'ân-›
Mu'cizin hidayetiyle, Cennetabat olan saadet-i uhreviyeden
nazar-› akl›n temaflas› için sekiz kap›, iki pencere aç›l›r.

* * *

adem-i abesiyet: abes olmay›fl,
lüzumsuz olmay›fl.
ahir: son
âlem-i uhrevî: uhrevî âlem, ahi-
ret âlemi, ahirete ait âlem.
âmâl-i befler: insan›n emelleri,
arz›ular›
arz-› didar: yüz gösterme, yüzü-
nün güzelli¤ini gösterme.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl
bel: ortadan kald›rma, yutma,
emme 
bürudet: so¤ukluk, so¤uk olma.
cennetâbâd: sonsuz Cennet
cevher-i insaniyet: insanl›k cev-
heri, insanl›k hasletleri, özellikleri.
def’aten: birdenbire, bir defada,
âni olarak
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret
derece-i hararet: s›cakl›k derece-
si, ›s› derecesi.
ebed: sonsuzluk, daimîlik
enva: çeflitler, türler, neviler.
fünun: fenler.
galiben: üstünlükle, galip olarak 
hararet: s›cakl›k
hidayet: do¤ru olan, hak olan: 
hikmet: kainattaki ve yarat›l›flta-
ki gayeleri araflt›rma
hikmet-i ezeliye: 
Hikmet-i tabiiye: fizik bilgisi.
ihrak: yand›rma 
ihtiva: içine alma, kapsama
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme
intizam: düzenlilik, düzgünlük
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma
istikra-› tam: olaylardaki ortak
vas›flara dikkat ederek tam bir
netice ç›karmak, etrafl› ve tam bir
bilgi almak
k›yamet-i mükerrere: tekrarla-
nan k›yamet
Kur’ân-› Mu’ciz: mucize olan,
ak›llar› benzerini yapmaktan aciz
b›rakan Kur’ân-› Kerim
lisan-› tasrih: aç›klay›c› lisan, an-
lamay› kolaylaflt›rmak için izah-
larda bulunan ifade
mahkûm: kendine hükmolunan,
hükümlü
mekâyis: mikyaslar, ölçüler
meratip: mertebeler, basamaklar
mesâha: genifllik ölçme, ölçme
(yer).
muamele: davranma, davran›fl
muntaz›r: bekleyen, gözeten.
namzet: aday
nâr-› merkeziye: merkezdeki
atefl
nazar-› ak›l: akl›n nazar›, akl›n
gözüyle bakmak
Nebi-i Sâd›k: sözünde, iflinde ve
vaadinde do¤ru olan nebi; Hz.
Peygamber (s.a.v)
nevî: çeflit, tür

nispet: oran, ölçü
rahmet-i bîpâyân-› ‹lahiye:
Allah’›n ölçülemeyen, sonsuz
rahmeti
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme
saadet-i uhreviye: ahiretle il-
gili saadet, ahiretteki mutlu-
luk.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-

m›fl 
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret
fledit: fliddetli
takriben: tahminen, yaklafl›k
olarak, afla¤› yukar›.
telmîh: hat›rlatma, and›rma 
telvih: kastedilen fleyin laz›-
m› olan fleylerden bahset-
mek suretiyle olan kinaye.

temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
tenâhî: son bulma, sona er-
me
tezayüt: artma, ço¤alma, zi-
yadeleflme.
yevm: gün, yirmi dört saatlik
zaman 
zemherir: yak›c›, kavurucu
so¤uk

1. Buharî, 1:142, 162; Keflfü’l-Hafa, 29.
2. Cem'ü’l-Fevaid, 2:764; Darimî, Sünen, 2:340; Fethu’l-Kebîr, 1:186.
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Alt›nc› Mesele
Muhakkakt›r ki, tenzilin hassa-i cazibedar› i'cazd›r.

‹'caz ise, belâgat›n yüksek tabakas›ndan tevellüt eder.
Belâgat ise, hasais ve mezaya, bahusus istiare ve mecaz
üzere müessesedir. Kim istiare ve mecaz dürbünüyle te-
mafla etmezse, mezayas›n› göremez. Zira, ezhan-› nas›n
te'nisi için, esalib-i Arapta, yenabi-i ulûmu isale eden ten-
zilin içinde “tenezzülât-› ‹lâhiye” tabir olunan müraat-› ef-
ham ve ihtiram-› hissiyat ve mümaflat-› ezhan vard›r.

Vakta ki bu böyledir; ehl-i tefsire lâz›md›r: Kur'ân’›n
hakk›n› bahfl ve k›ymetini noksan etmesin ve belâgat›n
tasdik ve sikkesi olmayan bir fleyle Kur'ân’› tevil etmesin-
ler. Zira her hakikatten daha zahir ve daha vaz›h tahak-
kuk etmifl ki, Kur'ân’›n manalar› hak olduklar› gibi, tarz-›
ifade ve suret-i manas› dahi beli¤ane ve ulvîdir. Cüz'iyat›
o madene irca ve teferruat› o menbaa ilhak etmeyen,
Kur'ân’›n ifâ-i hakk›nda mutaffifinden oluyor. Bir-iki mi-
sal gösterece¤iz; zira nazar› celp eder.

B‹R‹NC‹ M‹SAL:
1 GkOÉnJrhnG n∫ÉnÑpérdG Énær∏n©nLnh

Allahü a'lemü bimuradihi, caizdir:

‹flaret olunan mecaz böyle bir tasavvuru imâ eder ki:
Sefine gibi olan küre, bahr-i muhit-i havainin içinde tah-
te’l-bahir bir gemisi; ve umman gibi fezada direk veya
demir gibi da¤lar›yla irsa ve ta'mid ederek hava ile ifltibak
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yetler, nitelikler.
hassa-i cazibedâr: çekicilik özel-
li¤i
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak
ifâ-y› hak: hakk›n› verme
ihtiram-› hissiyât: duygular› he-
saba katmak, hislere hürmet et-
mek
ilhak: ilâve etme, ekleme, katma 
irca: geri çevirme, geri döndürme 
irsâ: demir atma. (gemi v.b.)
isale: seyelân ettirme, ak›tma.
istiare: bir kelimeyi konuldu¤u
manada kullanman›n da caiz ol-
mas›yla beraber, baflka bir mana-
da kullanma sanat›.
ifltibak: örülme, örgülenme 
mezâyâ: meziyetler, üstünlük
vas›flar›.
mutaffifîn: ölçüde ve tart›da hile
yapanlar, eksik tartanlar 
müessese: tesis edilmifl, kurul-
mufl olan 
mümaflat-› ezhan: zihinlerin
uyuflmas›, fikirlerin anlaflmas› ve
uyuflmas›.
müraat-› efham: anlay›fl seviye-
lerine göre davranmak
sefine: gemi
sikke: mühür, alâmet, niflan
suret-i mana: anlam biçimi.
ta’mid: suya sokmak
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme
tahte’l-bahir: denizalt› gemisi.
tarz-› ifade: ifade tarz›, söyleyifl,
anlat›fl flekli.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme
teferruat: ayr›nt›lar, dallar, bö-
lümler
tenezzülât-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n kullar›n›n anlay›fl seviye-
lerine göre konuflmas› ve derin
hakikatlar›, anlayabilecekleri ifa-
delerle beyan etmesi.
tenîs: al›flt›rma
tenzil: Kur’ân-› Kerîm’in vahiy yo-
luyla Peygamberimize (a.s.m.) ya-
vafl yavafl indirilmesi.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
tevil: Kur’ân ve hadislerin aç›kla-
mas›nda, geçerli bir delil veya se-
bepten dolay›, ayeti ilk bak›flta
görünen manas›ndan al›p, tafl›d›¤›
di¤er manalardan, bir veya birka-
ç› ile tefsir etme.
ulvî: yüksek, yüce 
umman: büyük deniz, derya, ok-
yanus.
vakta: ne zaman, ne vakit
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay anlafl›l›r
yenabi-i ulûm: ilimlerin kayna¤›,
ilimlerin menba›.
zahir: aç›k, âflikar

Allahü a’lemü bimuradihi:
murad›n ne oldu¤u, ne kaste-
dildi¤ini Allah bilir
bahr-i muhit-i havaî: y›ld›z-
lar›n, gezegenlerin içinde do-
laflt›¤› feza denizi, büyük gök-
yüzü denizi.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl

ve makama uygun olmas› 
beli¤âne: beli¤cesine, düzgün
ve fasih olarak, belâgatli ola-
na yarafl›r tarzda.
celp: çekme, kendine çekme
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler
ehl-i tefsir: tefsir ve yorum
yapanlar, Kur’ân-› Kerîm’in
manas›n› aç›klayanlar; Kur’ân-
› Kerîm’i tefsir etmenin yollar›-

n› ve usullerini bilenler.
esâlib-i Arap: Araplar›n fliir
ve edebiyatlar›nda kulland›k-
lar› üslûplar›, Arap kelâm›n›n
kal›plar›.
ezhan-› nâs: insanlar›n zihin-
leri
feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-
s›ndaki boflluk, uzay 
hasais: bir fleye has vas›flar,
bir fleye, birine ait olan keyfi-

1. Da¤lar› zemininize kaz›k ve direk yapt›k. (Nebe' Suresi: 7’den müktebes.)



etti¤inden, muvazeneti muhafaza olunmufltur. Demek,
da¤lar o geminin demir ve direkleri hükmündedirler.

Saniyen: ‹nk›lâbat-› dahiliyeden ihtizazat o da¤lar ile
iskât olunurlar. Zira, da¤lar yerin mesamat› hükmünde-
dir. Dahili bir heyecan oldu¤u vakit, arz da¤lar ile tenef-
füs etti¤inden, gazab› ve hiddeti sükûnet bulur. Demek
arz›n sükûn ve sükûneti da¤lar iledir.

Salisen: ‹maret-i arz›n dire¤i beflerdir. Hayat-› beflerin
dire¤i dahi, menabi-i hayat olan mâ ve türab ve havan›n
istifadeye lây›k suretiyle muhafazalar›d›r. Hâlbuki, flu üç
flerait-i hayat›n kefili dahi da¤lard›r. Zira, da¤ ve cibal
mehazin-i mâ oldu¤u gibi, cezb-i rutubet hasiyetiyle ha-
vaya meflflata oluyor. Hararet ve bürudeti tadil etti¤i gi-
bi, havaya mahlût olan muz›r gazlar›n teressübüne ve
havan›n tasfiyesine sebep oldu¤u gibi, topra¤a da terah-
hum ediyor. Çamurluk ve batakl›k ve bahrin tasallutun-
dan muhafaza eder.

Rabian: Belâgatça vech-i münasebet ve müflabehet
budur: Faraza bir adam hayal balonuyla küreden yüksek
yere uçarsa, da¤lar›n silsilelerine baksa, acaba tabaka-i
türabiyeyi direkler üstüne serilip at›lm›fl bedevi haymeler
gibi tahayyül ederse ve münferit da¤lar› da bir direk üs-
tünde kurulan bir çad›ra benzetilse, acaba tabiat-› haya-
le muhalefet olur mu?

Faraza sen, o silsileleri müstakil da¤larla beraber
sath-› arza keyfiyet-i vaziyeti, bir bedevi Arab›n karfl›s›n-
da tasvir tarz›nda tahayyül ve tahyil edersen, flöyle: “Bu

arz: yer, dünya 
bahr: deniz 
bedevî: çölde ve iptidaî tarzda
yaflayan, medenî olmayan
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas› 
befler: insan, insanl›k
bürudet: so¤ukluk, so¤uk olma.
cezb-i rütubet: rütubeti çekmek
cibal: da¤lar.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli
gazap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke
hararet: s›cakl›k
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik
hayat-› befler: insan›n hayat›
hayme: çad›r.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k
hükmünde: de¤erinde, yerinde
ihtizazat: depremler, titremeler
imâret-i arz: yeryüzünün flenlen-
dirilmesi
ink›lâbat-› dahiliye: dahilî inki-
lâplar, içe ait de¤iflimler ve dönü-
flümler.
iskât: sukut ettirme, susturma 
istifade: faydalanma, yararlanma
kefîl: kefalet eden, sorumlulu¤u
üzerine alan
keyfiyet-i vaziyet: bir fleyin vazi-
yetinin ne oldu¤u, durumunun
asl›, esas›
küre: dünya, yeryüzü.
mahlût: kar›fl›m.
mehazin-i mâ: suyun depo edil-
di¤i yerler
menabi-i hayat: hayat›n kaynak-
lar›
mesamat: mesamlar, delikler,
gözenekler
meflflât: tarak yapan, tarakç›.
muhafaza: koruma
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k
muvazenet: denge.
muz›rr: zararl›, zarar veren
münferit: tek tek olan, kendi ba-
fl›na, ayr›
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müstakil: bafll› bafl›na, ba-
¤›ms›z
rabian: dördüncü olarak
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak
sath-› arz: yeryüzü, rûy-i ze-
min.
silsile: s›rada¤ 
suret: biçim, flekil, tarz
sükûn: sakinlik, durgunluk
sükûnet: sakinlik, durgunluk
flerait-i hayat: hayat flartlar›.
tabaka-i turabiye: toprak ta-

bakas›.
tabiat-› hayal: hayalin tabia-
t›, karakteri
tadil: do¤rultma, düzeltme,
denklefltirme
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma
tahyil: akla getirme, fikre ge-
tirme, zihinde canland›rma 
tasallut: son derece rahats›z
etme, musallat olma 
tasfiye: saflaflt›rma, ar›tma,
temizleme

tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
teneffüs: nefes alma, soluk-
lanma, solunum 
terahhum: merhamet etme,
ac›ma.
teressüp: süzülme, çökelme,
durulma
türab: toprak 
vech-i münasebet ve müfla-
behet: alâka kurma ve ben-
zetme tarz›



silsileler, Arab-› bedeviyenin haymeleri gibi, arz sahras›n-
da kurulmufl ve taraf taraf da çad›rlar tahallül etmifl” de-
sen, Araplar›n hayali olan üslûplar›ndan uzak düflmüyor-
sun.

Hem de, e¤er vehimle bu kasr-› müfleyyed-i âlemden
tecerrüt edip uzaktan hikmet dürbünüyle mehd-i befler
olan yere ve sakf-› merfu' olan semaya temafla edersen,
sonra silsile-i cibalde temessül ve etraf-› semaya temas
eden daire-i ufuk ile mahdut olan semay› bir fustat gibi
yerin üstüne vaz' ve cibal evtad›yla raptolunmufl bir çad›r
kubbesini tahayyül ve tevehhüm edersen, müttehem
edemezler.

“Sekizinci Mesele”nin tembihinde bir iki misal daha
gelecektir.

* * *
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ma, uzak olma
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
tembih: hat›rlatma, ihtar.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme 
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme
üslûp: ifade yolu, kendine has
ifade veya yaz› tarz› 
vaz: koyma, konulma
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce

Arab-› bedeviye: çölde göçe-
be bir halde yaflayan Araplar
arz: yer, dünya 
cibal: da¤lar.
daire-i ufuk: görüfl alan›,
ufuk dairesi.
etraf-› sema: gökyüzünün ta-
raflar›
evtâd: direkler, kaz›klar 
fustat: göçebelerin k›ldan ya-
p›lan çad›r›, k›ldan yap›lan bü-
yük çad›r.
hayme: çad›r.

hikmet: kainattaki ve yarat›-
l›fltaki gayeleri araflt›rma
kasr-› müfleyyed-i âlem: âle-
min sa¤lam yap›lm›fl büyük
binas›
mahdut: s›n›rl›, belirli
mehd-i befler: insanlar›n ya-
y›ld›klar›, beslenip büyüdük-
leri yer yüzü
mesele: önemli konu
misal: örnek
müttehem: itham olunan,
suçlanan

rapt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifl-
tirme 
sahra: büyük çöl, genifl saha
sakf-› merfû: yükseltilmifl
dam, tavan.
sema: gökyüzü, gök 
silsile: s›rada¤ 
silsile-i cibal: da¤ silsilesi; s›ra
da¤lar.
tahallül: araya girme 
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma
tecerrüt: soyunma, soyutlan-



Yedinci Mesele
Kur'ân’da zikrolunan 

1 Én¡«'MnO ve 
2 rânëp£o°S ve 

3 ÉngÉnær°Tnôna
ve 

4 mánÄpªnM mør«nY »pa oÜoôr̈ nJnh ve emsalleri gibi, baz› ehl-i za-

hir, ta¤lit-i ezhan için onlarla temessük ederler. Lâkin
müdafaaya biz muhtaç de¤iliz. Zira müfessirin-i izam,
ayat›n zamairindeki serairleri izhar eylemifllerdir. Bize
hacet b›rakmam›fllar, fakat bir ders-i ibret vermifller ve
sermeflk yazm›fllar.

@ nAÉnµoÑrdG n»pdGƒoés«n¡na »/∏rÑnb GrƒnµnH røpµ'dnh
5 »pFÉnµoÑpd t¥oônj mºrMnQ hoP näÉn¡r«ngnh

Malûmdur: Malûmu ilâm, bahusus müflahet olursa,
abestir. Demek, içinde bir nokta-i garabet lâz›md›r -tâ
onu abesiyetten ç›kars›n.

E¤er denilse, “Bak›n›z, nas›l arz küreviyetiyle beraber
musattaha ve size mehd olmufltur, denizin tasallutundan
kurtulmufl”; veyahut “Nas›l flems, istikrarla beraber, tan-
zim-i maifletiniz için cereyan ediyor”; veyahut “Nas›l bin-
ler sene ile uzak olan flems, ayn-› hamiede gurup edi-
yor”; maani-i âyât kinayetten sarahate ç›km›fl oluyor.

Evet, flu garabet noktalar›, belâgat nükteleridir.

* * *

abes: bofl saçma, lüzumsuz ve
gayesiz ifl
abesiyet: faydas›z, bofl, lüzumsuz
ve gayesiz olufl
arz: yer, dünya 
ayat: Kur’ân ayetleri 
ayn-› hamie: hararetli, çamurlu,
volkanl›, alevli, dumanl› olan göz.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas› 
cereyan: akma, bir tarafa do¤ru
ak›fl
ders-i ibret: ibret dersi, göz ve fi-
kir açacak hâdise.
ehl-i zahir: lafz›n zahirine bak›p
ona göre hüküm verenler
emsal: örnekler, benzerler
garabet: hayret vericilik, gariplik,
tuhafl›k
gurup: batma, bat›fl
hacet: ihtiyaç
îlâm: bildirme
istikrar: karar k›lma, karar bul-
ma, yerleflme, bir kararda devam
etme 
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
kinayet: dolayl› anlat›m.
küreviyet: yuvarlakl›k, küre gibi
olufl.
maani-i ayat: ayetlerin manalar›
malûm: bilinen, bilinir olan
mehd: beflik, beslenecek, büyü-
yecek yer.
mesele: önemli konu
musattaha: derinlik ve yüksekli-
¤i olmayan sat›h, düzlük; yass›,
düz.
müdafaa: savunma.
müfessirîn-i izam: büyük müfes-
sirler
müflâhed: görülen, görülmüfl.
nokta-i garabet: bilinmeyen, ga-
rip özellik, gizli nokta
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik 

serair: gizli fleyler, s›rlar.
sermeflk: al›flt›rma için haz›r-
lanm›fl yaz› örne¤i, taslak ya-
z›s›.
flems: günefl 

taglit-i ezhan: zihinleri ya-
n›ltma, zihinleri kar›flt›rma.
tanzim-i maiflet: geçim sa¤-
lamak, geçimi düzenlemek
tasallut: son derece rahats›z

etme, musallat olma 
temessük: yap›flma, sar›lma,
s›k›ca tutunma 
zamair: zamirler.
zikr: anma, bildirme

1. Yeri yay›p döfledi. (Naziat Suresi: 30.)
2. Yay›lm›fl. (Gafliye Suresi: 20.)
3. Yeri döfleyip düzenledik. (Zariyat Suresi: 48.)
4. Nihayet gün bat›s›na vard› ve günefl hararetli ve çamurlu bir çeflme suyunda gurûb etti¤i-

ni gördü. (Kehf Suresi: 86.)
5. Fakat benden önce a¤lad›lar, a¤lamak için beni heyecanland›rd›lar. Heyhât! Benim a¤lama-

lar›ma merhamet edenler nerede?
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Sekizinci Mesele
‹fiARET

• Ehl-i zahiri hayse beyse vartalar›na atanlardan birisi,
belki en birincisi, imkânat› vukuata kar›flt›rmak ve iltibas
etmektir.

Meselâ, diyorlar: “Böyle olsa, kudret-i ‹lâhiyede müm-
kündür. Hem ukulümüzce azametine daha ziyade delâlet
eder. Öyle ise bu vaki' olmak gerektir.”

Heyhat! Ey miskinler! Nerede akl›n›z kâinata mühendis
olmaya liyakat göstermifltir? Bu cüz'î akl›n›z ile hüsn-ü
külliyi ihata edemezsiniz. Evet, bir zira' kadar bir burun al-
t›ndan olsa, yaln›z ona dikkat edilse, güzel gören bulunur!

• Hem de, onlar› hayrette b›rakan tevehhümleridir ki,
imkân-› zatî, yakin-i ilmîye münafidir.

O hâlde yakiniye olan ulûm-u âdiyede tereddüt ettikle-
rinden, lâedri’lere yaklafl›yorlar. Hatta utanm›yorlar ki,
mesleklerinde lâz›m gelir: Van Denizi, Süphan Da¤› gibi
bedihî fleylerde tereddüt edilsin. Zira onlar›n mesle¤ince
mümkündür, Van Denizi düflab ve Süphan Da¤› da fleker-
le örtülmüfl bala ink›lâp etsin; veyahut o ikisi, baz› arkada-
fl›m›z gibi, küreviyetten raz› olmayarak sefere gittiklerin-
den, ayaklar› sürçerek umman-› ademe gitmeleri muhte-
meldir. Öyle ise, deniz ve Süphan, eski hâlleriyle bâkî ol-
duklar›n› tasdik etmemek gerektir!
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meslek: gidifl, tutulan yol, sistem
miskin: uyufluk, tembel; zavall›
münâfi: z›t, ayk›r›
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan
tasdik: do¤rulama, onaylama
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.
ulûm-i adiye: s›radan ilimler, bili-
nen ilimler
umman-› adem: yokluk okyanu-
su
vâki: vuku bulan, olan, meydana
gelen
varta: tehlike, büyük tehlike 
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar
yakîn-i ilmî: flüphesiz kesin ve
sa¤lam bilgi.
yakiniye: flüphe edilmeyecek
derecede bilinen
zirâ: dirsekten orta parmak ucu-
na kadar olan bir uzunluk ölçüsü.
ziyade: çok, fazla

azamet: büyüklük
bâkî: daimî
bedihî: delil ve ispata muh-
taç olamayacak derecede
aç›k ve ortada olan.
cüz’î: az bir parça
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret
düflab: pekmez
ehl-i zahir: d›fl görünüfle ba-
kanlar, sadece d›fl görünüflle
ilgilenenler.
hayse beyse: ileri geri gidip
gelmek, kar›fl›kl›k; ileri geri

konuflmak
heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne
yaz›k.
hüsn-i küllî: her fleyde mev-
cut olan güzellik; bütüne yö-
nelik güzellik
ihata: kuflatma, içine alma
iltibas: kar›flt›rmak
imkânat: imkânlar› olabilirli-
likler, olmas› ve olmamas› ih-
timal dahilinde olanlar 
imkân-› zatî: bir fleyin, asl›n-
da mümkün olmas›.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm,

köklü de¤iflme
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n
kudreti, Allah’›n kudretiyle
yapt›¤› ifller, fiiller, tasarruflar.
küreviyet: yuvarlakl›k, küre
gibi olufl.
lâedriye: agnostizm, eflyan›n
var m› yok mu oldu¤unun bi-
linemeyece¤ini düflünenler
liyakat: lay›k olma, ehliyet
mesele: önemli konu



Elâ! Ey mant›ks›z miskin! Neredesiniz? Bak›n›z. Man-
t›kta mukarrerdir: Mahsusattaki vehmiyat, bedihiyattan-
d›r. E¤er bu bedaheti inkâr ederseniz, size nasihate bedel
taziye edece¤im. Zira, ulûm-u âdiye sizce ölmüfl ve safsata
dahi hayat bulmufl derecesindedir.

• Dördüncü belâ ki, ehl-i zahiri teflvifl eder, imkân-› veh-
miyi imkân-› aklî ile iltibas ettikleridir.

Hâlbuki, imkân-› vehmî, esass›z olan ›rk-› taklitten te-
vellüt ile safsatay› tevlit etti¤inden, delilsiz olarak her biri
bedihiyatta bir “belki,” bir “ihtimal,” bir “flekke” yol açar.
Bu imkân-› vehmî, galiben muhakemesizlikten, kalbin za-
af-› asab›ndan ve akl›n sinir hastal›¤›ndan ve mevzu ve
mahmulün adem-i tasavvurundan ileri gelir.

Hâlbuki, imkân-› aklî ise, vacip ve mümtenî olmayan
bir maddede, vücut ve ademe bir delil-i kat'îye destres ol-
mayan bir emirde tereddüt etmektir. E¤er delilden neflet
etmiflse, makbuldür; yoksa muteber de¤ildir.

Bu imkân-› vehmînin ahkâm›ndand›r ki, baz› vehham-
lar diyor: “Muhtemeldir, bürhan›n gösterdi¤i gibi olmas›n.
Zira, ak›l her bir fleyi derk edemez. Akl›m›z da buna ihti-
mal verir.”

Evet. Yok! Belki ihtimal veren, vehminizdir. Akl›n fle'ni
bürhan üzerine gitmektir. Evet, ak›l her bir fleyi tartamaz;
fakat, böyle maddiyat› ve en küçük hadimi olan basar›n
kabzas›ndan kurtulmayan bir emri tartar. Faraza tartmaz
ise, biz de o meselede çocuk gibi mükellef de¤iliz.

adem: yokluk 
adem-i tasavvur: tasavvur ede-
memek, tasarlayamamak, düflü-
nememek
ahkâm: hükümler
basar: göz 
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispata ih-
tiyaç olmayacak derecede aç›kl›k 
bedel: karfl›l›k
bedihiyat: aç›k, meydanda olan-
lar, delil ve ispata ihtiyac› olma-
yacak flekilde aç›k, meydanda
olan fleyler.
belâ: musibet, s›k›nt›
bürhan: bir fleyi ispatlamak için
kullan›lan kesin delil
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan
delil-i kat’î: kesin delil
derk: anlama, kavrama 
destres: elverme, kuvvet ve zen-
ginlik.
ehl-i zahir: d›fl görünüfle bakan-
lar, sadece d›fl görünüflle ilgile-
nenler.
elâ: Arapça’da söze bafllarken
kullan›l›r
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli
galiben: ço¤u zaman, ço¤u kere.
hâdim: hademe, hizmetçi
›rk-› taklit: kökü taklit olan, soyu
taklitten gelen
ihtimal: olabilirlik
iltibas: kar›flt›rmak
imkân-› aklî: aklen mümkün bili-
nen, aklen mümkün olma.
imkân-› vehmî: vehim ve kurun-
tuyla bir fleyi mümkün görme,
olabilir zannetme.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme
kabza: tutamak yeri, el
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler 
mahmul: bir ibareden ç›kan
muhtemel mana
mahsusat: gözle görülür fleyler,
duyular›m›zla hissetti¤imiz fley-
ler.
makbul: kabul edilmifl, geçerli
mesele: önemli konu
mevzu: konu
miskin: uyufluk, tembel; zavall›
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
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netice elde edebilme, tartma,
de¤erlendirme, yarg›lama
mukarrer: kesinlik kazanm›fl
hüküm
muteber: güvenilir, geçerlili¤i
olan
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan, bir fleyi yapmaya
mecbur olan, vazifeli
mümteni: varl›¤› mümkün ol-
mayan
neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma
safsata: gerçek d›fl› fikri kar-

fl› tarafa kabul ettirmek için
baflvurulan, görünüflte do¤ru
gibi göründü¤ü hâlde gerçek-
te yanl›fl olan k›yas 
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›
flek: flüphe, zan, tereddüt
taziye: felâket durumlar›nda
üzüntüyü azaltacak sözler
söyleme 
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma
teflvifl: kar›flt›rma, karmakar›-
fl›k etme 
tevellüt: do¤ma, do¤um.

tevlit: do¤urma, sebep olma

ulûm-i adiye: s›radan ilimler,
bilinen ilimler

vacip: varl›¤› zorunlu olan

vehham: çok flüphe ve ves-
vese eden, çok kuruntulu; ve-
himli, kuruntulu.

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

vehmiyat: vehimler, kurun-
tular, gerçekte olmay›p var
zannedilen fleyler.

zaaf-› asab: zay›f damar



gxÅu|{
Ben “zahirperest” ve “nazar-› sathî sahibi” tabiriyle yad et-

ti¤im ve tevbih ve ta'nif ile teflhir etti¤im muhatab-› zihni-
yem, a¤leb-i hâlde ehl-i tefrit olan ve cemal-i ‹slâm› görmeyen
ve nazar-› sathî ile uzaktan ‹slâmiyete bakan hasm-› dindir.
Fakat bazen, ehl-i ifrat olan, iyilik bilerek fenal›k eden dinin
cahil dostlar›d›r.

• Beflinci belâ: Ehl-i tefrit ve ifrat olan bîçarelerin elleri-
ni tutarak zulümata atan birisi de, her mecaz›n her yerin-
de taharri-i hakikat etmektir.

Evet, mecazda bir dane-i hakikat bulunmak lâz›md›r ki,
mecaz ondan neflv ü nema bularak sümbüllensin. Veyahut,
hakikat ›fl›k veren fitildir; mecaz ise ziyas›n› tezyit eden fli-
flesidir.

Evet, muhabbet kalpte ve ak›l dima¤dad›r; elde ve ayak-
ta aramak abestir.

• Alt›nc› belâ: Nazar› tams eden ve belâgat› setreden, za-
hire olan kasr-› nazard›r.

Demek ne kadar ak›lda hakikat mümkün ise, mecaza te-
cavüz etmezler. Mecaza gidilse de, meali tutulur. Bu s›rra
binaendir: Ayet ve hadisin tefsir veya tercümesi, onlardaki
hüsün ve belâgat› gösteremez.

Güya onlarca karine-i mecaz, aklen hakikatin imtina›-
d›r. Hâlbuki karine-i mania, aklî oldu¤u gibi, hissî ve adî
ve makamî, daha baflka çok fleylerle de olabilir.
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çekinme, geri durma
karine-i mânia: kelimenin mecaz
olmas›n› gerektiren hakiki anla-
m›nda kullan›lmas›nda engel.
karine-i mecaz: ifadenin mecaz
oldu¤unu gösteren iflaret
kasr-› nazar: bir fley üzerinde
ehemmiyetle fazla durma, nazar›
hususen bir fleye çevirme.
makamî: makamdan kaynakla-
nan, makamla alâkal›
meal: mana, anlam, mefhum
mecâz: bir kelimenin gerçek ma-
nas›nda kullan›lamay›p, ilgi, alâka
ve benzerlik ba¤› bulunan baflka
bir manada kullan›lmas› 
muhabbet: sevgi, sevme
muhâtab-› zihniye: kiflinin zih-
ninde canland›rd›¤› dinleyici, zih-
nen muhatap kabul edilen
nazar: bak›fl
nazar-› sathî: yüzeysel bak›fl,
dikkatsizce yap›lan inceleme
neflvünemâ: yay›l›p geniflleme,
büyüyüp geliflme
setr: örtme, kapama, gizleme
s›r: gizli hakikat
tabir: ifade
taharri-i hakikat: hakikati arafl-
t›rma, do¤ruyu arama, araflt›rma,
tams: yok etme, belirsiz k›lma 
tanîf: fliddetli azarlama
tecavüz: sald›rma
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›
tembih: hat›rlatma, ihtar.
teflhir: ilan etme, herkese duyur-
ma; sergileme
tevbih: azarlama, paylama 
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
yâd: anma
zahir: d›fl yüz, görünüfl 
zahirperest: d›fl görünüfle k›ymet
veren, d›fl görünüfle dikkat edip iç
yüze ald›r›fl etmeyen.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür

abes: bofl saçma, lüzumsuz
ve gayesiz ifl
adî: basit, baya¤›, s›radan
a¤leb-i hal: ço¤u vaziyette,
ço¤unlukla
aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile,
ak›l gere¤ince.
aklî: akla dayanan, ak›l ile ilg-
lil
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si
belâ: musibet, s›k›nt›
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel

olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas› 
bîçare: çaresiz, zavall›
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
cemal-i ‹slam: ‹slam’›n güzel-
li¤i
dâne-i hakikat: hakikat çe-
kirde¤i, tohumu.
dima¤: ak›l, fluur.
ehl-i ifrat: olmas› gereken-
den fazlas›n› talep ederek
haktan uzaklaflanlar.
Ehl-i tefrit: olmas› gereken-

den az› tercihle haktan uzak-
laflanlar.
güya: sanki
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl 
hakikat: gerçek
hasm-› din: din düflman›
hissî: hisle ilgili, hisse ait, duy-
guya ait 
hüsün: güzellik 
imtina: bir fiilden kaç›nma,



E¤er istersen Cennetü’l-Firdevs gibi olan Delâilü’l-
‹'caz’›n iki yüz yirmi birinci kap›s›ndan gir; göreceksin, o
koca Abdülkahir, gayet hiddetli olarak böyle müteassifleri
yan›na çekmifl, tevbih ve tekdir ediyor.

• Yedinci belâ: Muarrefi münekker eden biri de, hareke
gibi bir araz› zatiye ve eyniyeye hasrettiklerinden, “gayr-i
men hüve leh” olan vasf-› carîyi inkâr etmek lâz›m geldi-
¤inden, flems-i hakikat tarz-› cereyan›ndan ç›kar›lm›flt›r.

Acaba böyleler Araplar›n üslûplar›na hiç nazar etmemifl-
lerdir ki, nas›l diyorlar: “Da¤lar bize rast geldi. Sonra biz-
den ayr›ld›. Baflka bir da¤ bafl›n› ç›kard›. Sonra gitti, biz-
den müfarakat eyledi. Deniz dahi günefli yuttu ilh…” Mif-
tah-› Sekkâkî’de beyan olundu¤u gibi, pek çok yerlerde sa-
nat-› beyaniyeden olan kalb-i hayali, esrar-› beyaniye için
istimal etmektedirler. Bu ise, deveran s›rr›yla ma¤lâta-i
vehmiye üzerine müesses bir letafet-i beyaniyedir.

fiimdi, sermeflk olarak iki misal-i mühimmeyi beyan
edece¤im; tâ ki o minval üzerine iflleyesin. fiöyle:

1 mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpe pABÉnªs°ùdG nøpe o∫uõnæojnh
2 xôn≤nàr°ùoªpd …pôrénJ o¢ùrªs°ûdGnh

fiu iki ayet gayet flayan-› dikkattirler. Zira, zâhire cü-
mud, belâgat›n hakk›n› cühud demektir.

Zira, birinci ayette olan istiare-i bedia, o derece hara-
retlidir ki, buz gibi olan cümudu eritir ve bulut gibi zâhir
perdesini berk gibi y›rtar.

a’raz: ifadenin asl›ndan olmayan
unsur
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi
belâ: musibet, s›k›nt›
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas› 
berk: flimflek 
beyan: aç›klama, bildirme, izah
Cennetülfirdevs: Firdevs Cenneti;
alt›nc› Cennet tabakas›.
cühûd: bilerek inkar etmek, bildi-
¤i halde yanl›fl söylemek
cümut: donukluk, donuk olma,
donma 
deveran: dönme, dönüp dolaflma
esrar-› beyaniye: beyandaki s›r-
lar, beyandaki gizli hikmetler ve
manalar
eyniye: mekanda bulunmasu se-
bebiyle bir fleye âr›z olan hal
gayet: son derece
gayr-› men hüve leh: kendisine
ait olan›n d›fl›ndaki, kendisine ait
olmayan.
hararet: s›cakl›k
hasr: yaln›z bir fleye veya kifliye
mahsus k›lma
hiddet: öfke, k›zg›nl›k
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme
istiare-i bedia: daha önce efline,
benzerine rastlanmam›fl flekilde
bir kelime veya cümleyi as›l ma-
nas› d›fl›nda baflka bir manada
kullanma sanat›.
istimâl: kullanma.
kalb-i hayalî: hayalin can dama-
r›, kalbi
letafet-i beyaniye: beyandaki
güzellik, ifadenin hofllu¤u
ma¤lata-i vehmiye: vehmin, in-
san› yan›ltmak için yanl›fl› do¤ru
göstermesi.
Miftah-› Sekkakî: Sekkâkî’nin
sarf, nahiv ve aruz kafiyesinden
bahseden Miftâhü’l-Ulûm adl›
eseri.
minval: hareket tarz›, davran›fl,
usul, yol 
misal-i mühimme: önemli misal,
örnek
muarref: bilinen
müesses: tesis edilmifl, kurulmufl
olan, kurulu 

müfarakat: uzaklaflma, ayr›-
l›k
münekker: bilinmeyen, belli
olmayan bir fleye delâlet
eden 
müteassif: do¤ru yoldan sa-
pan, flafl›ran, yolsuzluk eden.
nazar: bak›fl
sanat-› beyaniye: belagatl›
ve fasih söz söyleme sanat›

sermeflk: al›flt›rma için haz›r-
lanm›fl yaz› örne¤i, taslak ya-
z›s›.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›
flayan-› dikkat: dikkate lây›k,
dikkate de¤er 
flems-i hakikat: hakikat gü-
nefli, gerçe¤in parlakl›¤› 

tarz-› cereyan: hareket tarz›
tekdir: azarlama
tevbih: azarlama, paylama 
üslûp: ifade yolu, kendine
has ifade veya yaz› tarz› 
vasf-› cari: geçerli hal, mev-
cud olan vas›f
zahir: d›fl yüz, görünüfl 
zatî: zata ait, zat›n kendisin-
den olan

1. Gökteki da¤ gibi bulutlardan Allah dolu taneleri indirir. (Nur Suresi: 43.)
2. Günefl de kendisine tayin edilmifl bir yere do¤ru ak›p gider. (Yâsin Suresi: 38.)
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‹kinci ayette belâgat o kadar müstekar ve muhkem ve
parlakt›r ki, seyri için günefli durdurur.

Evvelki ayet 
1 más°†pa røpe nôj/QGnƒnb naziresidir. O da onun gi-

bi bir istiare-i bediay› tazammun eylemifltir. fiöyle ki:

Cennetin evanileri flifle olmad›¤› gibi, gümüfl dahi de-
¤ildir. Belki fliflenin gümüfle olan mübayeneti, bir istiare-i
bedian›n karinesidir. Demek, flifle fleffafiyetiyle, fidda da-
hi beyaz ve parlakl›k hasebiyle, güya Cennetin kadehle-
rini tasvir etmek için iki numunedirler ki, Sâni-i Rahmân
bu âleme göndermifl; tâ nefis ve mallar›yla Cennete
müflteri olanlar›n ra¤abat›n› tehyic ve ifltihalar›n› açs›n.

Aynen bunun gibi, 
2 mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpe, bir istiare-i

bedia ondan takattur ediyor. O istiarenin zemini ise, ze-
min ve asuman mabeyninde hükm-ü hayal ile tasavvur
olunan müsabakat ve rekabetin tahayyülü üzerine mües-
sestir. Mezraas› flöyledir ki: Zemin, kar ve bered ile te-
zemmül veya taammüm eden da¤lar›yla ve rengârenk
besatiniyle süslendi¤i gibi, güya ona rekabeten ve ina-
den, asuman dahi cibal ve besatini and›ran rengârenk ile
teflekkül eden ve da¤lara nazireler yapmak için parça
parça da¤›lan bulutlar›yla sar›l›p cilveger oluyor. O da¤
gibi parça parça bulutlar, sefineler veyahut da¤lar veya-
hut develer veyahut bostan ve dereler denilse, teflbihte
hata edilmemifl olur. O cevvdeki seyyarelerin çoban› ra'd-
d›r. Kamç› gibi, berkini bafllar› üzerine silkeleyip dolaflt›-
r›yor. O musahhar sabihalar ise, o bahr-i muhit-i havaide
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için.
istiare: bir kelimeyi konuldu¤u
manada kullanman›n da caiz ol-
mas›yla beraber, baflka bir mana-
da kullanma sanat›.
istiare-i bedia: daha önce efline,
benzerine rastlanmam›fl flekilde
bir kelime veya cümleyi as›l ma-
nas› d›fl›nda baflka bir manada
kullanma sanat›.
ifltiha: fazla istek, arzu
karine: delil
mabeyn: ara
mezraa: tarla, ekilecek yer
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl
mübayenet: farkl›l›k, baflkal›k 
müesses: tesis edilmifl, kurulmufl
olan, kurulu 
müsâbakât: yar›fl, yar›flma.
müstakar: istikrarl› 
nazire: benzer
nümune: örnek
ra’d: gök gürlemesi, gök gürültü-
sü 
ra¤abat: ra¤betler, istekler, istek-
le karfl›lamalar.
rekabet: ayn› amac› güden kim-
seler aras›ndaki çekiflme, yar›fl-
ma, yar›fl 
rekabeten: rekabet ederek.
sâbiha: y›ld›z.
Sâni-i Rahman: bütün mahluka-
t›na say›s›z nimetler veren, nizam
ve adalet sahibi sanatkâr; Allah
(c.c.)
sefine: gemi
seyyare: gezegen
fleffafiyet: fleffafl›k, fleffaf olma
hali, saydaml›k.
taammüm: umumîleflme, genel
olma, yayg›nlaflma.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma
takattur: damlama, damla damla
akma.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tehyîc: heyecanland›rma, heye-
cana getirme
teflbih: benzetme 
teflekkül: kurulma, oluflma, flekil-
lenme
tezemmül: bürünme, sar›lma, ör-
tünme.
Zemin: yeryüzü 

âlem: dünya, cihan 
asuman: gökyüzü, sema.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si
bahr-i muhit-i havaî: hava
denizi 
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas› 

bered: daha ziyade f›rt›nal›
havalarda ya¤an dolu.
berk: flimflek 
besatin: bostanlar, sebze
bahçeleri.
bostan: sebze bahçesi 
cevv: atmosfer, yer ile gök
aras›
cibal: da¤lar.
cilveger: cilve ve naz eden,

cilveli 
evânî: kapkacaklar, kaplar.
evvel: önce
fidda: gümüfl
güya: sanki
haseb: dolay›, cihetince, ge-
re¤ince 
hükm-i hayal: hayale daya-
n›larak verilen karar
inaden: inat olsun diye, inat

1. Gümüflten billurlar (flifleler).
2. Da¤ gibi bulutlardan doluyu indirir.



seyr ve cereyan etmekle, mahflere tesadüf etmifl da¤lar›
and›r›rlar. Güya sema, su buhar›n›n zerrat›n› ra'd ile silâh
bafl›na davet etti¤i gibi, “Rahat olun!” emriyle herkes ye-
rine gider, gizlenir.

Evet, çok defa bulut da¤›n libas›n› giydi¤i gibi, heyke-
li ile teflekkül etmekle beraber, bered ve kar›n beyaz›yla
televvün ve rutubet ve bürudetiyle tekeyyüf eder. Öyle
ise bulut ve da¤, komflu, arkadaflt›rlar. Birbirine levaz›ma-
t›n› ariye vemeye mecburdurlar. Bu uhuvvet ve mübade-
leti, Kur'ân’›n çok yerleri gösterir. Zira, bazen onu onun
libas›nda; ve ötekini berikinin suretinde bize gösterir.

Hem de tenzilin pek çok menazilinde, da¤ ve bulut bir-
birinin elini tutup musafaha ettikleri vard›r. Nas›l kitab-›
âlemin bir sahifesi olan zeminde muanaka ve musafaha-
lar› flahittir. Zira, umman-› havada iskele hükmünde olan
da¤ tepesinde lenger-endaz olduklar›n› görüyoruz.

‹K‹NC‹ AYET:
1 xôn≤nàr°ùoªpd …/ôrénJ o¢ùrªs°ûdGnh

Evet, 
2 …/ôrénJ bir uslûba iflaret etti¤i gibi, 

3 xôn≤nàr°ùoªpd da-

hi bir hakikati telvih eder. Demek caizdir ki, …/ôrénJ lâfz›y-

la flöyle bir üslûba iflaret olsun. fiöyle:

fiems, demiri alt›ndan yap›lm›fl mühezzep, müzehhep,
z›rhl› bir sefine gibi, esirden olan ve “mevc-i mekfuf” ta-
bir olunan umman-› semada seyahat ve yüzüyor.

E¤er, çendan müstekarr›nda lenger-endazd›r; lâkin o
bahr-i semada, o “zeheb-i zaib” cereyan ediyor. Fakat, o

ariye: geri verilmek üzere al›nan,
kullan›lmak üzere al›nan ödünç
mal
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi
bahr-i sema: gökyüzü denizi
bered: daha ziyade f›rt›nal› hava-
larda ya¤an dolu.
bürudet: so¤ukluk, so¤uk olma.
caiz: mümkün, olur, olabilir 
cereyan: akma, bir tarafa do¤ru
ak›fl
çendan: gerçi, her ne kadar
esîr: kâinattaki boflluklar› doldu-
ran, havadan hafif olup ›s› ve ›fl›¤›
nakleden cevher.
güya: sanki
hakikat: gerçek
hükmünde: de¤erinde, yerinde
kitab-› âlem: âlem kitab›, bir ki-
tap hüviyetinde olan âlem, kâi-
nat.
lengerendaz: limanda demir at-
m›fl olan (gemi)
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri
libas: elbise
mahfler: haflrolunacak, toplan›la-
cak yer; k›yamette ölülerin dirilip
toplanacaklar› yer 
menazil: menziller, yerler,
konaklar.
mevc-i mekfûf: dürülmüfl, top-
lanm›fl dalga
muanaka: birbirinin boynuna sa-
r›lma, kucaklaflma.
musâfaha: selam vermek ve sev-
gisini göstermek üzere birbirine
el uzatma
mübadelet: de¤ifl-tokufl, karfl›l›kl›
olarak de¤ifltirme
mühezzep: süslü
müstakar: istikrarl› 
müzehhep: yald›zlanm›fl, yald›z-
l›, tezhipli.
ra’d: gök gürlemesi, gök gürültü-
sü 
rutubet: yafll›k, nem, nemlilik, ›s-

lakl›k.
sahife: sayfa
sefine: gemi
sema: gökyüzü, gök 
seyr: yürüyüfl, ilerleyifl; git-
me, gidifl 
suret: biçim, görünüfl
flems: günefl 
tabir: ifade

tekeyyüf: keyiflenme 
televvün: renkten renge gir-
me, renk de¤ifltirme 
telvih: aç›klama, belli etme 
tenzil: 
tesadüf: rastlant›
teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme
uhuvvet: kardefllik 

umman-› hava: hava okya-
nusu
umman-› sema: gökyüzü ok-
yanusu
üslûp: ifade yolu, kendine
has ifade veya yaz› tarz› 
zeheb-i zaib: erimifl alt›n.
zemin: yeryüzü 
zerrat: zerreler, atomlar

1. Günefl de kendisine tayin edilmifl bir yere do¤ru ak›p gider. (Yâsin Suresi: 38.)
2. Ak›p gider.
3. Tayin edilen yerine, müstekarr›nda
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cereyan, a'razi ve tebeî ve tefhim için müraat ve ihtiram
olunan nazar-› hissî iledir. Fakat, hakikî iki cereyan› var-
d›r. Olmaz ise de olur. Zira maksat beyan-› intizamd›r.
Esalib-i Arapta oldu¤u gibi tebeî ise veya zatî ise, niza-
m›n nokta-i nazar›nda birdir.

Saniyen: fiems müstekarr›nda, mihveri üzerinde mü-
teharrik oldu¤undan, o erimifl alt›n gibi eczalar› dahi ce-
reyan ediyor. Bu hareke-i hakikiye evvelki hareke-i me-
caziyenin danesidir, belki zenbere¤idir.

Salisen: fiemsin müstekarr› denilen taht-› revan›yla ve
seyyarat denilen asakir-i seyyaresiyle göçüp sahra-i
âlemde seyr-ü seferi, mukteza-i hikmet görünüyor. Zira,
kudret-i ‹lâhiye her fleyi hayy ve müteharrik k›lm›flt›r ve
sükûn-u mutlak ile hiçbir fleyi mahkûm etmemifltir. Mev-
tin biraderi ve ademin ammizadesi olan atalet-i mutlak-
la, rahmeti b›rakmam›fl ki, kaydedilsin. Öyle ise, flems de
hürdür. Kanun-u ‹lâhîye itaat etmek flart›yla serbesttir,
gezebilir. Fakat, baflkas›n›n hürriyetini bozmamak gerek-
tir ve flartt›r. Evet, flems, emr-i ‹lâhîye temessül eden ve
her bir hareketini mefliet-i ‹lâhiyeye tatbik eden bir çöl
paflas›d›r.

Evet, cereyan hakikî ve zatî oldu¤u gibi, arazi ve hissî
de olabilir. Nas›l hakikîdir, öyle de mecazidir. Bu meca-

z›n menar› 
1 …/ôrénJ ’dir. Üslûbun ukde-i hayatiyesine tel-

vih eden lâf›z 
2 xôn≤nàr°ùoªpd ’dir.
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hay: diri, sa¤, canl› 
hissî: hisle ilgili, hisse ait, duygu-
ya ait 
ihtiram: hürmet etme, sayg› gös-
terme.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›nan
emre göre hareket etme
Kanun-› ‹lâhî: ‹lâhî irade, ‹lâhî ka-
nun.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
lâf›z: söz, kelime
mahkûm: kendine hükmolunan,
hükümlü
maksat: gaye
mecâz: bir kelimenin gerçek ma-
nas›nda kullan›lamay›p, ilgi, alâka
ve benzerlik ba¤› bulunan baflka
bir manada kullan›lmas› 
mecazî: mecaza ait, gerçek olma-
yan
menâr: nur yeri, ›fl›k yeri 
mefliet-i ‹lâhîye: Cenab-› Hakka
ait, Onun bilgisi, arzusu, iste¤i ve
iradesi alt›nda olan; Allah’›n var-
l›klar üzerindeki iradesi.
mevt: ölüm
mihver: eksen, yörünge
mukteza-y› hikmet: Cenab-›
Hakk›n hikmetinin gere¤i, hikmet
icab›.
müraat: gözetme, riayet etme
müstakar: yörünge
müteharrik: hareketli.
nazar-› hissî: hissî bak›fl, duygu-
larala görmek, hissetmek
nizam: düzen, tertip; düzgünlük
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik
sahra-y› âlem: kâinat sahras›, çö-
lü
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak
seyr ü sefer: yolculuk 
seyyarat: gezegenler.
sükûn-i mutlak: tam bir durgun-
luk, hiç hareket etmeme
flems: günefl 
taht-› revan: yürüyen yani tafl›-
nan hükümdar koltu¤u.
tatbik: uydurma, uygulama
tebeî: ba¤›ms›z olmay›p baflkas›-
na tabi olarak; ikinci derecede
tefhim: anlatma, aç›klama, bildir-
me
telvih: aç›klama, belli etme 
temessül: özümseme 
ukde-i hayatiye: hayatla ilgili dü-
¤üm, hayat dü¤ümü.
Üslûp: bir eserin flekil ve ifade
yönü 
zatî: zata ait, zat›n kendisinden
olan
zemberek: hareketi sa¤layan güç
kayna¤›, hareket yapt›ran alet 

a’razî: 
adem: yokluk 
ammizade: amca çocu¤u.
asakir-i seyyare: bir yerde
durmay›p yer de¤ifltiren as-
kerler, gezici askerler
atalet-i mutlak: tam bir tem-
bellik, tam durgunluk, tam
hareketsizlik
beyan-› intizam: intizam›n

anlat›lmas›, düzenlili¤in aç›k-
lanmas›
birader: kardefl
cereyan: akma, bir tarafa
do¤ru ak›fl
dâne: tane, tohum 
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar 
emr-i ‹lâhî: ‹lahî ifl; Allah’›n
emri

esâlib-i Arap: Araplar›n fliir
ve edebiyatlar›nda kulland›k-
lar› üslûplar›, Arap kelâm›n›n
kal›plar›.
evvel: önce
hakikî: gerçek
hareke-i hakikiye: hakikî,
gerçek hareket
hareke-i mecaziye: mecazî
olan hareket

1. Ak›p gider.
2. Tayin edilen yerine, müstekarr›nda



Elhas›l: Maksad-› ‹lâhîsi nizam ve intizam› göstermek-

tir. Nizam ise, flems gibi parl›yor. 
1 rπn°ùnJ n’nh nπr°ùn©rdG pπoc ka-

idesine binaen, nizam› intaç eden hareket-i flems veya-
hut deveran-› arz, hangisi olursa olsun, as›l maksad› ihlâl
etmedi¤i için, sebeb-i aslînin taharrisine mecbur de¤iliz.

Meselâ n∫Énb ’nin elif’iyle h›ffet has›ld›r. Asl› ne olursa ol-

sun, vav’a bedel kaf dahi olsa, fark etmez; yine elif, elif
ve hafiftir.

‹fiARET

Bu tasviratla beraber, hiss-i zâhire istinaden, zâhir muta-
ass›bâne bir cümud-u baridi göstermek, nas›l ki belâgatin
hararet ve letafetine münafidir; öyle de, delil-i Sâni olan
nizam-› âlemin esas› olan hikmetullah›n flahidi olan istih-
san-› akliye carih ve muhaliftir. fiöyle:

Meselâ, Süphan Da¤›na çok fersahla uzak bir mesafeden
müteveccih olsan ve istesen ki, Süphan senin cihat-› erbaa-
na mukabil gelse, veyahut her cihete mukabil olarak gör-
müflsün, bu tebdil ve tebeddüle lâz›m olan rahat bir sebe-
bi olan kaç hareket-i vaziyye ile birkaç ad›m atmak gibi en
k›sa yolu terk ve Süphan Da¤› gibi dehfletli bir cirm-i azî-
mi seni hayrette b›rakacak bir daire-i azîmeyi kat' etmesini
tahayyül veya teklif etmek gibi gayet uzun bir yolu ve israf
ve abesiyete acib bir misali nizam-› âleme esas tutmak,
bence nizama cinayet etmektir.

abesiyet: faydas›z, bofl, lüzumsuz
ve gayesiz olufl
acip: tuhaf, hayrette b›rakan
bedel: karfl›l›k
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas› 
binaen: -den dolay›, bu sebepten
carih: yaralayan, yara açan 
cihât-› erbaa: dört cihet; sa¤, sol,
ön, arka
cihet: yön
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç
cirm-i azîm: büyük cüsse, büyük
hacim
cümud-u bâridî: buz gibi so¤uk-
luk, dondurucu so¤uk.
daire-i azîme: genifl ve büyük
daire 
dehfletli: ürkütücü, korkunç
delil-i Sâni: sanatkâra ait delil, Al-
lah’›n varl›¤›n› ve birli¤ini göste-
ren delil
deveran-› arz: dünyan›n dönüflü
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca
fersah: uzunluk ölçü birimi, çok-
luk manas›nda kullan›l›r
gayet: son derece
hararet: s›cakl›k
hareket-i vaziyye: hareket tarz›,
hareket flekli
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma
hiffet: hafiflik 
hikmetullah: Allah’›n hikmeti
hiss-i zahir: aç›¤a ç›km›fl duygu,
zahir olan duygu
ihlâl: bozma, zarar verme
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma
intizam: düzenlilik, düzgünlük
istihsan-› akliye: ak›l taraf›ndan
be¤enilme, akl›n güzel bulmas›.

istinaden: istinat ederek, da-
yanarak
kaide: kural, esas, düstur
letafet: latiflik, hoflluk, incelik
maksat: kastedilen fley; gaye
maksat-› ‹lâhî: ‹lahî maksat
meselâ: örne¤in
misal: benzer, örnek
muhalif: z›t, ayk›r›
mukabil: karfl›l›k
mutaass›bâne: taassup gös-

terircesine, mutaass›pça, kö-
rükörüne.
münâfi: z›t, ayk›r›
müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük
nizam-› âlem: Cenab-› Hak-
k›n kâinata koymufl oldu¤u
düzen, dünya düzeni.
sebeb-i aslî: as›l sebep

flems: günefl 
taharri: arama, araflt›rma
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma
tasvirat: tasvirler, resmini
yapmalar, bir fleyi çeflitli ifade
flekilleri ile anlatmalar
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me
zahir: d›fl yüz, görünüfl 

1. Bal ye; sorma! (Üzümünü ye, ba¤›n› sorma gibi.)
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fiimdi, insafla, nazar-› hakikatle bu taassub-u barideye
bak, nas›l istikra-i tamm›n flahadetiyle sabit olan bir haki-
kat-i bahireye muaraza ediyor. O hakikat ise budur:

Hilkatte israf ve abes yoktur. Ve hikmet-i ezeliye, k›sa ve
müstakim yolu terk etmez, uzun ve müteassif yolu ihtiyar
etmez. Öyle ise, acaba istikra-i tamm›n mecaza karine ol-
mas›ndan ne mâni tasavvur olunur ve neden caiz olmas›n?

gxÅu|{
E¤er istersen Mukaddemata gir, “Birinci Mukaddeme”yi

su¤ra ve “Üçüncü Mukaddeme”yi kübra yap. Sana netice ve-
recektir ki, ehl-i zâhirin zihinlerini teflvifl eden, felsefe-i Yuna-
niyeye incizaplar›d›r. Hatta o felsefeye fehm-i ayette bir esas-›
müselleme nazar›yla bak›yorlar. Hatta o¤lu ölmüfl bir koca-
kar›y› güldürecek derecede bir misal budur ki:

Baz›lar öyle bir zat›n kelâm›ndaki fülûs-u felsefeyi cevher-i
hakikatten temyiz etmeyecek dereceden pek çok derecede âlî
olan o zat-› nakkad, Kürtçe demifl ki: 

1 r∂n∏ne røpfGnhpR r¿pQÉn¡p¸ rôp°UÉnænY.
Hâlbuki, bu sözle hükeman›n mezhebi olan ki, “Melâike-i

kiram maddeden mücerreddirler” red yolunda tasrih ediyor ki,
“Melâike-i kiram anas›rdan mahlûk ecsam-› nuraniyedirler.”

Onlar fehmetmifller ki, anas›r dört olduklar› ‹slâmiyetten-
dir. Acaba?.. Dörtlü¤ü ve unsuriyeti ve besateti, hükema ›st›-
lahat›ndan ve müzahref olan ulûm-u tabiiyenin esaslar›n-
dand›r. Hiç usul-ü ‹slâmiyeye taallûklar› yoktur. Belki zahir
müflahedetle hükmolunan bir kaziyedir.
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hüküm: verilen karar
›st›lahat: ›st›lahlar, her hangi bir
ilim dal›na ait kelimeler, tabirler,
terimler.
ihtiyar: seçme, tercih etme
incizap: cezp edilme, kap›lma,
çekilme 
istikra-› tam: olaylardaki ortak
vas›flara dikkat ederek tam bir
netice ç›karmak, etrafl› ve tam bir
bilgi almak
karine: delil
kaziye: önerme, hüküm
kelâm: söz
kübra: büyük önerme.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan
mâni: engel
mecâz: bir kelimenin gerçek ma-
nas›nda kullan›lamay›p, ilgi, alâka
ve benzerlik ba¤› bulunan baflka
bir manada kullan›lmas› 
Melâike-i kiram: meleklerin bü-
yükleri: 
mezhep: ilim ve felsefede takip
edilen yol, meslek, ç›¤›r 
misal: örnek
muaraza: birbirine karfl› gelme,
söz ile karfl›l›kl› mücadele
mukaddemat: bafllang›çlar.
mukaddeme: bafllang›ç.
mücerret: soyutlanm›fl olan, ci-
sim halinde bulunmayan
müstakim: do¤ru.
müflahedet: flahit olma, görme.
müteassif: do¤ru yoldan sapan,
flafl›ran, yolsuzluk eden.
müzahref: süprüntü, çer-çöp
nazar: bak›fl
nazar-› hakikat: hakikat nezdin-
de.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl 
su¤râ: küçük önerme.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma
taassub-› baride: so¤uk taassup.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme
tasrih: aç›kça ifade ederek flüp-
he ve tereddütleri silme.
tembih: hat›rlatma, ihtar.
temyiz: inceleyip seçme, ay›rdet-
me
teflvifl: kar›flt›rma, karmakar›fl›k
etme 
ulûm-i tabiiye: tabiat ilimleri
unsuriyet: unsurlar›, esaslar›.
usûl-i ‹slâmiye: ‹slâm›n kaideleri.
zahir: d›fl yüz, görünüfl 
zat: kifli, flah›s
zat-› nakkad: bir fleyin iyisini kö-
tüsünü ay›ran zat

abes: bofl saçma, lüzumsuz
ve gayesiz ifl
âlî: yüce, yüksek, ulu.
anas›r: unsurlar, esaslar
besatet: basitlik, sadelik.
caiz: mümkün, olur, olabilir 
cevher-i hakikat: hakikatin
özü, asl›, esas›
ecsam-› nuraniye: nuranî ci-
simler
ehl-i zahir: d›fl görünüfle ba-

kanlar, sadece d›fl görünüflle
ilgilenenler.
esâs-› müselleme: yard›mc›
teoremin asl›.
fehm: anlama, anlay›fl, kavra-
y›fl
fehm-i ayet: ayetin anlafl›l-
mas›, ayetten anlafl›lan
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim

felsefe-i Yunaniye: Yunan
felsefesi
fülus-› felsefe: felsefenin ba-
k›r para mesabesindeki hü-
kümleri
hakikat: gerçek
hakikat-› bâhire: apaç›k,
besbelli olan gerçek.
hikmet-i ezeliye: 
hilkat: yarat›l›fl
hükema: filozoflar

1. Unsurlar dört tane olup melekler de onlardan (nur unsurundan) yarat›lm›fllard›r.



Evet, dine temas› olan her fley, dinden olmas› lâz›m gelmi-
yor. Ve ‹slâmiyetle imtizaç eden her bir madde ‹slâmiyetin
anas›r›ndan oldu¤unu kabul etmek, unsur-u ‹slâmiyetin ha-
siyetini bilmemek demektir. Zira, kitap ve sünnet ve icma ve
k›yas olan anas›r-› erbaa-i ‹slâmiye, böyle maddeleri terkip ve
tevlit etmez.

Elhas›l: Unsuriyet ve besatet ve erbaiyet, felsefenin batakl›-
¤›ndand›r, fleriat›n maden-i safisinden de¤ildir. Fakat, felsefe-
nin yanl›fl› seleflerimizin lisanlar›na girdi¤inden, bir mah-
mil-i sahih bulmufltur. Zira, Selef “dörttür” dediklerinden
murat, zahiren dörttür. Veyahut hakikaten ecsam-› uzviyeyi
teflkil eden müvellidülma ve müvellidülhumuza ve azot ve
karbon, yine dörttür.

E¤er hür fikirsen, bu felsefenin flerrine bak; nas›l ezhan›
esaretle sefalete atm›flt›r. Aferin hürriyetperver olan hikmet-i
cedidenin himmetine ki, o müstebit hikmet-i Yunaniyeyi dört
duvar›yla zîr ü zeber etmifltir.

Demek muhakkak oldu ki, âyât›n delâil-i i'caz›n›n mifta-
h› ve esrar-› belâgat›n keflflaf›, yaln›z belâgat-i Arabiyenin
madenindendir; yoksa felsefe-i Yunaniyenin destgâh›ndan de-
¤ildir.

* * *

Ey birader!
Vakta ki keflf-i esrar merak› bizi flu Makama kadar ge-

tirdi; biz de seni beraber çektik, seni taciz ettik. Hem se-
nin çok yorgunlu¤unu dahi biliriz. fiimdi Unsuru’l-Belâ-
gat ve i'caz›n miftah› olan “‹kinci Makale”nin içerisine

anas›r: unsurlar, esaslar
anas›r-› erbaa-i ‹slamiye: ‹slami-
yetteki dört unsur, Kitap, Sünnet,
‹cma’, K›yas
ayat: Kur’ân ayetleri 
belâgat-› Arabiye: Arap belagati,
Arap edebiyat›
besatet: basitlik, sadelik.
birader: kardefl
delâil-i i’caz: mucize oluflun delil-
leri
destgâh: tezgah
ecsam-› uzviye: uzuvlar› olufltu-
ran cisimler
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca
erbaiyet: dört olmak.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma
esrar-› belâgat: belâgat›n s›rlar›.
ezhan: zihinler
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim
felsefe-i Yunaniye: Yunan felse-
fesi
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik
hikmet-i cedide: yeni fenler,
müspet ilimler.
hikmet-i Yunaniye: Yunan felse-
fesi
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme
hürriyetperver: hürriyet sever
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak
icma: müçtehit olan ‹slâm âlim-
lerinin dinî bir konuda ayn› sözü
söylemeleri, bir konuda görüfl
birli¤ine varmalar› 
imtizaç: uyuflma, uygunluk, ba¤-
daflma 
keflf-i esrar: s›rlar›n keflfedilmesi
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan
k›yas: islâm hukukunda fakihle-
rin k›yas›, müçtehit olan›n içtihat
ile hüküm vermesi.
lisan: dil
maden: as›l, esas, kaynak
maden-i safi: saf kaynak
mahmil-i sahih: do¤ru ihtimal,
anlam› tafl›yacak do¤ru yüklem
makam: mevki, yer.
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miftah: açan alet, anahtar 
murâd: maksat, meram
müstebit: zulüm ve bask›da
bulunan, zorba
müvellidü’l-humuza: oksijen
müvellidü’l-mâ: hidrojen.
sefalet: sefillik, süflîlik, hakir-
lik, afla¤›l›k, düflkünlük 
selef: daha önce yaflam›fl
olan kimse, ced, ata 
sünnet: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Kur’ân d›fl›nda, Müslü-

manlara örnek olan mübarek
söz, fiil ve emirleri, kabulleri
veya takrirleri 
fler: kötülük
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi 
taciz: rahats›z etme, huzur-
suz k›lma, s›kma 
terkip: birlefltirme 
teflkil: oluflturma, flekillendir-

me
tevlit: do¤urma, sebep olma
unsur-› ‹slamiyet: ‹slami-
yet’in unsuru
unsuriyet: unsurlar, esaslar.
unsuru’l-belagat: belâgat il-
mini meydana getiren parça-
lardan her biri
vakta: ne zaman, ne vakit
zahiren: görünüflte
zir ü zeber: altüst, karmaka-
r›fl›k, darmada¤›n.



seni gezdirmek istiyorum. Sak›n o Makalenin i¤lâk-› üs-
lûbu ve içinde cilveger olan mesailin elbiselerinin perifla-
niyeti seni temaflas›ndan müteneffir etmesin. Zira i¤lâk
eden, manas›ndaki dikkat ve k›ymettir. Ve periflan eden
ve ziynet-i zâhiriyeden müsta¤ni eden, manas›ndaki ce-
mal-i zatiyesidir.

Evet, nazlanan ve isti¤na gösteren nazeninlerin me-
hirleri dikkattir ve menzilleri dahi kalbin süveydas›d›r.
Bunlara giydirdi¤im elbise, zaman›n modas›na muhalif-
tir. Zira fiarkî Anadolu mektebi denilen yüksek da¤larda
büyümüfl oldu¤umdan, alaturka terzili¤e al›flamad›m.
Hem de flahs›n üslûb-u beyan›, flahs›n timsal-i flahsiyeti-
dir. Ben ise, gördü¤ünüz veya iflitti¤iniz gibi, halli müflkül
bir muammay›m.

Temme… Temme…

* * *
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halde bulunma
süveyda: kalbin ortas›nda bulun-
du¤una inan›lan küçük siyah
nokta, kara benek 
flarkî: do¤u, flark ile ilgili 
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
temme: tamam oldu, tamamlan-
d›, bitti.
timsal-i flahsiyet: flahsiyeti tem-
sil eden, flahsiyetin sembolü
üslûb-i beyan: beyan tarz›, ifade
flekli
ziynet-i zahiriye: d›fl güzellik ve
süs

alaturka: Türk tarz›nda, Türk
usulü 
cemal-i zatiye: zata ait gü-
zellik
cilveger: cilve ve naz eden,
cilveli 
hall: çözme, kar›fl›k bir mese-
leyi flüphe edilmeyecek dere-
cede aç›klama
i¤lâk: sözü kar›fl›k ve anlafl›l-
maz bir flekilde söyleme.
i¤lâk-› üslûp: üslûbun, ifade

tarz›n›n kapal› oluflu, anlafl›l-
mas›n›n zorlu¤u.
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek
duymazl›k.
k›ymet: de¤er
mehr: evlenirken erkek tara-
f›ndan kad›na verilen nikah
bedeli.
mektep: e¤itim ve ö¤retim
kuruluflu
menzil: ev, oda, yer
mesail: meseleler.

muamma: anlafl›lmaz, çözül-
mesi güç ifl, anlam› gizli ve
güç anlafl›l›r söz
muhalif: z›t, ayk›r›
müsta¤ni: tenezzül etme-
yen, gerekli bulmayan 
müflkül: güç, zor, çetin 
müteneffir: nefret eden, tik-
sinen, i¤renen.
nazenin: nazl› 
periflaniyet: periflanl›k, kar›-
fl›k ve da¤›n›k olma, ac›nacak
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Unsuru’l-Belâgat



‹kinci Makale
Belâgat›n ruhuna taallûk eden

birkaç meselenin beyan›ndad›r.
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belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas› 
taallük: iliflki, münasebet,
rab›ta.
mesele: konu.
beyan: ifade etme, aç›klama,
bildirme.



æ
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Birinci Mesele
Tarih lisan-› teessüfle bize ders veriyor ki, saltanat-›

Arab›n cazibesiyle, a'cam, Araplara muhtelit olduklar›n-
dan, Kelâm-› Mudari’nin melekesi denilen belâgat-i
Kur'âniyenin madenini müflevvefl ettikleri gibi; öyle de,
Acemlerin ve acemilerin belâgat-i Arabiyenin sanat›na
girdiklerinden, fikrin mecra-i tabiîsi olan nazm-› maani-
den, zevk-i belâgat› nazm-› lâfza çevirmifllerdir. fiöyle ki:

Efkâr ve hissiyat›n mecra-i tabiîsi nazm-› maanidir.
Nazm-› maanî ise mant›kla müfleyyettir. Mant›¤›n üslûbu
ise, müteselsil olan hakaika müteveccihtir. Hakaika giren
fikirler ise, karfl›s›nda olan dekaik-› mahiyatta nafizdirler.
Dekaik-› mahiyat ise, âlemin nizam-› ekmeline mümit ve
müstemiddirler. Nizam-› ekmelde her bir hüsnün menba›
olan hüsn-ü mücerret mündemiçtir. Hüsn-ü mücerret ise
mezaya ve letaif denilen belâgat çiçeklerinin bostan›d›r.
Çiçeklerin bostan›, cinan-› hilkatte cilveger olan, ezhara
perestifl eden ve flair denilen bülbüllerin na¤amat›d›r.
Bülbüllerin na¤amat›na aheng-i ruhanî veren ise, nazm-›
maanidir.
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görüfller.
ezhar: çiçekler.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hissiyat: hisler, duygular.
hüsn: güzellik 
hüsn-i mücerret: her hangi bir
boyuta ba¤l› olmaks›z›n bizzat
güzel olan fley, kendisi güzel olan
fley.
kelâm-› Mudarî: Arap kabilele-
rinden Mudar kabilesinin konufl-
tu¤u Arapça. Kur’ân-› Kerîm bu
lehçe üzerine nazil olmufltur, en
fasih Arapçad›r.
letaif: güzellikler, incelikler
lisan-› teessüf: kederli lisan, üzü-
lerek ifade
maden: as›l, esas, kaynak
mecra-y› tabiî: normal ve tabiî
ak›fl yeri
meleke: bir fleyi çok kez tekrarla-
yarak ve tecrübe ederek meyda-
na gelen bilgi ve maharet
menba: kaynak
mesele: önemli konu
mezâyâ: meziyetler, üstünlük
vas›flar›.
muhtelit: kar›fl›k, kar›flm›fl
mümidd: yard›m eden 
mündemiç: bir fleyin içinde bu-
lunan, sakl› olan 
müstemit: 
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k
müfleyyet: yüksek, sa¤lam, muh-
kem yap›lm›fl, sa¤lamlaflt›r›lm›fl,
muhkem.
müteselsil: teselsül eden, birbiri-
nin ard› s›ra, zincirleme giden
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen
nafiz: tesir eden, nüfuzlu, tesirli
nagamat: na¤meler, güzel sesler
nazm-› lâf›z: Sözlerin, manaya
göre de¤il de kelimelere göre di-
zimi, manan›n lâfza feda edilme-
si, s›rf söz ve kafiye için düzen-
lenmesi.
nazm-› maani: manalar›n tertibi,
dizilifl özellikleri
nizam-› ekmel: en kusursuz, en
mükemmel düzen, sistem, ka-
nun.
perestifl: tapma, afl›r› derecede
sevme, meftunluk
saltanat-› Arap: Araplar›n salta-
nat›
sele: önemli konu
üslûp: tarz, biçim, usul
zevk-i belâgat: belagat zevki

a’cam: Arap olmayanlar.
Acem: Arapça konuflmayan,
Arap olmayan.
acemi: Arap olmayan, Arap-
tan baflkas› 
aheng-i ruhanî: ruhanî
ahenk, uyumluluk
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar
belâgat: söz ve yaz›da sanat-

l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas› 
belâgat-› Arabiye: Arap bela-
gati, Arap edebiyat›
belâgat-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait belâgat, Kur’ân’›n kendine
has olan belâgat›.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah

bostan: sebze bahçesi 
cazibe: cezp edicilik, çekicilik 
cilveger: cilve ve naz eden,
cilveli 
cinan-› hilkat: yarat›l›fl bah-
çeleri
dekaik-› mahiyat: mahiyet-
lerin ve esaslar›n inceli¤i, ha-
kikatlerin inceli¤i
efkâr: düflünceler, fikirler,

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Tayyibat ile tabir edilen bütün güzellikler ve iyi-
likleri Allah’a, salâvat› da Peygamberimize (a.s.m.) takdim ederiz.



Hâl böyle iken, Araptan olmayan dahil ve tufeyli ace-
miler, belâgat-i Arabiyede üdeba s›ras›na geçmeye çal›fl-
t›klar›ndan, ifl ç›¤›rdan ç›kt›. Zira bir milletin mizac›, o
milletin hissiyat›n›n menflei oldu¤u gibi, lisan-› millîsi de
hissiyat›n›n ma'kesidir. Milletin emziceleri muhtelif oldu-
¤u gibi, lisanlar›ndaki istidad-› belâgat dahi mütefavittir
—lâsiyyema, Arabî lisan› gibi nahvî bir lisan olsa.

Bu s›rra binaen, cereyan-› efkâra mecra ve belâgat çi-
çeklerine çimengâh olmaya çok derece nak›s ve k›sa ve
kuru ve k›r'av olan nazm-› lâfz, mecra-i tabiîsi olan nazm-›
manaya mukabele ederek, belâgat› müflevvefl etmifltir.

Zira, acemiler sû-i ihtiyar veya sevk-i ihtiyaçla lâfz›n
tertip ve tahsinine ve maani-i lügâviyenin tahsiline daha
ziyade muhtaç olduklar›ndan; ve elfaz, mecra olmak ci-
hetiyle daha asan ve daha zâhir ve nazar-› sathiye daha
munis ve hevam gibi avam›n nazarlar›n› daha cazibedar
ve avamperestâne nümayifllere daha müstait bir zemin
oldu¤undan, elfaza daha ziyade sarf-› himmet etmifller-
dir. Yani, ne kadar bir mesafe kat' ederse, önlerine çok
müflaflaa sahralar kendilerini göstermek flan›nda olan
tertib-i meanide olan ta¤al¤ulden zihinlerini çevirip, elfaz
arkas›na koflup, dolafl›yorlar. Meaninin tasavvurlar›ndan
sonra elfaz›n arkas›na gitmekle, fikirleri çatallaflm›flt›r.
Gide gide elfaz manaya galebe etmekle istihdam ederek,
“lâf›z manaya hizmet etmek” olan kaziye-i tabiiye aksine
çevrildi¤inden, tabiat-› belâgattan böyle lâf›zperest muta-
sall›flar›n sanat›na kadar —yok, belki tasannular›na—
uzun bir mesafe girmifltir.

acemi: Arap olmayan, Araptan
baflkas› 
Arabî: Arap diline ait
asan: kolay.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›
avamperestâne: avam kimselere
yak›fl›r flekilde, avamca 
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas› 
belâgat-› Arabiye: Arap belagati,
Arap edebiyat›
binaen: -den dolay›, bu sebepten
cazibedar: çekici, cazibeli
cereyan-› efkar: fikir ak›m›, fikir
hareketleri
çimengâh: çimenlik
elfaz: laf›zlar, kelimeler
emzice: tabiatlar, huylar, mefl-
repler.
galebe: galip gelme, üstünlük
hâl: durum, vaziyet
hevâmm: böcekler, haflereler.
Burada parlak ve par›lt›l› fleylere
koflan böceklere benzer flekilde,
manay› b›rak›p parlak olan elfaza
daha fazla önem veren avam› va-
s›fland›rmak için kullan›lm›flt›r.
Arap dilinde flöyle bir deyim var-
d›r. “El-avamü ke’l-hevami”
hissiyat: hisler, duygular.
istidad-› belâgat: belagat kabili-
yeti
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma
kaziye-i tabiiye: tabiî hüküm
k›r’av: çorak tarla
lâf›zperestlik: lafza fazla önem
vermek
lâsiyyema: hususan, özellikle
lisan: dil
lisan-› millî: millî konuflma dili
ma’kes: ayna.
maani: manalar, anlamlar.
maani-i lügaviye: lügat manala-
r›.
mecra: kanal 
mecra-y› tabiî: normal ve tabiî
ak›fl yeri
menfle: esas, kaynak
mizaç: huy, tabiat, f›trat
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
mukabele: karfl›l›k
mûnis: al›fl›lm›fl, al›fl›lan, al›fl›k,
ünsiyetli 
mutasallif: haddinden fazla bil-
giçlik taslayan.
müstait: kabiliyetli; bir tarafa
meyli olan
müflafla: flaflaal›, debdebeli, tan-
tanal›, gösteriflli 
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k
mütefavit: birbirinden farkl›, çe-
flitli olan
nahvî: nahiv ilmiyle alâkal›, sen-
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taksla ilgili.
nak›s: noksan, eksik
nazar: bak›fl
nazar-› sathî: yüzeysel bak›fl,
dikkatsizce yap›lan inceleme
nazm-› lâf›z: Sözlerin, mana-
ya göre de¤il de kelimelere
göre dizimi, manan›n lâfza fe-
da edilmesi, s›rf söz ve kafiye
için düzenlenmesi.
nazm-› mana: manan›n terti-
bi, dizilifl özellikleri
nümayifl: gösterifl, görünüfl 
sahra: büyük çöl, genifl saha

sarf-› himmet: himmetini
sarfetmek, gayret göstermek
sevk -i ihtiyaç: ihtiyac›n yön-
lendirmesi
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›
su-i ihtiyar: kötü seçim, seç-
menin fenal›¤›.
tabiat-› belâgat: 
ta¤al¤ül: meflguliyet, u¤raflt›-
r›c› bir özelli¤e sahip olmak
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi
edinme, ö¤renim.

tahsin: süsleme, güzellefltir-
me 
tasannu: yapmac›k 
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme
tertib-i maani: manalar› diz-
me, s›raya koyma
tertip: dizme, s›ralama, düze-
ne koyma 
tufeylî: parazit, asalak.
üdeba: edipler, edebiyatç›lar 
zahir: aç›k, âflikar
zemin: yer 
ziyade: çok, fazla



E¤er istersen Harirî gibi bir dahiye-i edebin Maka-
mat’›na gir, gör. O dahiye-i edep nas›l hubb-u lâfza ma¤-
lûp olarak, lâf›zperestlik hevesi o k›ymettar edebini leke-
dar etti¤i gibi, lâf›zperestlere de bast-› özür etmifltir ve
numune-i imtisal olmufltur. Onun için, o koca Abdülka-
hir, bu hastal›¤› tedavi etmek için Delâil-i ‹'caz ve Esra-
rü’l-Belâgat’in bir sülüsünü onun ilâçlar›ndan doldurmufl-
tur.

Evet, lâf›zperestlik bir hastal›kt›r; fakat, bilinmez ki
hastal›kt›r.

gxÅu|{
Lâf›zperestlik nas›l bir hastal›kt›r; öyle de, suretperestlik ve

üslûpperestlik ve teflbihperestlik ve hayalperestlik ve kafiyepe-
restlik, flimdi filcümle, ileride ifratla tam bir hastal›k ve ma-
nay› kendine feda edecek derecede bir maraz olacakt›r. Hat-
ta, bir nükte-i zerafet için veya kafiyenin hat›r› için, çok edip
edepte edepsizlik etmeye flimdiden bafllam›fllard›r.

Evet, lâfza ziynet verilmeli, fakat tabiat-› mana istemek
flart›yla. Ve suret-i manaya haflmet vermeli, fakat mealin iz-
nini almak flart›yla. Ve üslûba parlakl›k vermeli, fakat mak-
sudun istidad› müsait olmak flart›yla. Ve teflbihe revnak ver-
meli, fakat matlubun münasebetini göze almak ve r›zas›n›
tahsil etmek flart›yla. Ve hayale cevelân ve flaflaa vermeli, fakat
hakikati incitmemek ve a¤›r gelmemek ve hakikate misal ol-
mak ve hakikatten istimdat etmek flart›yla gerektir.

* * *
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ye
maraz: hastal›k
matlup: talep edilen, istenilen
fley
meal: mana, anlam, mefhum
misal: örnek
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤
müsait: uygun, münasip
nükte-i zerafet: ince ve zarif bir
tarzda söyleyifl
nümune-i imtisal: örnek al›na-
cak flekildeki nümune, örnek nü-
mune.
revnak: parlakl›k, göz al›c›l›k 
suret-i mana: lafz›n görünüflte
delalet etti¤i mana
suretperestlik: bir fleyin d›fl gö-
rünüflüne ve tertibine önem ve-
rip, ruhuna ve manas›na k›ymet
vermeme, d›fl görünüfle önem
verme hâli 
sülüs: üçte bir 
flaflaa: parlakl›k, parlama 
tabiat-› mana: manan›n tabiat›,
karakteri
tahsil: alma, kazanma
tembih: hat›rlatma, ihtar.
teflbih: benzetme 
teflbihperestlik: sözde lüzumun-
dan fazla teflbihe yer verme.
üslûp: bir eserin flekil ve ifade
yönü 
üslûpperestlik: sözün mana ve
maksada uygunlu¤una de¤il de
ifade tarz›n›n güzelli¤ine önem
verme.
ziynet: süs

bast-› özür: bir hatay› iflleye-
rek baflkalar›na da örnek ol-
mak, ayn› hatay› ifllemelerine
zemin haz›rlamak
cevelân: dolaflma, dolanma,
gezinme 
dâhiye-i edep: edebiyatta
dahi olan, efline az rastlanan
büyük edip
edep: edebiyat; terbiye, güzel
ahlak
fedâ: u¤runa verme
filcümle: hepsi, bütünü
hakikat: gerçek

haflmet: ihtiflam, heybet, bü-
yüklük
hayalperestlik: hayalcilik,
gerçe¤i bir tarafa b›rakarak
sadece hayallerle u¤raflma
heves: bir fleye karfl› duyulan
istek, arzu 
hubb-u lafz: laf›z sevgisi, gü-
zel söze -manas›n› dikkate al-
madan- afl›r› ba¤l›l›k
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme
istidat: kabiliyet, yetenek 
istimdat: medet dileme, im-
dat isteme, yard›ma ça¤›rma 

kâfiyeperestlik: kafiye için
manay› feda edecek derece-
de kafiyeye ehemmiyet ver-
me, birinci derecede kafiyeyi
düflünüp, manay› arka plâna
atma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli
lâf›z: söz, kelime
lâf›zperestlik: lafza fazla
önem vermek
lekedâr: lekeli, lekelenmifl.
ma¤lup: yenilme, kendisine
galip gelinmifl
maksut: kast edilen fley, ga-



‹kinci Mesele
Kelâm›n hayatlanmas› ve neflv ü nemas›, manalar›n

tecessümüyle ve cemadata nefh-i ruh etmekle bir mükâ-
leme ve mübahaseyi içlerine atmakt›r. fiöyle:

“Deveran” ile tabir olunan, vücutta ve ademde iki fle-
yin mukarenetiyle biri ötekisine illet ve mehaz ve menfle
zannolunmas› olan itikad-› örfî üzerine müesses olan
ma¤lata-i vehmiye üstüne mebnî olan kuvve-i hayalden
neflet eden sihr-i beyan›yla, sehhar gibi, cemadat› hayat-
land›r›r, birbiriyle söyletir. ‹çlerine ya adaveti veya mu-
habbeti atar. Hem de manalar› tecessüm ettirir, hayat ve-
rir, içinde hararet-i gariziyeyi derç eder.

E¤er istersen, gürültülü menzil ›tlak›na flayeste olan bu
beyte gir: 

@ p¬p∏r£ne pârënJ røpe o±nÓrNn’r nG »pæ«pLÉnæoj
…pQrón°U »pa o¢SrCÉn«rdGnh o∫Én«rdGnh o∫Énen’r G oºp°ünàrînJnh

Yani, “Mümatala-i hak perdesi alt›nda hulfü’l-va'd be-
nimle konufluyor. Der: ‘Aldanma!’ Onun için, sinemde
ümitlerim ye's ile kavgaya bafllad›lar; o mütezelzil hane
olan sadr›m› harap ediyorlar.” Göreceksin, nas›l flair-i sa-
hir emel ve ye'si tecsim etmekle hayatland›rarak, nem-
mam olan ihlâf›n fitnesiyle bir muharebe ve muhasama-
y› temsil eyledi. Güya, sinemato¤raf gibi, bu beyt senin

adavet: düflmanl›k, husumet 
adem: yokluk 
beyt: iki m›sradan oluflan fliir.
cemadat: cans›z varl›klar
derc: sokma, içine alma
deveran: dönme, dönüp dolaflma
emel: fliddet arzu, ümit
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk
güya: sanki
hane: ev
hararet-i gariziye: normal ›s›
hulfülvaad: sözünden dönme,
verdi¤i sözü yerine getirmeme.
›tlak: adland›rma, isim verme 
ihlaf: 
illet: sebep, gaye
itikad-› örfî: örfî inan›fl, toplumun
içinde kabul edilmifl eskiden beri
var olagelen inan›fl
kelâm: söz
kuvve-i hayal: hayal kuvvesi, ha-
yal gücü
ma¤lata-i vehmiye: vehmin, in-
san› yan›ltmak için yanl›fl› do¤ru
göstermesi.
mebni: bina olunmufl, kurulmufl 
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak
menfle: esas, kaynak
menzil: ev, oda, yer
mesele: önemli konu
muhabbet: sevgi, sevme
muharebe: savaflma, savafl
muhâsama: düflmanl›k
mukârenet: iki fleyin bitiflmesi,
beraber olmas›
mübahese: bir ifl hakk›nda iki ve-
ya daha çok kimse aras›nda edi-
len söz, sohbet etme
müesses: tesis edilmifl, kurulmufl
olan, kurulu 
mükâleme: konuflma
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mümatala-i hak: hakk›n va-
desini uzatmak; hakk›n bor-
cunu geciktirmek
mütezelzil: zelzeleye tutulan,
sallanan, sars›lan, titreyen
nefh-i ruh: ruhun üflenmesi
nemmâm: ara bozan, dedi-
koducu, ko¤ucu.
neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma
neflvünemâ: yay›l›p geniflle-

me, büyüyüp geliflme
sadr: gö¤üs, sine 
sehhar: büyü gibi bir kuvvet-
le çeken, büyüleyici.
sihr-i beyan: ifadedeki s›r;
ifadenin büyü gibi olan tesiri
sîne: yürek, kalp, gönül.
sinematograf: sinema, sine-
ma makinesi.
flair-i sâhir: büyüleyici dere-
cede etkili flair

flayeste: yak›fl›r, uygun, mü-
nasip

tabir: ifade

tecessüm: cisimleflme, cisim
haline gelme

tecsîm: cisimlendirme, vücut
verme 

temsil: misal getirme.

vücut: varl›k

ye’s: ümitsizlik 



akl›na rüya görünüyor. Evet, bu sihr-i beyanî bir nevi ten-
vim eder.

Veyahut yerin ya¤mur ile muaflaka ve flekvas›n› dinle.
‹flte:

pÜÉn°VtôdG n∞r°TnQ o√nABÉne o∞o°TrônJnh @ p¬r«ndpG o¬nànÑr«nZ o¢VrQn’r G »sµn°ûnJ
Yani, ya¤murun geç gelmesini ona teflekki eder. Mah-

bubun a¤›z suyu gibi suyunu emer. Acaba yeri Mecnun,
sehab› Leylâ haletlerinde bu fliir sana tahyil etmiyor mu?

gxÅu|{
Bu fliiri güzel gösteren, içindeki hayalin hakikate bir dere-

ce müflabehetidir. Zira ya¤mur gecikse, sonra gelse, toprak v›z
v›z gibi bir savt› ç›kartarak suyunu çeker. Bu hâli gören, geç-
li¤ine ve fliddet-i ihtiyac›na intikal etti¤inden, meflhur deve-
ran›n s›rr›yla ve tevehhümün tasarrufat›yla bir muaflaka ve
mükâleme suretine ifra¤ eder.

‹fiARET
Her bir hayalde bu çiznök gibi bir dane-i hakikat bu-

lunmak flartt›r…

* * *
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flekva: flikayet
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n, muh-
taç olman›n fliddeti, ihtiyac›n çok
fazla olmas›.
tahyil: hayalleme, hayal etme 
tasarrufat: tasarruflar, idare et-
meler
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tenvim: uyutma, uyuflturma
teflekki: flikâyet etme, s›zlanma.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme

çiznök: küçük nohut tanesi
dâne-i hakikat: hakikat çe-
kirde¤i, tohumu.
deveran: dönüp dolaflma,
dönme, dolafl›m.
hakikat: gerçek
hâlet: hal, durum
ifra¤: bir hâlden baflka bir ha-
le sokma, çevirme 
intikal: anlama kavrama 
Leylâ: kad›n ismi, birçok flair

taraf›ndan ifllenen ünlü Do¤u
mesnevîsinin kad›n kahrama-
n› 

mahbup: sevgili, sevilen, mu-
habbet edilen

Mecnun: meflhur Mesnevî
kahraman›, Leylâ ile Mecnun
hikâyesinin erkek kahraman›
olan, Kays.

muaflaka: birbirine afl›k olma,
seviflme

mükâleme: konuflma
müflabehet: benzeme, ben-
zeyifl
nevî: çeflit, tür
savt: ses
sehap: bulut 
s›r: gizli hakikat
sihr-i beyanî: ifadedeki sihir;
ifadenin büyü gibi tesirli ol-
mas›.
suret: biçim, flekil, tarz



Üçüncü Mesele
Kelâm›n elbise-i fahiresi veyahut cemali ve sureti, üs-

lûp iledir, yani kal›b-› kelâm iledir. fiöyle ki:

Ya dikkat-i nazar veya tevaggul veya mübafleret veya
sanat›n telâkkuhiyla hayalde tevellüt eden temayülât›n
hususiyat›ndan teflekkül eden suretlerden terekküp eden
istiare-i temsiliyenin parçalar› telâhuk ettiklerinden te-
nevvür ve teflerrüp ve teflekkül eden üslûp, kelâm›n kal›-
b› oldu¤u gibi, cemalin madeni ve hulel-i fahirenin dest-
gâh›d›r.

Güya akl›n borazan› denilmeye flayan olan irade ses
etmekle, kalbin karanl›k köflelerinde yatan manalar ç›p-
lak, yal›nayak, bafl aç›k olarak ç›kt›klar›ndan, mahall-i su-
ver olan hayale girerler. O hazinetü’l-hayalde bulduklar›
sureti giyerler. En ekall bir yazmay› sarar veya bir pabu-
cu giyer, lâakal bir niflanla ç›kar. Hiç olmazsa bir dü¤-
meyle veya bir kelimeyle kendinin nerede terbiye oldu-
¤unu gösterir.

E¤er bir kelâm›n —fakat tabiattan ç›km›fl bir kelâ-
m›n— üslûbunda im'an-› nazar edersen, kendi sanat›
içinde iflleyen mütekellimi o âyine-misal üslûbun içinde
göreceksin. Hatta nefsini nefesinden ve sesinden, mahi-
yetini nefsinden (üfürmesinden) tevehhüm; ve mizaç ve
sanat›n› kelâm›yla mümteziç tahayyül etsen, Hayaliyyun
mezhebinde muatep olmuyorsun.

ayine-misal: ayna gibi
cemal: güzellik
destgâh: tezgah
dikkat-i nazar: inceden inceye
düflünme ve bakma, bak›fl inceli-
¤i.
ekal: daha az, en az, pek az, en
küçük.
elbise-i fahire: k›ymetli, de¤erli
elbise.
güya: sanki
hayaliyyun: asl› olmayan ve ha-
yalde tasavvur edilen fleylerin
gerçek oldu¤unu vehmedenler
hazinetü’l-hayal: hayal hazinesi,
âlemi
hulel-i fahire: k›ymetli elbiseler.
hususiyat: ay›r›c› özellikler
im’ân-› nazar: bir ifli dikkatli dü-
flünme, inceden inceye tetkik et-
me.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç
istiare-i temsiliye: atasözü hali-
ne gelmifl istiareler
kal›b-› kelâm: kelam›n kal›b›, sö-
zün flekli özellikleri
kelâm: söz
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa
maden: as›l, esas, kaynak
mahall-i suver: suretlerin yeri
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i
mesele: önemli konu
mezhep: gidilen, tutulan, takip
edilen yol 
mizaç: huy, tabiat, f›trat
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muâteb: tekdir edilen, azarla-
nan, paylanan.
mübafleret: bir ifle bafllama,
giriflme, temas
mümteziç: uyuflan, kayna-
flan, kar›flan
mütekellim: söyleyen, konu-
flan, birinci flah›s
nefs: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duy-
gu
nefs: üfürme
suret: biçim, tarz, görünüfl
flayan: de¤er, lay›k, münasip

tabiat: yarat›l›fl, karakter, se-
ciye
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma
telâhuk: birbirine kat›lma,
birbiri arkas›na gelip birlefl-
me.
telâkkuh: afl›lama, do¤urgan-
l›k
temâyülât: meyiller, e¤ilim-
ler
tenevvür: nurlanma, parla-
ma, ayd›nlanma
terekküp: kar›fl›p birleflme,

birden fazla fleyin birleflme-
sinden oluflma
teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme
teflerrüp: karakter hâline ge-
tirme, meflrep yapma.
tevaggul: çok u¤raflma,
meflgul olma.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme
tevellüt: do¤ma, do¤um.
üslûp: bir eserin flekil ve ifa-
de yönü 



E¤er tereddütle senin hayalin hastal›¤› var ise, Kasi-
de-i Bürde’den olan, 

@ rânÄn∏nàreG pónb mÚnY røpe n™resódG pÆpôrØnàr°SGnh
1 pΩnósædG nán«rªpM rΩnõrdGnh pΩpQÉnënªrdG nøpe

olan bîmarhaneye git, gör: Nas›l hakîm-i Busayrî, istif-
ra¤la ve nedametin perhiziyle sana reçete yazar!

E¤er, ifltihan›n aç›lmas›yla, üslûp denilen hakikatin fli-
flesindeki zülâl-i mana nas›l kendine muvaf›k ve nas›l im-
tizaç etmesini seyretmek ve o zülâli içmeye ifltihan var
ise, meyhaneye git ve de: “Ey meyhaneci! Kelâm-› beli¤
nedir?” Elbette onun sanat› onu flöyle söylettirecek:

“Kelâm-› beli¤, ilim denilen çömleklerde piflirilen ve
hikmet denilen büyük küplerde duran ve fehm denilen
süzgeçle süzülen âb-› hayat gibi bir manay› zürefa deni-
len sakiler döndürüp, efkâr içer; esrarda temeflflî etmek-
le hissiyat› ihtizaza getiren kelâmd›r.”

E¤er böyle sarhofllar›n sözlerinden hofllanm›yorsan,
suyun mühendisi olan hüdhüd-ü Süleyman’›n Sebe'den
getirdi¤i nebe' ve haberi dinle: Nas›l inzal-i Kur'ân ve ib-
da-› semavat ve arz eden Zülcelâlin tavsifini etmifltir!
Hüdhüd diyor: “Bir kavme rast geldim; zemin ve asu-
mandan mahfiyat› ç›karan Allah’a secde etmiyorlar…”
Bak, evsaf-› kemaliye içinde hüdhüdün hendesesine tel-
vih eden vasf-› mezburu yanl›z ihtiyar eyledi.
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imtizaç: uyuflma; terkip olabilme,
bileflik haline gelme
inzal-i Kur’ân: Kur’ân’›n yeryüzü-
ne indirilmesi
istifra¤: kusma, gözyafl›
ifltiha: fazla istek, arzu
Kaside-i Bürde: Kâ’b b. Züheyr’in
Hz. Muhammed’in (a.s.m.) önün-
de okudu¤u kasideye karfl›, Hz.
Peygamberin s›rt›ndan ç›kard›¤›
h›rkay› kendisine giydirmesiyle
meflhur olan kaside.
kelâm: söz
Kelâm-› beli¤: bela¤atli söz, sa-
natl› ve güzel söz
mahfiyat: gizliler, sakl›lar.
muvaf›k: uygun, münasip
nebe: haber
nedamet: piflmanl›k.
sâkî: su veren, su da¤›tan 
tavsif: vas›fland›rma, niteleme
telvih: aç›klama, belli etme 
temeflflî: yürüme 
üslûp: sanatkâr›n görüfl, duyufl,
anlay›fl veya anlat›fltaki özelli¤i
veya bir türün, bir ça¤›n kendine
has anlat›fl biçimi.
vasf-› mezbûr: söylenmifl olan
vas›f, ad› geçen vas›f.
zemin: yeryüzü 
zülâl: tatl› ve berrak su
zülâl-i mana: manan›n berrakl›l›-
¤›, tatl›l›¤›
Zülcelâl: celâl sahibi, büyüklük,
izzet, heybet ve azamet sahibi Al-
lah.
zürefa: zarif kimseler, zarifler.

âb-› hayat: hayat suyu
arz: yer, dünya 
asuman: gökyüzü, sema.
bîmarhane: hastahane 
efkâr: düflünceler, fikirler,
görüfller.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler
evsaf-› kemaliye: olgunluk
vas›flar› 
fehm: anlay›fl
hakikat: gerçek

hendese: geometri; mühen-
dislik
hikmet: hakîmlik; yüksek bil-
gi, kainattaki ve yarat›l›fltaki
gayeleri araflt›rma
hissiyat: hisler, duygular.
hüdhüd: bir kufl cismi, çavufl
kuflu
hüdhüd-i Süleyman: Hz. Sü-
leyman zaman›nda, Hicaz ile
Yemen aras›nda bulunan ve

Sabâ denilen ülkede kraliçe
olan ve günefle tapan Belk›s
ile Süleyman aras›nda haber-
leflmeye vesile olan kuflun is-
mi.
ibda’i semavat: göklerin ya-
rat›lmas›.
ihtiyar: seçme, tercih etme
ihtizaz: gönlü ferahlama,
hazzetme, ferah, sevinç 
ilim: bilgi, marifet

1. Haramla dolmufl olan gözlerinden gözyafl› ak›t ve piflmanl›k perhizine sar›l.



‹fiARET
Üslûptan murad›m, kelâm›n kal›b›d›r ve suretidir. Bafl-

kalar, baflka diyorlar. Ve belâgatçe faydas›, k›ssat›n tefariki-
ni ve periflan olan parçalar›n› iltiham ve bitifltirmektir. Tâ
kaide-i “Bir fley sabit olursa, levaz›m›yla sabittir” s›rr›yla,
bir cüz'ü tahrik etmekle, k›ssat›n küllünü ihtizaza getir-
mektir. Güya, mütekellim üslûbun bir köflesini muhataba
gösterse, muhatap kendi kendine —velev bir derece karan-
l›k olsa da— tamam›n› görebilir.

Bak, nerede olursa olsun, “mübareze” lâfz›, pencere gibi,
meydan-› harbi, içinde harp olarak sana gösterir. Evet, çok
böyle kelimeler vard›r; hayalin sinemato¤rafisi denilse ca-
izdir.

gxÅu|{
Üslûp meratibi pek mütefavittir. Bazen o kadar latif ve ra-

kiktir ki, nesim-i seherden daha aheste eser. Bazen o kadar
gizli oluyor ki, bu zaman›n harbinin diplomatlar›n›n desais-i
harbiyelerinden daha mesturdur. Bir diplomat›n kuvve-i
flammesi lâz›md›r, tâ istiflmam edebilsin.

Ezcümle: Yâsin Suresinde 
1 lº«/enQ n»pgnh nΩÉn¶p©rdG p»rëoj røne fli-

ve-i ifadeden, Zemahflerî 
2 p¿Gnór«nªrdG »ndpG oRoôrÑnj røne üslûbunu is-

tiflmam etmifltir. Evet, insan isyanla Halik›n emrine karfl›
manen müdafaa ve mübareze eder.

* * *

aheste: yavafl yavafl, a¤›r a¤›r.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas› 
caiz: uygun
cüz: k›s›m, parça
desais-i harbiye: savafl hileleri,
savafl oyunlar›
ezcümle: bu cümleden olarak
güya: sanki, sözde.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
harp: savafl
ihtizaz: titreme, harekete, geçir-
me
iltiham: kaynaflma, lehimleme
istiflmam: koklama, kokusunu al-
ma 
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme
kelâm: söz
k›ssât: k›ssalar
kuvve-i flamme: koku alma, kok-
lama duygusu.
küll: bütün, bir fleyin tamam›
lâtif: tatl›, hofl
levaz›m: lâz›m olan fleyler
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca
meratip: mertebeler, basamaklar
mestur: gizli, örtülü
meydan-› harp: harp meydan›,
savafl meydan›, savafl alan›.

muhâtab: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse
murâd: maksat, meram
mübareze: kavga, savafl
müdafaa: savunma.
mütefavit: birbirinden farkl›,
çeflitli olan
mütekellim: söyleyen, konu-
flan, birinci flah›s
nesim-i seher: seher rüzgâr›,

tan yeli, tatl› sabah rüzgâr›.
rakik: çok ince, nazik, narin
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl 
s›r: gizli hakikat
sinematograf: sinema, sine-
ma makinesi.
suret: biçim, flekil, tarz
flive-i ifade: ifade tarz›.
tahrik: hareket ettirme, hare-

kete geçirme
tefârîk: ufak tefek fleyler 
tembih: hat›rlatma, ihtar.
Üslûp: sanatkâr›n görüfl, du-
yufl, anlay›fl veya anlat›fltaki
özelli¤i veya bir türün, bir ça-
¤›n kendine has anlat›fl biçi-
mi.
velev: olsa da bile, hatta, is-
ter

1. Çürümüfl kemikleri kim diriltecek? (Yâsin Suresi: 78.)
2. Mübâreze için meydana kim ç›kar?
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Dördüncü Mesele
Kelâm›n kuvvet ve kudreti ise: Kelâm›n kuyudat› birbi-

rine cevap vermek ve keyfiyat› birbirine muavenet et-
mekle, umumen, kar›nca kaderince, as›l garaza iflaret ve
her biri parma¤›n› maksat üzerine b›rakmakla, 
1 oÒ/°ûoj p∫ÉnªnérdG n∑GnP »ndpG wπocnh @ lópMGnh n∂oær°ùoMnh »sàn°T ÉnæoJGnQÉnÑpY
düsturuna timsal olmakt›r. Demek, kuyudat zenav gibi
veyahut dereler gibi, maksat ise ortalar›ndan istimdat
edici bir havuz gibi olmak gerektir.

Elhas›l: Zihnin flebekesi üstünde tersim olunan ve na-
zar-› ak›l ile al›nan suret-i garaz müflevvefl olmamak için
tecavüp ve teavün ve istimdat lâz›md›r.

‹fiARET
Bu noktadan intizam neflet etmekle tenasüp tevellüt

edip, hüsün ve cemal parlar. E¤er istersen, Rabb-i ‹zzetin
kelâm›na teemmül et.

Ezcümle: Zerresi büyük bir tafl kadar büyük olan azaptan
tahvif ve insan› kalak ve tahammülsüz olduklar›n› göster-

mek için sevk edilen
2 n∂uHnQ pÜGnònY røpe lánërØnf rºo¡ràs°ùne røpÄndnh

olan ayete bak. Nas›l ki, “fleyi z›dd›ndan in'ikâs ettirmek”
olan kaide-i beyaniyeye binaen, tehvil ve tahvif için azab›n
bir parças›n›n derece-i tesirini göstermek istedi¤inden, 
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¤›, can s›k›nt›s›, s›k›nt›da olma.
kelâm: söz
keyfiyat: nitelikler.
kudret: güç, kuvvet, iktidar
kuyudat: kay›tlar 
maksat: kastedilen fley; gaye
mesele: önemli konu
muavenet: yard›m
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k
nazar-› ak›l: akl›n nazar›, akl›n
gözüyle bakmak
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma
Rabb-i ‹zzet: izzet sahibi, sonsuz
kudret ve kudret sahibi olan Al-
lah
sevk: yöneltme, gönderme
suret-i garaz: gayeye ulafl›lacak
yol, tarz.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma
tahvif: korkutma, korkuya dü-
flürme, ürkütme.
teavün: yard›mlaflma, birbirine
yard›m etme 
tecâvüb: cevaplaflma, karfl›l›kl›
cevap verme.
teemmül: inceden inceye, etrafl›-
ca düflünme
tehvîl: korkutma, korkuya düflür-
me.
tenâsüb: uyma, uygunluk; laf›z
ve mana itibariyle birbirine uy-
gun olma
tersim: resmini çizme, resmini
yapma.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
timsal: örnek, nümune.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak
zenav: havuz, göl
Zerre: pek ufak parça

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si
azap: ceza, büyük s›k›nt›, flid-
detli ac›
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
cemal: güzellik
derece-i tesir: etki derecesi,

tesir etme derecesi
düstur: kaide, esas, prensip
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca
ezcümle: bu cümleden ola-
rak
garaz: gaye, maksat
hüsün: güzellik 

in’ikâs: aksetme, yans›ma
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük
istimdat: aman dileme, mer-
hamet ve yard›m›na s›¤›nma.
kaide-i beyaniye: beyan il-
minin kaideleri, kurallar›
kalak: iç s›k›nt›s›, gönül darl›-

1. ‹fadelerimiz farkl›d›r, fakat senin güzelli¤in birdir. ‹fadelerimizin tamam› o güzelli¤e iflaret
eder.

2. And olsun ki, Rabbinin azab›ndan küçük bir esinti onlara hafifçe dokunacak olsa… (Enbiya
Suresi: 46.)



k›llet olan esas-› maksada, nas›l kelâm›n her taraf› elini ora-
ya uzat›p kuvvet veriyor. fiöyle:

r¿pG lâfz›ndaki teflkik ile tahfif; ve pâs°ùne ’deki yaln›z te-

mas; ve lánërØnf maddesinde ve sigas›nda ve tenkirindeki tak-

lil ve tahkir; ve røpe ’deki teb'iz; ve nikâle bedel pÜGnònY zik-

rindeki tehvin; ve n∂uHnQ ’deki imâ-i rahmet, umumen takli-

li göstermekle, azab› nihayet derecede ta'zim ve tehvil eder.
Zira az› böyle olursa, ço¤undan Allah esirgesin.

gxÅu|{
Bu sana sermeflktir; yazabilirsen meflk et. Zira bütün âyât-›

Kur'âniye bu intizam ve tenasüp ve hüsne mazhard›rlar. Fa-
kat, makas›t bazen mütedahilen müteselsildir. Her birinin te-
vabii ötekiyle mukarin olur, fakat muhtelit olmaz. Dikkat et-
mek gerektir. Zira nazar-› sathî böyle yerlerde çok halt eder.

* * *

ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›
bedel: karfl›l›k
esas-› maksat: as›l maksat
halt: kar›flt›rma 
hüsn: güzellik 
ima-i rahmet: flefkat ve merha-
metin ima edilmesi
intizam: düzenlilik, düzgünlük
kelâm: söz
k›llet: azl›k, miktarca azl›k, eksik-
lik 
lâf›z: söz, kelime
makas›d: maksatlar, gayeler
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme
meflk: al›flmak, ö¤renmek için
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yap›lan çal›flma, al›flma, arafl-
t›rma 
muhtelit: kar›fl›k, kar›flm›fl
mukarin: bitiflik, yaklaflm›fl
mütedâhilen: iç içe girmifl fle-
kilde
müteselsil: teselsül eden, bir-
birinin ard› s›ra, zincirleme gi-
den
nazar-› sathî: yüzeysel bak›fl,
dikkatsizce yap›lan inceleme
nihayet: son derece 
nikâl: ateflli kömür parças›;
fliddetli ve iflkenceli azap

sermeflk: al›flt›rma için haz›r-
lanm›fl yaz› örne¤i, taslak ya-
z›s›.
sîga: kip, fiilin çekiminden
meydana gelen
tahfif: hafifletme
tahkir: afla¤› ve alçak addet-
me, afla¤›lama.
taklil: azaltma, azalt›lma, in-
dirme.
tazim: hürmet, ululama, bü-
yük sayma 
teb’iz: bölmek, bölük bölük
etmek

tehvîl: korkutma, korkuya
düflürme.
tehvîn: alçaltma, alçalt›lma.
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tenâsüb: uyma, uygunluk; la-
f›z ve mana itibariyle birbirine
uygun olma
tenkîr: bir ismi harf-i tarifsiz
kullanarak belirsiz yapma.
teflkik: flüphe
tevâbî: bir merkeze ba¤l›
olan yerler veya fleyler 
umumen: umumî olarak, bü-
tün olarak



Beflinci Mesele
Kelâm›n servet ve vüs'ati ise; nas›l suret-i terkip nefs-i

maksad› gösterir; öyle de müstetbeat›n›n telmihat›yla ve
esalibin iflarat›yla garaz›n levaz›m ve tevabiini göstermek
ve ihtizaza getirmektir. Zira telmih ve iflaret ise, sakin
olan hayalât› ihtizaza ve sakit olan cevanibini söylettir-
mekle, kalplerin en uzak köflelerindeki istihsan› ve alk›fl-
lamay› tehyiç etmeye büyük bir esast›r.

Evet, telmih ve iflaret ise, yolun etraf›n› temafla ile te-
nezzüh etmek içindir, kast ve talep ve tasarruf için de¤il-
dir. Demek, mütekellim onda mes'ul olmaz. E¤er ister-
sen bu beyitlerin içlerine gir. Bir derece seyre flayan nok-
talar vard›r:

‹flte çal olan at›na binmifl, nazenin karfl›s›nda gençlen-
mek isteyen ihtiyar baban›n sakal›n›n içine bak, belâga-
t›n çok anahtarlar›n› bulacaks›n. Al, kap›lar› aç. ‹flte 

pôrgsódG pípjÉnbnh oQÉnÑoZ Gnò'g @ Én¡nd oâr∏ob nârÑp°Tnh närôpÑnc rân∏nb
Yani, “Dedi: ‘‹htiyar oldun.’ Dedim: ‘De¤ildir; belki me-
saib-i dehrin gürültüsünden ayaklar› alt›nda ç›k›p, sakal›-
ma konmufl bir beyaz gubard›r.’”

Hem de, 

pÜnOn’r nh p…rGsôdG oΩÉn°ùpàrHpG n∑GnP s¿pÉna @ /¬pH pÒ/àn≤rdG o¢VÉnÁ/G p∂rYuhnôoj n’nh
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birlefltirmenin sureti
flayan: de¤er, lay›k, münasip
talep: isteme, dileme
tasarruf: idare etme, kullanma
tehyîc: heyecanland›rma, heye-
cana getirme
telmîh: aç›kça söylemeyip üstü
kapal› flekilde ve imal› olarak ifa-
de etme 
telmîhat: telmihler, ça¤r›fl›mlar
temâflâ: hayretle ve dikkatle ba-
k›p seyretme
tenezzüh: gezinti
tevâbî: bir merkeze ba¤l› olan
yerler veya fleyler 
vüs’at: genifllik

belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas› 
beyit: iki m›sradan oluflan fli-
ir.
cevanib: canipler, cihetler,
yanlar, taraflar.
çal at: durdu¤u yerde hare-
ket eden at
esâlib: üsluplar, tarzlar, cihet-
ler.
garaz: gaye, maksat
gubar: toz.

hayalât: hayaller, hülyalar.
ihtizaz: titreme, harekete ge-
çirme
istihsan: güzel bulma, be¤en-
me
iflarat: iflaretler, alâmetler,
belirtiler.
kast: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma
kelâm: söz
levaz›m: lâz›m olan fleyler
mes’ul: sorumlu, yükümlü
mesaib-i dehr: zaman›n mu-
sibetleri ve güçlükleri

mesele: önemli konu
müstetbeât: söze tâbi olan
manalar, söz söylerken, söz
aras›nda iflaretle anlatmalar.
mütekellim: söyleyen, konu-
flan, birinci flah›s
nazenin: nazl›, nazik, narin,
ince yap›l›
nefs-i maksat: as›l maksat,
maksad›n özü
sakin: sessiz 
sakit: susan, ses ç›karmayan,
sukut eden.
suret-i terkip: terkibin flekli,



Yani, “Sakal›m›n beyazlanmakla parlamas› seni korkut-
mas›n. Zira nur-u mütecessim gibi dima¤dan erimifl sa-
kaldan mecra bulup kendini gösteren fikir ve edebin te-
bessümüdür.”

Hem de, 

mÖ«/°ûne pírÑo°üpH s’pG r¬pÑnàrænJ rºn∏na @ mánÑ«/Ñn°T pπr«n∏pH râneÉnf rónb n∂oær«nYnh
Yani, “Gece gibi gençlikte gözün nevm-i gaflette dalm›fl,
ancak subh-misal olan sakal›n beyaz›yla uyanabildi.”

Hem de, 

p¬pFBÉn°ûrMnG »/a n¢VÉnNnh o¬ræpe s¢ünàrbÉna @ o¬næ«pÑnL oìÉnÑs°üdG nºn£nd ÉnªsfnÉncnh
Yani, “Ciriti istemek yolunda, sabah, at›m›n yüzüne yed-i
beyzas›yla bir tokat vurdu. At›m dahi k›sas›n› almak için
tayyar olan subha eriflti, yere vurdu, içinde dört aya¤›yla
gezindi. Demek at›m çal'd›r.”

Hem de, 

»pa É'¡oÑr∏ob Én¡oÑr∏nbnh @ ränôn£nN GnPpG ÉngÉnMÉn°Toh »pÑr∏nb s¿nÉnc
p¢SnônîrdGnh pârªs°üdG

Yani, “Kalbim maflukumun kemeri gibi hareket ve h›flh›fl
etmekte. Onun kalbi ise, onun bilezi¤i gibi sükûn ve sü-
kûttad›r. Demek beli ince, bile¤i kal›n oldu¤u gibi, kalbim
müfltak, onun kalbi müsta¤nidir. Demek, hüsün ve aflk›
ve isti¤nay› ve ifltiyak› bir taflla vurmufltur.”

Hem de, 

pπsªnëoªrdG pÜÉn«p©rdG…pP/»ufÉnªn«rdG n∫hoõof@ o¬nYÉn©nH p§«/Ñn¨rdG pABGnôrën°üpH »'≤rdnGnh
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çal at: durdu¤u yerde hare-
ket eden at
dima¤: ak›l, fluur.
edep: edebiyat; terbiye, güzel
ahlak
h›flh›fl: 
hüsün: güzellik 
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek
duymazl›k.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok faz-
la arzu etme 

k›sas: bir suç iflleyenin ayn›
flekilde cezaland›r›lmas›
mafluk: aflk ve ilgi ile sevilen,
sevgili 
mecra: kanal 
müsta¤ni: tenezzül etme-
yen, gerekli bulmayan 
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren
nevm-i gaflet: gaflet uykusu
nur-u mütecessim: cisimlefl-

mifl nur

subh: sabah, sabah vakti 

subh-misal: sabah gibi

sükûn: sakinlik, durgunluk

sükût: sessizlik

tayyar: uçan, uçucu 

tebessüm: gülümseme

yed-i beyza: beyaz, parlak
ve maharetli el 



Yani, “Tacir-i Yemenî gibi, ya¤murdan gelen sel, yükle-
rini, eskallerini gabit sahras›na att›. Nas›l ki bir tüccar ak-
flamda bir köye gelse, gecede köylüler rengârenk eflyala-
r›n› sat›n alsalar, sabahleyin herkes bir renk ile süslenmifl
oldu¤u hâlde evinden ç›k›yor. Hatta köyün çoban› dahi
k›rm›z› bir mendili ba¤l›yor. Öyle de, sel sahraya yükünü
att›¤› gibi, ticaret-i hafiyeye benzer imtizacat-› kimyeviye
ile çiçeklerin nazeninlerine güya rengârenk elbise al›n›r,
dikilir. Hatta çiçeklerin çoban› ›tlak›na flayan olan kefne,
(HAfi‹YE) bafl›n› k›rm›z›laflt›r›yor.”

Hem de, 

@ rânLnônØrfGnh oQrón̈ rdG n¢VÉnanh oAÉnanƒrdGnQÉnZ
πnªn©rdGnh p∫rƒn≤rdG nør«nH p∞r∏oîrdG oánaÉn°ùne

Yani, “Vefa gavr-› in'idama çekildi. Tufan-› gadr fevera-
na bafllad›. Kavl ve amel ortas›nda uzun bir mesafe aç›l-
d›.”

Uza¤a gitmek istemiyorsan, bu Makalenin bir parça
makabline nazar et. Bu meseleye numune olmak için
çok parçalar› bulacaks›n. Ezcümle:

“Âyât›n delâil-i i'caz›n›n miftah› ve esrar-› belâgat›n›n
keflflaf› yaln›z belâgat-i Arabiyedir, felsefe-i Yunaniye de-
¤ildir.”
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ince yap›l›
nümune: örnek
sahra: büyük çöl, genifl saha
flayan: de¤er, lay›k, münasip
tacir-i Yemenî: Yemenli tacir, ti-
caretle u¤raflan
ticaret-i hafiye: gizli ticaret
tufan-› gadr: merhametsiz, ac›-
mas›z sa¤anak ya¤mur.
vefa: dostluk ve sevginin gerek-
tirdi¤i davran›fllarda devaml› ol-
ma

HAfi‹YE: Dikenli, ihrak edilir bir da¤ mahsülüdür.

amel: fiil, ifl
ayat: Kur’ân ayetleri 
belâgat-› Arabiye: Arap bela-
gati, Arap edebiyat›
delâil-i i’caz: mucize oluflun
delilleri
eskal: a¤›r yükler, a¤›r fleyler.
esrar-› belâgat: belâgat›n s›r-
lar›.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak

felsefe-i Yunaniye: Yunan
felsefesi
feveran: kaynama, f›flk›rma
gavr-› in’idam: yokluk çuku-
runun dibi.
güya: sanki
›tlak: adland›rma, isim ver-
me
imtizacat-› kimyeviye: kim-
yevî unsurlar›n birbirleri ile
mezc olmalar›, uyuflmalar›

kavl: söz
keflflaf: keflfeden, gizli bir fle-
yi meydana ç›karan
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl,
bir fleyin kendinden önce
olan.
mesafe: uzakl›k, ara
mesele: önemli konu
miftah: anahtar
nazar: bak›fl
nazenin: nazl›, nazik, narin,



Veyahut “Makale-i Ûlâ”da olan “Mesele-i Ûlân›n Ha-
timesi”ndeki ‹flarete bak. ‹flte:

“Hilkat denilen fleriat-› f›triye, meczup ve misafir olan
küre-i arza farz etmifltir ki, flemse iktida eden y›ld›zlar›n
saf›nda durmak, flüzuz etmemek. Zira, zemin zevciyle

beraber 
1 nÚp©pFBÉnW Énær«nJnG demifllerdir. Taat ise, cemaatle da-

ha ahsendir.”

fiimdi teemmül et. Bu misaller, karfl› ve arkalar›ndan
öyle makamat› gösterir ki, arkalar›ndan baflka makamat
hayal meyal gibi bafl›n› ç›kar›yor.

* * *

ahsen: daha (en) güzel
cemaat: topluluk
hatime: son söz, bir eserin
sonuç k›sm›.
hilkat: yarat›l›fl
iktida: tabi olma, uyma 
küre-i arz: yer küre, dünya
makale-i Ûla: Birinci Makale
makamat: makamlar 
meczup: cezp edilmifl, bir yö-

ne çekilmifl 
mesele-i Ûlâ: birinci mesele
misal: örnek
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›.
flüzuz: kurala uymayanlar,

kural d›fl› kalanlar, kaide d›fl›
olanlar.

taat: itaat etme, boyun e¤-
me, emre uyma.

teemmül: inceden inceye, et-
rafl›ca düflünme

zemin: yeryüzü 

zevc: efl

1. ‹steyerek emrine uyduk. (Fussilet Sûresi: 11.)
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Alt›nc› Mesele
Kelâm›n semerat› ise, tabakat-› muhtelifede, suver-i

müteaddidede teflekkül eden meanidir. fiöyle:

Kimyaya aflina olanlara malûmdur; bir maddeyi, me-
selâ alt›n gibi bir unsuru, istihsal edildi¤i vakit, makine
veya fabrika ile, müteaddit borularla, muhtelif teressüba-
t›yla, mütenevvi teflekkülât ile, tabakat-› mütefavitede ge-
çer; en nihayet, ondan bir k›s›m tahassul eder.

Kelâm denilen maani-i mütefavitenin foto¤raf›yla al›n-
m›fl muhtasar bir haritan›n istiap etti¤i gibi, mefahim-i
mütefavitenin suret-i teflekkülü budur ki:

Tesirat-› hariciyeden kalbin bir k›s›m ihtisasat› ihtizaza
gelmekle müyulât tevellüt eder. Ondan hevaî manalar,
bir derece akl›n nazar›na iliflmekle, akl› kendine müte-
veccih eder. Sonra o buhar hâlindeki mana, bir k›sm› te-
kâsüf etmekle, temayülât ve tasavvurat›n bir k›sm› mual-
lâk kal›p, bir k›s›m dahi takattur etti¤inden, ak›l ona ra¤-
bet gösterir. Sonra, mayi hâlindeki k›s›mdan bir k›s›m ta-
sallüp ve tahassul etti¤inden, ak›l onu kelâm içine al›yor.
Sonra, o mütesallibden bir resm-i mahsus ile temessül ve
tecelli etti¤inden, ak›l, onun kametine göre bir kelâm-›
mahsus ile onu gösterir.

Demek, müteflahh›s olan› kelâm›n suret-i mahsusas›
içine al›yor. Ve tasallüp etmeyeni fehvan›n eline verir. Ve
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nen, yönelen
müyûlât: meyiller.
nazar: bak›fl, dikkat
nihayet: en sonunda.
resm-i mahsus: 
semerat: semereler, meyveler
suret-i mahsusa: özel, hususî
tarz 
suret-i teflekkül: meydana gel-
me sureti
suver-i müteaddide: türlü türlü
suretler
tabakat-› muhtelife: çeflitli taba-
kalar
tabakat-› mütefavite: 
tahassul: hâs›l olma, sonuç ola-
rak ç›kma 
takattur: damlama, damla damla
akma.
tasallüp: sertleflme, kat›laflma 
tasavvurat: tasavvurlar 
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me 
tekâsüf: kesifleflme, yo¤unlaflma,
s›klaflma, koyulaflma.
temâyülât: meyiller, e¤ilimler
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme 
teressübat: dibe çökmeler, çö-
kelmeler 
tesirat-› hariciye: d›fltan gelen
etkiler, d›fl tesirler.
teflekkül: kurulma, oluflma, flekil-
lenme
teflekkülât: teflekküller, oluflum-
lar , meydana gelifller.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
unsur: madde, esas, kök.

aflina: bildik, tan›d›k 
fehvâ: mana, anlam, mef-
hum, kavram.
hevaî: 
ihtisasat: duymalar, alg›la-
malar
ihtizaz: titreme, harekete ge-
çirme
istiap: içine alma, içine s›¤d›r-
ma, kapsama 
istihsal: has›l etme, meydana
getirme, elde etme, üretme 
kamet: boy, endam 

kelâm: söz
kelâm-› mahsus: baflkalar›-
n›n anlamad›¤› kelâm, kendi-
ne has söz
maani: manalar, anlamlar.
maani-i mütefavite: farkl›
farkl› manalar
malûm: bilinen, bilinir olan
mayi: su gibi akan, su hâlinde
bulunan fley, s›v›.
mefahim-i mütefavite: farkl›
farkl› anlay›fllar
meselâ: örne¤in

mesele: önemli konu
muallâk: bir yere dayanma-
dan havada, boflta, bofllukta
duran 
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
müteaddit: çeflitli, bir çok
mütenevvi: çeflit çeflit
mütesallib: kat›laflm›fl, sert-
leflmifl.
müteflahh›s: flah›slanan, göz-
le görünür hâle gelen 
müteveccih: bir cihete dö-



tahassul etmeyeni iflaret ve keyfiyet-i kelâma yükler. Ve
takattur etmeyeni kelâm›n müstetbeat›na havale eder.
Ve tebahhur etmeyeni üslûbun ihtizazat›na ve kelâm ile
refakat eden mütekellimin etvar›yla rapteder.

‹flte bu silsilenin borular›ndan ismin müsemmas› ve fii-
lin manas› ve harfin medlûlü ve nazm›n mazrufu ve
hey'etin mefhumu ve keyfiyat›n mermuzu ve müstetbea-
t›n müflarünileyhleri ve hitab› teflyî eden etvar›n muhar-
rikleri, hem de “dâllün bilibare”nin maksudu ve “dâllün
biliflaret”in medlûlü ve “dâll ün bilfehva”n›n mefhum-u
k›yasîsi ve “dâllün biliktiza”n›n mana-i zarurisi ve daha
baflka mefahim, umumen bu silsilenin birer tabakas›n-
dan in'ikat eder ve flu madenden ç›kar. E¤er seyretmek
istersen, kendi vicdan›na bak, flu meratibi göreceksin.
fiöyle:

Senin mahbubun, vakta gözünüzün penceresinden flu-
a ve berk-i hüsnünü vicdan›n›za ilka ederse, o aflk deni-
len nar-› mukade birden yand›rmaya bafllad›¤›ndan, his-
siyat iltihaba bafllamakla, amal ve müyulât dahi heyeca-
na gelip, birden o amaller üst kattaki hayalin taban›n›
deler. ‹mdat istediklerinden, o hazinetü’l-hayalde safbes-
te-i hareket ve mahbubun mehasinini ellerinde tutmufl
veyahut onun mehasinini hat›ra getirmekle tasvir eden,
baflkas›n›n mehasini ile iflba olunmufl olan hayalât ise o
amalin imdad›na koflarlar. Beraber hücum edip, hayal-
den lisana kadar inmekle beraber, zülâl-i visale olan
meyli arkalar›nda ve firaktan olan teellümü sa¤da ve ta-
zim ve tedip ve ifltiyak› sola ve terahhum ve lutfu iktiza

âmâl: emeller, arzular, istekler
berk-i hüsn: güzelli¤in flimflek
çakmas› gibi parlakl›¤›
dall-i bilfehva: söylenen sözün
veya ifadelerin hulâsas›ndan ç›-
kan manaya göre delil ve iflaret
olmak.
dall-i bilibare: bir ifade veya söz-
den muayyen bir manan›n ve
hükmün anlafl›lmas›.
dall-i biliktiza: lüzum ettirme,
icap ettirme delili; söylenen sö-
zün-bir fleyi de gerekli k›ld›¤›na-
delil olmas›.
dall-i biliflare: sözdeki manan›n
iflaretine göre delil olmak.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma
hayalât: hayaller, hülyalar.
hazinetü’l-hayal: hayal hazinesi,
âlemi
ihtizazat: depremler, titremeler
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›lma
ilka: b›rakma
in’ikâd: kurulma, teflkil edilme,
toplanma 
iflba: doyurma
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme 
keyfiyat: nitelikler.
keyfiyet-i kelâm: kelâm›n esas›,
içyüzü
lisan: dil
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ihsan
maksut: kast edilen fley, gaye
mana-y› zarurî: mecburî olan
mana
mazruf: iç, as›l, muhteva.
medlûl: bir kelime veya bir ifla-
retten anlafl›lan, bir kelime veya
ibarenin gösterdi¤i fley, mana 
mefahim: mefhumlar, kavramlar.
mefhum: bir sözün ifade etti¤i
mana
mefhum-› k›yasî: benzetme ile
ilgili olarak sözden anlafl›lan ma-
na
mehasin: güzellikler, iyilikler
meratip: mertebeler, basamaklar
mermûz: aç›ktan belirtilmeyip,
iflaret ve remz ile anlat›lan, ima
edilmifl olan.
muharrik: harekete getiren, ha-
reketlendiren, harekete geçiren 
müsemma: isimlendirilmifl, nes-
ne
müstetbeât: söze tâbi olan ma-
nalar, söz söylerken, söz aras›nda
iflaretle anlatmalar.
müflarünileyh: kendine iflaret
edilen, ismi evvelce söylenmifl
olan, sözü edilen.
mütekellim: söyleyen, konuflan,
birinci flah›s
müyûlât: meyiller.
nâr-› mukade: a¤›r yüklü, tutufl-
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mufl atefl
nazm: kafiyeli, vezinli söz 
rapt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifl-
tirme 
refakat: refiklik arkadafll›k
safbeste-i hareket: harekete
geçmek üzere saf ba¤lay›p
haz›r olan.
silsile: zincir 
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri
tabaka: derece, kat
tahassul: hâs›l olma, sonuç
olarak ç›kma 

takattur: damlama, damla
damla akma.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tazim: hürmet, ululama, bü-
yük sayma 
te’dîb: edeplendirme, edep
verme 
tebahhur: buharlaflma, bu¤u
hâline gelme, bu¤ulanma 
teellüm: elemlenme, tasalan-
ma, dertlenme, üzüntü duy-
ma

terahhum: merhamet etme,
ac›ma.

teflyi: u¤urlama, yolcu etme

umumen: umumî olarak, bü-
tün olarak

üslûp: sanatkâr›n görüfl, du-
yufl, anlay›fl veya anlat›fltaki
özelli¤i veya bir türün, bir ça-
¤›n kendine has anlat›fl biçi-
mi.

vakta: ne zaman, ne vakit

zülâl-i visal: kavuflman›n tat-
l›l›¤›, berrakl›l›¤›



eden mahbubun mehasinini önlerine ve hediye olarak
medihan›n gerdan›n› ve senan›n dürrlerini ellerine al-

makla beraber, o 
1 pInópÄran’rG »'∏nY oInónbƒoªrdG oQÉsædnG ›tlak›na flayan

olan o atefli söndürmek için zülal-i visali celp eden tav-
sif-i bi'l-fezail ile arz-› hacet ederler.

‹flte, bak, kaç tabakatta bildi¤in manadan baflka ne ka-
dar meanî bafllar›n› ç›kar›p görünüyor. E¤er korkmuyor-
san, ‹bni Far›d’›n veya Ebu Tayyib’in gözlerinden müthifl
olan vicdanlar›na bak. Ve vicdan›n tercüman› olan

»/arôn£pd w≥nM @ Én¡/ànærLoh n¥rƒna GkOrQnh pßrës∏dÉpH oâr°SnônZ
2 Én°SnônZ …/òsdG n»pærénj r¿nG 

hem de 

»/°S'’r G …pópFÉnYnÓnJ @ »nJnG rπng n∫shnG pAÉn°ûrMn’r Gnh pør«n©r∏p∏na
3 pâsÑnJ nåpdÉnKnh

hem de 
4 GkPGnòoL o¬ræpe nQÉn°U »/Ñr∏nb n∑Gnƒngnh @ GnPÉnªpd n∑Énªod pÅ∏nªnX ÉnªnM wón°U
hem de 

m¢VrhnQ »/a n…Énær«nYnh @ Én°†n̈ rdG nøpe x»pcnP môrªnL »'∏nY n…Én°ûoM
5 o™nJrônJ pør°ùoërdG nøpe

gör ve dinle ki, çendan gözleri Cennette tenezzüh eder;
fakat vicdanlar›ndaki Cehennem tazip eder.
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habbet edilen
mediha: 
mehasin: güzellikler, iyilikler
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç
senâ: methetme, övme
flayan: de¤er, lay›k, münasip
tabakat: tabakalar, dereceler,
katlar
tavsif-i bi’l-fezail: faziletleriyle
birlikte tavsif etme.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme
tenezzüh: gezinti
zülâl-i visal: kavuflman›n tatl›l›¤›,
berrakl›l›¤›

arz-› hacet: ihtiyac›n› bildir-
me.
celp: çekme, kendine çekme

çendan: gerçi, her ne kadar
dürr: inci, inci tanesi.
›tlak: adland›rma, isim ver-

me 
maani: manalar, anlamlar.
mahbup: sevgili, sevilen, mu-

1. Kalpleri saracak derecede tutuflmufl atefl.
2. Gözlerim, bir anl›k bak›fl›yla yanaklar›na gül dikti. Öyle ise, onu koparmak gözlerimin hak-

k›d›r.
3. Beni muayene eden hekim, gözlerim ve kalbim için “Hel Eta”n›n birinci ayeti ile “Tebbet”in

üçüncü ayetini okudu. (Her iki ayette de her fleyi saran ateflten bahsedilir.)
4. Aflk›ndan kalbim paramparça olurken, duda¤›ndaki siyah bir ben seni sevmeme nas›l ma-

ni olur?
5. Dikenli a¤açlar›n kor aleviyle içim tutuflmufl yan›yor; gözlerim ise, güzelliklerle dolu bir bah-

çede dolafl›yor.



Öyle de, mehasinine iflaret ve isti¤nas›na remz ve te-
ellüm-ü firaka imâ ve flevke tasrih ve taleb-i visale telvih
ve terahhumunu celp eden hüsnüne tansis etmekle be-
raber, hissiyat›n› tahrik eden hey'et-i etvar›yla çok haya-
lât-› rakikay› göstermifllerdir.

‹fiARET
Nas›l bir hükûmetin intizam›nda her memura istidad›

nispetinde, vazife derecesinde, hizmet miktar›nca ücret
vermek lâz›md›r. Öyle de, böyle meratib-i mütefaviteden
ihtilât eden manalar ise, garaz-› küllî olan mesuk-u lehü’l-
kelâm›n merkezine kurbiyet nispetinde ve maksuda hizmet
derecesinde her birine inayet ve ihtimamda hisse ve nasip-
lerini taksim-i adil ile tefrik etmek gerektir. Tâ ki, o mu-
adeletle intizam ve o intizamdan tenasüp ve o tenasüpten
hüsn-ü vifak ve o hüsn-ü vifaktan hüsn-i muafleret ve o
hüsn-ü muafleretten kelâm›n kemaline bir mizanü’t-tadil
ç›kabilsin. Yoksa vazifesi hizmetkarl›k ve tabiat› çocukluk
olanlar, büyük rütbeye girmekle tekebbür eder. Tekebbür
etmekle tenasübünü bozup muaflereti teflvifl eder.

Demek kuyudat-› kelâm›n istidatlar›n› nazara almak ge-
rektir. Evet, her fleyi istidad› nispetinde terfi' etmek lâz›m-
d›r. Zira görünüyor ki, göz, burun gibi bir aza ne kadar gü-
zel olursa, hatta alt›ndan olursa, haddinden büyük oldu¤u
hâlde sureti çirkin eder.

gxÅu|{
Nas›l bazen en küçük bir nefer, bir hizmete, meselâ düfl-

man ordusuna keflf-i râze gider, müflir gidemez. Veyahut bir

aza: organlar, uzuvlar
celp: çekme, kendine çekme
garaz-› küllî: bütüne yönelik ga-
ye
hayalât-› rakika: merhamet ve
flefkat dolu hayaller.
heyet-i etvar: birlik oluflturan ta-
v›rlar›n toplam›
hisse: pay, nasip
hissiyat: hisler, duygular.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hüsn: güzellik 
hüsn-i muafleret: bir arada yafla-
man›n güzelli¤i
hüsn-i vifak: uygunluk ve anlafl-
madan meydana gelen güzellik
ihtilât: kar›flma 
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
intizam: düzenlilik, düzgünlük
istidat: kabiliyet, yetenek 
isti¤na: aza kanaat etme, olanla
yetinme, gönül toklu¤u, tok göz-
lülük 
kelâm: söz
kemal: olgunluk, mükemmellik
keflf-i râz: s›r toplama, casusluk
etme.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n olma,
yak›nl›k kazanma.
kuyudat-› kelâm: kelâm›n kay›t-
lar›, sözün kay›tlar›
maksut: kast edilen fley, gaye
mehasin: güzellikler, iyilikler
meratib-i mütefavite: birbirin-
den farkl› mertebeler, çeflitli mer-
tebeler
meselâ: örne¤in
mesûkun-lehü-l-kelâm: sözün
söylenme maksad›
mizanü’t-tâ’dil: do¤rulaflt›rma,
do¤rultma terazisi.
muadelet: eflitlik, muadillik
muafleret: birlikte yaflay›p iyi ge-
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çinme, adab-› muafleret, gör-
gü.
müflir: en yüksek askerî de-
rece, mareflal.
nasip: hisse, pay, k›smet 
nazar: bak›fl, dikkat
nefer: asker, er
nispet: oran, ölçü
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme
suret: biçim, görünüfl
flevk: fliddetli arzu, istek; ke-
yif, nefle
tabiat: yarat›l›fl, karakter, se-

ciye
tahrik: hareket ettirme, hare-
kete geçirme
taksim-i âdil: adaletli paylafl-
t›rma
taleb-i visal: kavuflma iste¤i
tansîs: tetkikten sonra karar
vermek, inceden inceye arafl-
t›rma 
tasrih: aç›kça ifade ederek
flüphe ve tereddütleri silme.
teellüm-i firak: ayr›l›ktan ge-
len elem
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-

r› tutma
tekebbür: kibirlenme, bü-
yüklük satma
telvih: söz aras›nda manal›
söz söyleme 
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tenâsüb: uyma, uygunluk,
birbirini tutma 
terahhum: merhamet etme,
ac›ma.
terfi: yükseltme 
teflvifl: kar›flt›rma, karmakar›-
fl›k etme 
vazife: görev



küçük talebe yapt›¤› ifli büyük âlim yapamaz. Çünkü, büyük
adam her fleyde büyük olmak lâz›m gelmez. Herkes kendi sa-
nat›nda büyüktür.

Kezalik, o meani-i mütezahime içinde bazen bir küçük
mana riyaset eder; o k›ymettar oluyor. Zira onun vazifesi,
flimdi gelecek bir esbap ile ehemmiyetlidir.

Buna iflaret eden ve k›ymetine menar olan sarih hüküm ve
lâz›m-› karibinin adem-i salâhiyetidir ki, onun hat›ras› için,
irsal-i lâfz ve sevk-i hitap edilsin ve kelâm dahi postac›l›k et-
sin. Zira, yâ bedihi ve malûmdur, görünüyor; veyahut hafif ve
zay›ft›r, as›l garazda ehemmiyeti yoktur. Veyahut onu hüsn-ü
telâkki ve kabul edecek ve ona kulak verecek muhatap yoktur.
Veyahut mütekellimin hâline muvafakat ve tekellüme dâî
olan arzuya hizmet edemez. Veyahut muhatab›n fle'n ve hay-
siyetine imtizaç, istimzaç edemez. Veyahut kelâm›n maka-
m›nda ve müstetbeat›n tevabiinde ecnebi görünüyor. Veyahut
garaz›n muhafazas›na ve levaz›m›n tedarikine müstait de¤il-
dir.

Demek her bir makamda bu esbaplardan yaln›z birinin
sözü dinlenir. Fakat umumen ittihat etseler, kelâm› en yüksek
tabakaya ç›kart›yorlar.

Hatime
Baz› meani-i muallâka vard›r ki, bir flekl-i muayyenesi

ve bir vatan-› hususiyesi yoktur. Müfettifl gibi her bir da-
ireye girer.
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makam: 
malûm: bilinen, bilinir olan
menâr: nur yeri, ›fl›k yeri 
muhafaza: koruma
muhâtab: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse
muvafakat: uyma, uyuflma, uy-
gunluk 
müstait: kabiliyetli, yetenekli
olan
müstetbeât: söze tâbi olan ma-
nalar, söz söylerken, söz aras›nda
iflaretle anlatmalar.
mütekellim: söyleyen, konuflan,
birinci flah›s
riyaset: reislik, baflkanl›k
sarih: aç›k, âflikar
sevk -i hitap: hitab› yollamak,
göndermek, yönlendirmek
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›
flekl-i muayyene: kesin olarak
belirli olan flekil
tabaka: derece, kat
talebe: ö¤renci
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama
tekellüm: söyleme, konuflma
tevâbî: bir merkeze ba¤l› olan
yerler veya fleyler 
umumen: umumî olarak, bütün
olarak
vatan-› hususiye: bir fleyin özel
yeri , mekan›
vazife: görev

adem-i salâhiyet: yetkisizlik,
vazife icab› bir ifli yapmaya
hakk› olmama.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam› 
bedihî: delil ve ispata muh-
taç olamayacak derecede
aç›k ve ortada olan.
dâi: davet eden, ça¤›ran
ecnebi: yabanc›
ehemmiyet: önem
ehemmiyetli: önemli
esbap: sebepler, vas›talar
garaz: gaye, maksat

hatime: son söz
haysiyet: fleref, onur, itibar 
hüküm: karar, emir
hüsn-i telakki: iyi anlay›fl, iyi
kabul edifl, güzel telâkki et-
mek, anlay›fl gösterip iyi ni-
yetle kabul etme.
imtizaç: uyuflma, uygunluk,
ba¤daflma 
irsal-i lafz: lafz› göndermek
istimzâc: birisinin mizac›n›,
huyunu ö¤renmeye çal›flma.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma

kelâm: söz
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece
k›ymet: de¤er
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli
lâz›m-› karib: en yak›n plan-
da
levaz›m: lâz›m olan fleyler
maani-i muallak: tam olarak
anlafl›lmam›fl, yerine oturma-
m›fl manalar
maani-i mütezahime: akla
gelmekte birbiriyle yar›flma
hâlinde olan manalar.



Baz› kendine hususî bir lâf›z tak›yor. Bu muallâkat›n
bir k›sm› ise, harfiye ve hevaiye gibidir. Baflka kelime
onu derununa çeker.

Bazen bir cümleye belki bir k›ssate nüfuz eder. Ne va-
kit o cümleyi ezdirirsen, ruh gibi o mana takattur eder.
Meselâ, hasret ve ifltiyak ve temeddüh ve teessüf, ilâ ahir
gibi manalard›r.

* * *
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derun: iç, içeri, dahil 
harfiye: 
hasret: özlem
hevaiye: hava gibi hafif ve lâ-
tif karakterde olan fleyler.
ilââhir: sona kadar, sonuna
kadar.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok faz-
la arzu etme 
k›ssât: k›ssalar
lâf›z: söz, kelime

meselâ: örne¤in
muallâkat: ‹slamdan önceki
arap flairlerin fliirleri.
nüfuz: geçerli olma, iflleme
susî: özel
takattur: damlama, damla
damla akma.
teessüf: üzülme, ac› duyma
temeddüh: kendi kendini öv-
me, kendini methetme, bö-
bürlenme.



Yedinci Mesele
Belâgat›n ukde-i hayatiyesi, tabir-i di¤erle, beyan›n fel-

sefesi veyahut fliirin hikmeti ise, hariciyat›n nevamisi ve
mekayisini temessül etmektir. fiöyle:

Hakaik-› hariciyedeki kanunlar› k›yas-› temsili cihetiy-
le ve deveran tarikiyle ve vehmin tasarrufuyla flairane
olan maneviyat ve ahvalde yerlefltirmektir. Demek, âyi-
ne gibi, hariçten in'ikâs eden hakikatin flualar›n› temes-
sül eder. Güya kendi sanat-› hayaliyesiyle ve nakfl-› kelâ-
misiyle hilkat ve tabiat› taklit ve muhakât eder.

Evet, kelâmda hakikat olmaz ise de, en ekall flebih ve
nizam›ndan istimdat etmek ve onun danesi üzerinde
sümbüllenmek gerektir. Fakat her danenin mahsus bir
sümbülü vard›r. Bir bu¤day bir a¤aç kadar sümbüllen-
mez. Felsefe-i beyan nazara al›nmazsa, belâgat hurafat gi-
bi, hayalgûl gibi, samie hayretten baflka bir fayda vermez.

‹fiARET
Felsefe-i beyaniyeye müflabih, nahvin dahi bir felsefesi

vard›r. O felsefe ise, vaz››n hikmetini beyan eder. Kütüb-ü
nahivde mezkûr olan münasebat-› meflhure üzerine mües-
sestir. Meselâ bir mamule iki amil dahil olmaz. Ve “hel” lâf-
z› fiili gördü¤ü gibi sabretmez, visal ister. Hem fail kuvvet-
lidir, kavî olan zammeyi kendine gasp eder. Mesele, hariç ve
kâinatta cârî olan kanunlar›n birer aks-i misalîsidir.
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nin d›fl›ndaki hakikatler
hariciyat: d›flar›ya ait olan fleyler
hayalgûl: hayalen görülen korku-
tucu mahluk.
hel: Arapçada soru cümlesinin ba-
fl›na gelen edat, soru edat›, ..m›?
hikmet: gaye, maksat
hilkat: yarat›l›fl
hurafat: hurafeler, bât›l inan›fllar 
in’ikâs: aksetme, yans›ma
istimdat: aman dileme, merha-
met ve yard›m›na s›¤›nma.
kavi: kuvvetli, güçlü
k›yas-› temsilî: temsile dayanan
k›yas.
kütüb-i nahv: nahiv ilmi ile ilgili
kitaplar
mamul: amilin neticesi; cümlede
kendilerinden önce gelen harf, fi-
il veya isim tamlamas›nda tamla-
y›c›, s›fat tamlamas›nda s›fat gibi
etkileyicilerden etkilenen, isim, fi-
il ve s›fat gibi ö¤eler
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler
mekâyis: mikyaslar, ölçüler
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhâkât: bir kimseyi taklid et-
me 
müesses: tesis edilmifl, kurulmufl
olan, kurulu 
münasebat-› meflhure: meflhur
alâkalar, herkeflçe bilinen iliflkiler
müflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik bulunan fley-
lerden her biri
nahv: söz dizimi, cümle bilimi;
sentaks.
nakfl-› kelamî: kelâm›n nakfli, sü-
sü; kelâm›n görünüflündeki gü-
zellik, süs, cezbedicilik
nevamis: kanunlar, fleriatlar.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük
sâmi: dinleyen, dinleyici.
sanat-› hayaliye: hayal sanat›,
hayalden gelen sanat
flairâne: flairce, flair gibi, flaire ya-
k›flacak flekilde 
flebih: benzer, t›pk›
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri
tabiat: yarat›l›fl, karakter, seciye
tabir-i di¤er: di¤er tabir, baflka
bir ifade.
tasarruf: idare etme, kullanma
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme 
ukde-i hayatiye: hayatla ilgili dü-
¤üm, hayat dü¤ümü.
vâz›: vaz’ eden, koyan, yerleflti-
ren 
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce
visal: ulaflma, kavuflma 
zamme: ötre denilen, üstüne ko-
nulan harfi o , ö , u , ü okutan ha-
reke.

ahval: haller, durumlar
aks-i misalî: benzer gibi yan-
s›ma, aynadaki görüntü
amil: sebep, etken
âyine: ayna
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas› 
beyan: belâgat ilminin; haki-
kat, mecaz, kinaye, teflbih ve

istiarelerini ö¤reten k›sm› 
beyan: bildirme, aç›klama,
söyleme
cari: cereyan eden, akan, iflle-
yen
dâne: tane, tohum 
deveran: dönüp dolaflma,
dönme, dolafl›m.
ekal: daha az, en az, pek az,
en küçük.
fail: özne, fiili yapan veya

âmil olan unsur.
felsefe: bir ilmin esasl› düs-
turlar› 
felsefe-i beyan: beyan ilmi-
nin felsefesi.
felsefe-i beyaniye: beyan il-
minin felsefesi
gasp: zorla alma, zaptetme,
el koyma 
Hakaik-› hariciye: d›fl âlemin
hakikatleri, insan›n iç âlemi-



gxÅu|{
Bu münasebat-› nahviye ve sarfiye olan hikmet-i vaz›h ise,

felsefe-i beyan derecesinde olmaz ise de, pek büyük bir k›yme-
ti vard›r. Ezcümle, istikra ile sabit olan ulûm-u nakliyeyi
ulûm-u akliyenin suretlerine çeviriyor.

* * *
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ezcümle: bu cümleden ola-
rak
felsefe-i beyan: beyan ilmi-
nin felsefesi.
hikmet-i vâz›h: anlafl›lm›fl,
aç›k hikmet
istikra: tümevar›m
k›ymet: de¤er
münasebat-› nahviye ve
sarfiye: nahiv ve sarf ilimleri-
ne göre de¤erlendirilen iliflki-
ler

sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl 

suret: biçim, flekil, tarz

tenbih: hat›rlatma, ihtar.

ulûm-i akliye: aklî ilimler, ak-
la dayanan ilimler.

ulûm-i nakliye: naklî ilimler;
hadis, tefsir, f›k›h gibi ve mu-
kaddes kitaplardan nakil olu-
nan ve rivayet üzerine kurul-
mufl olan ilimler.



Sekizinci Mesele
Maani-i beyaniyenin afl›lamas› ve telkihi ve manalar›n

becayifl ve ink›laplar›, kelimenin mana-i hakikîsi, ya ga-
raz veyahut mana-i muallâkadan birisini teflerrüp ve içi-
ne cezp etmektir. Zira içine girdi¤i vakit, sahibü’l-beyt
olan hakikate ve esasa dönüyor. Ve as›l lâfz›n sahibi olan
mana ise bir suret-i hayatiyeye dönüyor. Ona medet ve-
rir ve müstetbeattan istimdat eder. Bu s›rdand›r ki, keli-
me-i vahidenin maani-i müteaddidesi oluyor. Ve becayifl
ve telkihat bundan ç›kar. Bu noktadan gaflet eden, bü-
yük bir belâgat› kaybeder.

‹fiARET

Bir fley merkep ve binilmifl ise, »'∏nY lâfz›na müstehak ol-

du¤u gibi, zarf gibi içine ald›¤›ndan, »/a lâfz›n› ister

—
1 pôrënÑrdG »/a …/ôrénJ gibi. Hem de, bir fley alet oldu¤un-

dan, AÉnH lâfz›n› ister. 
2 pºs∏t°ùdÉpH nír£s°ùdG oärón©n°U gibi. Ve me-

kan ve merkep oldu¤unda, »/a ve »'∏nY lâf›zlar› dahi ister.

Hem de, gaye oldu¤undan, »'dpG ve »sànM lâf›zlar›n› ister.

‹llet ve zarf oldu¤undan, rΩn’ ve »/a lâf›zlar›n› dahi ister.
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maani-i müteaddide: çeflitli ma-
nalar, birden çok mana
mana-y› hakikî: gerçek, do¤ru,
as›l, mana.
mana-y› muallaka: tam olarak
anlafl›lmam›fl olan mana
medet: inayet, yard›m, imdat
merkep: binilen vas›ta, binilen
fley, binek 
mesele: önemli konu
müstahak: hak eden, hak etmifl 
müstetbeât: söze tâbi olan ma-
nalar, söz söylerken, söz aras›nda
iflaretle anlatmalar.
sahibü’l-beyt: ev sahibi.
s›r: gizli hakikat
suret-i hayatiye: hayat flekli.
telkih: afl›lama, afl› yapma 
telkihat: telkihler, afl›lamalar
teflerrüp: suyu kendine çekme,
içme 

belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas› 

cezp: kendine do¤ru çekme,
çekilme 

gaflet: ihmal, endiflesizlik 
garaz: gaye, maksat
hakikat: gerçek
illet: sebep
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm,
köklü de¤iflme

istimdat: aman dileme, mer-
hamet ve yard›m›na s›¤›nma.

kelime-i vahide: bir kelime

lâf›z: söz, kelime

maani-i beyaniye: bildirilen
ve anlat›lan manalar.

1. Denizde ak›p gider. (Bakara Sûresi: 164.)
2. Dama merdivenle ç›kt›m.



1 xôn≤nàr°ùoªpd …/ôrénJ o¢ùrªs°ûdGnh gibi. ‹flte sermeflk; sen de k›-

yas edebilirsen et.

gxÅu|{
Bu mütedahil manalar›n hangisi daha ziyade senin gara-

z›na temas eder ve maksada s›la-i rahim vard›r, ileriye sür ve
izhar et. Bakîleri ona teflyî edici yapt›r. Yoksa senin tarz-› ifa-
den haflmet ve ziynet-i beyaniyeden ç›plak olacakt›r.

* * *

bâkî: geri kalan
garaz: gaye, maksat
haflmet: ihtiflam, heybet, bü-
yüklük
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme

maksat: kastedilen fley; gaye
meflk: al›flt›rma için haz›rlan-
m›fl yaz› örne¤i, taslak yaz›s›.
mütedâhil: tedahül eden, bir-
biri içine geçen
s›la-i rahîm: iliflkiyi devam
ettirme.
tarz-› ifade: ifade tarz›, söyle-

yifl, anlat›fl flekli.

tembih: hat›rlatma, ihtar.

teflyi: u¤urlama, yolcu etme

ziyade: çok, fazla

ziynet-i beyaniye: beyan›n
süsleri, süslü güzellikleri

1. Günefl de kendisine tâyin edilmifl bir yere do¤ru ak›p gider. (Yâsin Sûresi: 38)
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Dokuzuncu Mesele
‹rade-i cüz'iyeyi ve tasavvur-u basiti aciz b›rakan kela-

m›n yüksek tabakas› fludur ki: Mütedâhilen müteselsil
olan makas›d›n taaddüdü ve mütenasilen murtab›t olan
metalibin teselsülü ve netice-i vahideyi tevlit eden as›lla-
r›n içtima› ve her biri ayr› ayr› semere veren füru-u kesi-
renin istinbat›na istidat veya tazammunu iledir. fiöyle ki:

• Maksadü’l-makas›t olan en uzak ve yüksek hedef-i
garazdan ayr›l›p gelmekte olan maksatlar, birbirine mur-
tab›t ve birbirinin noksaniyetini tekmil ve komfluluk hak-
k›n› eda etmekle kelâma vüs'at ve azamet verir. Güya bi-
rini vazetmekle öteki ve di¤eri ve baflkas›n› ve daha bafl-
kas›n› vazeder. Ve sa¤ ve solda ve her cihetin nispetini
gözetmekle birden, o makas›d› kelâm›n kasr-› müfleyye-
desine kuruyor. Güya çok ak›llar› kendi akl›na muavenet
etmek için istiare etmifl, istihdam ediyor. Sanki o mec-
mu-u makas›tta her bir maksat tesavir-i mütedahileden
müflterekü’n-fih bir cüzdür. Nas›l mütedahil tasvirlerde si-
yah bir noktay› bir ressam koysa, o nokta birinin gözü,
ötekisinin yüzünün hâli, berikisinin burnunun deli¤i, bafl-
kas›n›n a¤z› oldu¤u gibi, kelam-› alîde dahi öyle noktalar
vard›r.

• ‹kinci nokta: K›yas-› mürekkep ve müteflaap s›rr›yla,
metalip tenasül edip teselsül etmektir. Güya mütekellim
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yaslar
makas›d: maksatlar, gayeler
maksadü’l-makas›d: maksatlar›n
maksad›
maksat: gaye
mecmu-› makas›d: maksatlar›n
toplam›, tümü
mesele: önemli konu
metalip: talep olunan, istenen
fleyler, istekler, arzular.
muavenet: yard›m
murtab›t: ba¤lanm›fl, ba¤l› 
müflterekü’n fih: çeflitli paylara
ayr›lm›fl, kendisinde hisseler bu-
lunan
mütedâhil: tedahül eden, birbiri
içine geçen
mütedâhilen: iç içe girmifl flekil-
de
mütekellim: söyleyen, konuflan,
birinci flah›s
mütenâsilen: 
müteselsil: teselsül eden, birbiri-
nin ard› s›ra, zincirleme giden
netice-i vahide: tek sonuç, bir
sonuç
nispet: k›yaslama; oran, ölçü
noksaniyet: eksiklik, noksanl›k
nokta: konu ile ilgili bölüm
ressam: resim yapan, resim çizen
sanatkâr.
semere: meyve, güzel netice
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›
taaddüt: birden çok olma, ço¤al-
ma, say›s› artma.
tabaka: derece, kat
tasavvur-› basit: karmafl›k olma-
yan basit tasavvur
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tekmil: tamamlama, kemâle er-
dirme
tenâsül: birbirinden do¤up üre-
me
tesavir-i mütedahile: iç içe gir-
mifl tasvirler
teselsül: zincirleme, silsile halin-
de birbirini takip etme
tevlit: do¤urma 
vaz: koyma, konulma
vüs’at: genifllik

âciz: zay›f, güçsüz
asl: kök, temel, esas
azamet: büyüklük
cihet: yön
cüz: parça
eda: yerine getirme 
füru-i kesire: bir bütünün
çok dallara ayr›lmas›, çok flu-
beleflmesi, ayr›nt›lar›n fazla-
laflmas›.
güya: sanki
hedef-i garaz: niyetin ulafl-

mak istedi¤i nokta
içtima: toplanma
irade-i cüz’iye: cüz’î irade, in-
sanda bulunan s›n›rl› irade,
bir fleyi yapmak veya yapma-
mak konusunda Allah taraf›n-
dan insan›n elinde b›rak›lm›fl
istek.
istiare: baflkas›ndan kullan-
mak üzere alma, ödünç alma,
birinden i¤reti bir fley alma 
istidat: kabiliyet, yetenek 

istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma
istinbat: bir söz veya iflten
gizli bir mana ç›karma 
kasr-› müfleyyede: sa¤lam
yap›lm›fl büyük bina
kelâm: söz
kelâm-› âlî: yüksek söz
k›yas-› mürekkep ve müte-
flaab: birden çok mukadde-
meden meydana getirilmifl,
flube ve k›s›mlara ayr›lm›fl k›-



o metalibin beka ve tenasülünün bir tarih-i tabiîsine ifla-
ret eder.

Meselâ, âlem güzeldir. Demek Sanii, Hakîmdir; abes
yaratmaz, israf etmez, istidadat› mühmel b›rakmaz. De-
mek, intizam› daima tekmil edecek. Ci¤erflikâf ve ta-
hammülsuz ve emel öldürücü bütün kemalât› zîr ü zeber
eden hicran-› ebedî olan ademi insana musallat etmez.
Demek, saadet-i ebediye olacakt›r. Üçüncü Makalenin
‹kinci fiahadetinin Mukaddemesinde, nübüvvet-i mutla-
kan›n mebhasinde, insan›n hayvandan üçüncü cihet-i
fark› buna iyi bir misaldir.

• Üçüncü nokta: Netice-i vahideyi tenatüç eden usul-i
müteaddideyi cem ve zikretmektir. Zira her bir asl›n yük-
sek netice ile kasten ve bizzat irtibat› olmaz ise, lâakal bir
derece ihtizaza ve inkiflafa getirir. Güya usul denilen me-
zahir ve âyinelerin ihtilâf›yla ve netice ve mütecellinin
vahdetiyle maksad›n tecerrüdüne ve ulviyetine ve hayat-›
alem denilen deveran-› umumî tesmiye olunan hayat-›
külliye ile yâd edilen hakikatiyle kelâm›n kuvve-i hayati-
yesinin ittisaline iflarettir. Üçüncü Makalenin ahirindeki
Üçüncü Maksatta olan Birinci Maksat buna bir derece
misaldir. Hem de Üçüncü Makalede Dördüncü Mesele
ve meslekten olan “‹flaret ve ‹rflat ve Tembih” ve muha-
keme buna misaldir.

n∂uHnQ päÉnj'G u…nÉpÑna n¿'Grôo≤rdG nºs∏nY …pòsdG pø'ªrMsôdG pΩnÓnc »'dpG rôo¶rfÉna
n¿ƒo∏pªrënj nøj/òsdG nøj/ôpgÉs¶∏pd mòpÄnæ«/M lπrjnƒna oán≤«/≤nërdG /√pò'g » s∏nénànJn’

abes: bofl saçma, lüzumsuz ve
gayesiz ifl
adem: yokluk 
ahir: son
âlem: dünya
âyine: ayna
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k, sabit
olmak 
bizzat: kendisi, flahsen
cem: toplama, bir araya getirme
ci¤erflükâf: ci¤er parçalayan, çok
ac› veren.
cihet-i fark: farkl› yön.
deveran-› umumî: 
emel: fliddet arzu, ümit
güya: sanki
hakikat: gerçek
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah 
hayat-› âlem: kâinat›n hayat›
hayat-› külliye: genel kapsaml›
hayat.
hicran-› ebedî: sonsuz ayr›l›k 
ihtilâf: farkl› olma, ayr› olufl
ihtizaz: titreme, harekete geçir-
me
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme
intizam: düzenlilik, düzgünlük
irtibat: ba¤, münasebet
israf: gereksiz yere harcama, ihti-
yaçtan fazlas›n› harcama, savur-
ganl›k
istidadat: istidatlar, kabiliyetler,
yetenekler.
ittisal: bitiflme, birleflme
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
kelâm: söz
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler
kuvve-i hayatiye: hayat kuvveti
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa
maksat: kastedilen fley; gaye
mebhas: bir bahisle ilgili yaz›, k›-
s›m, bölüm 
meselâ: örne¤in
mesele: önemli konu
meslek: gidifl, usul, yol
metalip: talep olunan fleyler, is-
tekler
mezahir: mazharlar, görünenler
misal: örnek
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama
mukaddeme: bafllang›ç.
musallat: çok rahats›zl›k veren,
afl›r› derecede sataflan
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mühmel: ihmal edilmifl, b›ra-
k›lm›fl; önemsiz
mütecelli: tecelli eden, mey-
dana ç›kan, görünen, ap aç›k 
netice-i vahide: tek sonuç,
bir sonuç
nokta: konu ile ilgili bölüm
nübüvvet-i mutlaka: kesin
ve flüphesiz peygamberlik
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah 
flahadet: flahit olma, flahitlik;

aç›k alamet, iflaret
tahammülsûz: tahammülü
yakan, sabr› yakan, sabr› yok
eden.
tarih-i tabii: tabii seyir hali
tecerrüt: soyunma, soyutlan-
ma, uzak olma
tekmil: tamamlama, kemâle
erdirme
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tenâsül: birbirinden do¤up
üreme
tenâtüc: neticelenme.
tesmiye: isimlendirme, ad

verme 

ulviyet: ulvilik, yücelik, yük-
seklik

usûl: metot, metodoloji;
esaslar, kaideler

usûl-i müteaddide: çeflitli
usûller, birden fazla tarz

vahdet: birlik ve teklik

yâd: anma

zikr: anma, bildirme

zir ü zeber: altüst, karmaka-
r›fl›k, darmada¤›n.



1 pQGnôrµsàdG »n∏nY n¿ƒoªn¡rØnj n’ Éne
Evet, Rabb-i ‹zzetin kelâm›na dikkat edilse, bu hakikat

her yerde nur gibi parlar. Evet, nur gibi, köflelerinde ve
mekat›lar›nda içtima edip zülâl-i belâgat f›flk›r›yor. Nefrin
o zahirperestlere ki, bu hakikatten gaflet edip, tekrara
hamlediyorlar!

• Dördüncü nokta: Kelâm› öyle ifra¤ etmek ve istidat
vermektir ki, pek çok fürular›n tohumlar›n› mutazamm›n
ve pek çok ahkâma mehaz ve pek çok maaniye ve vü-
cuh-u muhtelifeye delâlet etmektir. Güya bu istidad› ta-
zammun ile, kelâm›n kuvve-i nâmiyesinin kuvvetine tel-
vih eder ve has›lat›n›n kesretini gösterir. Sanki o füru ve
vücuhlar›n mahfleri olan meselede cem eder, ta ki meza-
ya ve mehasinini muvazenet edip, her bir fer'i bir gara-
za sevk ve her bir vechi bir vazifeye tayin eder.

ÉngnònNnG Én°ün©rdG p≥j/QÉnØnJ røpe …'órLnG Én¡sfpÉna »'°Sƒoe pás°üpb »'dpG rôo¶rfÉna
2 /¬pànZnÓnÑpd nøj/ópLÉn°S p¿Én«nÑrdG oInônën°S räsônîna pAÉn°†r«nÑrdG Éngpón«pH o¿'Grôo≤rdG 
Evet, k›ssa-i Mûsa meflhur darb-› meseldeki tefariku’l-

asadan daha nâfi'dir. Nas›l o asa ne kadar parçalansa yi-
ne bir ifle yarar; k›ssa-i Mûsa dahi öyledir. Bu hâsiyetine
benaendir ki, Kur'ân, yed-i beyza-i mu'cizü’l-beyan›yla o
k›ssay› ald› ve suver-i müteaddidede gösterdi, her bir ci-
heti hüsn-ü istimal etti. Fenn-i beyan›n seharesi, belâga-
t›na secde berzemin-i hayret ve muhabbet ettiler.
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hüsn-i istimal: iyi ve yerinde kul-
lanma.
içtima: toplanma
ifra¤: kal›ba dökme, flekil verme,
bir biçime sokma 
istidat: kabiliyet, yetenek 
kesret: çokluk
k›ssa: anlat›lan olay, hikaye
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.
kuvve-i nâmiye: büyüyüp gelifl-
me kuvveti
maani: manalar, anlamlar.
mahfler: toplan›lan yer
mehasin: güzellikler, iyilikler
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak
mekât›: kelâm›n sonlar› 
mesele: konu
mezâyâ: meziyetler, üstünlük
vas›flar›.
mutazamm›n: içine alan, kapsa-
yan, havi 
muvazenet: dengeleme, denk-
leflme
nafi: faydal›
nefrin: nefret, beddua
nokta: konu ile ilgili bölüm
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Rabb-i ‹zzet: izzet sahibi, sonsuz
kudret ve kudret sahibi olan Al-
lah
secde-i berzemin-i hayret ve
muhabbet: hayret ve muuhab-
betle yere secde etmek
sehare: büyü gibi bir kuvvetle
çeken, büyü yapan
sevk: yöneltme
suver-i müteaddide: türlü türlü
suretler
tayin: vazifeye gönderme, bir ifle
yerlefltirme, atama 
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tefâriku’l-asâ: bir cins a¤aç olup
kesilip parçaland›kça her bir par-
ças›ndan farkl› flekillerde faydala-
n›l›r. Araplar aras›nda her bir par-
ças› ayr› fayda veren, çeflitli fay-
dalara kap› açan fleyler için ‘tefa-
riku’l-asa’dan daha faydal› sözü
bir atasözü haline gelmifltir.
telvih: aç›klama, belli etme 
vecih: cihet, yön
vücuh: vecihler, cihetler, yönler
vücuh-u muhtelife: muhtelif
tarzlar, çeflitli çehreler
yed-i beyza-y› mu’cizü’l-Kur’ân:
Kur’ân-› Kerim’in beyan›ndaki
mu’cizenin Hz. Musa’n›n yed-i
beyzas› gibi hârikulade olan hali
zahirperest: d›fl görünüfle k›ymet
veren, d›fl görünüfle dikkat edip iç
yüze ald›r›fl etmeyen.
zülâl-i belagat: belagatin tatl›l›¤›,
berrakl›¤›

ahkâm: hükümler
asa: de¤nek, sopa 
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas› 
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
cem: toplama, biriktirme
darb›mesel: atasözü, vecize

delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret
fenn-i beyan: belâ¤at ilminin
üç bölümünden ikinci bölü-
müdür. ‹fade etme yollar›
olan teflbih, mecaz ve kinaye-
den bahseden ilim.
fer: flube, k›s›m, bölüm 
füru: fer’ler, dallar, kollar, flu-
beler 

gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak
garaz: gaye, maksat
haml: isnat etme, at›f, yükle-
me
hâs›lat: her hangi bir iflten el-
de edilen fleyler 
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik

1. Müellifin Arabî ifadesi olup, meali alt›ndaki paragrafta mevcuttur.
2. Müellifin Arabî ifadesi olup, meali alt›ndaki paragrafta mevcuttur.



Ey birader! Bu Meselede olan hayal meyal belâgat, bu
esalip ile sana öyle bir flecereyi tersim eder ki, cesim uru-
ku müteflabike, uzun bo¤umlar› mütenas›ka ve mütefla-
›b, dallar› mütean›ka, meyve ve semerat› mütenevvia
olan bir flecere-i hakikat sana tasvir eder. E¤er istersen
Alt›nc› Meseleye temafla et. Zira, çendan müflevvefl ise,
bir derece bu meselenin bir parças›na misal olabilir.

Tembih ve ‹tizar
Ey birader! Bilirim ki, flu Makale sana gayet mu¤lâk görü-

nüyor. Fakat, ne çare, mukaddemenin fle'ni icmal ve icazd›r.
Kütüb-ü Sâlisede sana tecelli edecektir.

* * *

belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas› 
birader: kardefl
cesim: iri, büyük, kocaman
çendan: gerçi, her ne kadar
esâlib: üsluplar, tarzlar, cihetler.
gayet: son derece
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme
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itizar: özür dileme, bir sebep
göstererek aff›n› dileme.
Kütüb-i Salise: üçünçü kitap
mesele: önemli konu
misal: örnek, nümune
mu¤lâk: kar›fl›k.
mukaddeme: 
müflevvefl: teflevvüfle u¤ra-
m›fl, düzensiz, karmakar›fl›k
müteân›ka: birbirinin boynu-
na sar›lan
mütenas›ka: bir boyda, ben-
zeflen, münasip, birbirine uy-

gun olan.
mütenevvia: mütenevvi, çe-
flit çeflit
müteflâbike: beraber ve kar›-
fl›k olanlar, birbirine kar›flan-
lar.
müteflâibe: dall›, budakl›, kol-
lara ayr›lm›fl
semerat: semereler, meyve-
ler
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›
flecere: a¤aç
flecere-i hakikat: hakikat

a¤ac›
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme 
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tersim: resmini çizme, resmi-
ni yapma.
uruk: kökler, damarlar.



Onuncu Mesele
Kelâm›n selâseti ise, bir derece hissiyattan tafral›k ve

ifltibak etmemek; ve tabiat› taklit; ve harice temessül; ve
mesil-i garazda sedat; ve maksat ve müstekarr›n temey-
yüzüdür. fiöyle ki:

• Kelâmda hissiyat da tamam olmadan çifte atmak,
baflkas›yla mezç etmek, selâsetini ta¤yir eder.

• Ve nizams›z ifltibaktan tevakki ve maani-i müteselsi-
leden tederrüç lâz›md›r.

• Hem de sanat-› hayaliyesiyle tabiata flakirtlik etmek
gerektir. Tâ tabiat›n kavanini onun sanat›nda in'ikâs ede-
bilsin.

• Hem de tasavvurat›n› öyle hariciyata muhakî ve mü-
flakil etmek lâz›md›r. Faraza tasavvurat› dima¤dan kaç›p
hariçte tecessüm etseler, hariç onlar› istilhak ve neseple-
rini inkâr etmesin ve desin: “Onlar ben’im” veyahut “ke-
ennehu” veyahut “Benim veledimdir…”

• Hem de garaz›n mesilinde ve kast›n mecras›nda te-
ferruk etmemek için sedat etmek, çele çepe temayül et-
memektir. Tâ canibler garaz›n kuvvetini teflerrüp etmek-
le ehemmiyetsiz etmesin. Belki köfleler, tazammun ettik-
leri taravet ve letafetiyle, zenav gibi, garaza imdat ve
kuvvet vermek gerektir.

• Hem de kast›n müstekarr› temeyyüz ve a¤raz›n mül-
tekas› taayyün etmek, selâsetin selâmetine lâz›md›r.

* * *
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müstakar: kararl›, istikrarl› olufl.
müflâkil: flekilce bir olan, benze-
yen.
nesep: soy-sop, nesil, silsile
nizam: düzen 
sanat-› hayaliye: hayal sanat›,
hayalden gelen sanat
sedâd: 
sedâd: do¤ruluk, hak 
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.
flakirt: talebe, ö¤renci 
taayyün: meydana ç›kma, belli
olma, belirlenme
tabiat: kainat›n düzenini devam
ettiren kanun, huy, karakter, se-
ciye.
tafra: kendini oldu¤undan de-
¤erli gösterme, at›p tutma, yük-
sekten uçma, fliflinme 
ta¤yir: bozma, ifsat etme 
taravet: tazelik, körpelik.
tasavvurat: tasavvurlar, düflün-
celer
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tecessüm: cisimleflme, cisim hali-
ne gelme
tederrüc: derece derece ilerleme 
teferruk: da¤›lma, ayr›lma.
temayül: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
meyletme, yönelme 
temessül: baflka bir kifli veya fle-
ye benzeme, benzeflme 
temeyyüz: benzerlerinden farkl›
olma, seçilme
teflerrüp: suyu kendine çekme,
içme 
tevakki: çekinme, sak›nma, ko-
runma.
velet: çocuk
zenav: havuz, göl

a¤raz: maksatlar, niyetler 
canip: yan, yön, cihet, taraf.
çele çepe: sa¤a sola
dima¤: ak›l, fluur.
ehemmiyetsiz: önemsiz
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli
garaz: gaye, maksat
hariciyat: d›flar›ya ait olan
fleyler
hariç: d›flar›
hissiyat: hisler, duygular.
imdat: yard›m

in’ikâs: aksetme, yans›ma
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme
istilhak: ilhak olmaya, kat›fl-
maya, kat›lmaya çal›flma.
ifltibak: kar›flma, karfl›l›kl›
birbirine geçmek 
kast: as›l maksat
kavanin: kanunlar, yasalar.
keennehu: teflbih edat›d›r,
sanki, güya, öyle gibi.
kelâm: söz
letafet: latiflik, hoflluk, incelik

maani-i müteselsile: silsile
halinde birbirini takip eden
manalar
maksat: kastedilen fley; gaye
malteka: 
mecra: kanal 
mesele: önemli konu
mesîl: akan yer, geçilen yer
mesîl-i garaz: hedefin, mak-
sad›n mecra›nda ilerleme.
mezc: katma, kar›flt›rma.
muhâkî: benzeyen, benzer
olan.



On Birinci Mesele
Beyan›n selâmet ve s›hhati ise, hükmü levaz›m ve me-

badisiyle ve âlât-› müdafaas›yla ispat etmektir. fiöyle ki:

Bir hükmün levaz›m›n› ihlâl etmemek, rahatl›¤›n› boz-
mamak ve nazara almak ve mebadisinden istimdad-› ha-
yat etmek için, müracaat etmek ve hücum eden evha-
m›n itirazat›na mukabele edecek sual-i mukaddere cevap
olan kuyudat›yla tekallüt etmek gerektir.

Demek, kelâm meyvedar bir a¤açt›r. Cinayet ve içti-
nadan himayet etmek için, dikenleri ve süngüleri dizil-
mifller. Güya o kelâm, birçok münazarat›n neticesi ve
pek çok muhakemat›n zübdesi oldu¤undan, gayet ulvî
olarak, evham›n fleyatîni istirak-› sem' edemezler, e¤ri
nazarla bakamazlar.

Güya mütekellim alt› cihetini nazara al›p, etraf›na bir
sur çekmifltir. Yani, mevzu veyahut mahmulün takyidiy-
le, veyahut tavsifle, veyahut baflka cihetle, vehmin hücu-
muna müsait noktalarda birer müdafî müheyya ederek,
bafltan afla¤›ya kadar mukadder suallere cevap hükmün-
de olan kuyudat›yla mücehhez etmektir. E¤er buna misal
istersen, flu kitap bitamamihî buna uzunca bir misaldir.
Lâsiyyema, Makale-i Sâlise en parlak bir misaldir.

* * *

alât-› müdafaa: savunma aletleri.
beyan: bildirme, aç›klama, söyle-
me
bitamamihi: tamamen, bütünüy-
le, hepsi
cihet: yön
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular
gayet: son derece
güya: sanki
himayet: koruma, esirgeme
hücûm: sald›rma
hükmünde: de¤erinde, yerinde
hüküm: verilen karar
ictinâ: meyve toplama, a¤açtan
yemifl devflirme.
ihlâl: bozma, zarar verme
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
istimdat-› hayat: hayat›n kurta-
r›lmas›na yard›m
istirâk-› sem: kulak h›rs›zl›¤›, giz-
lice konuflulan bir mesele hak-
k›nda söylenenleri duymak için
dikkatle dinleme
itirazat: itirazlar.
kelâm: söz
kuyudat: kay›tlar 
lâsiyyema: hususan, özellikle
levaz›m: lâz›m olan fleyler
mahmul: bir ibareden ç›kan
muhtemel mana
Makale-i Salise: üçüncü makale
mebadi: temel prensipler, ilk un-
surlar.
mesele: önemli konu
mevzu: konu
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meyvedar: meyveli, yemiflli
misal: örnek
muhâkemât: muhakemeler,
karar vermeye için yap›lan
düflünceye yönelik zihnî bir
tak›m faaliyetler ve sonuçlar›
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama 
mukadder: takdir edilmifl
mücehhez: techiz edilmifl, ci-
hazland›r›lm›fl, donat›lm›fl
müdafi: müdafaa eden, savu-
nan, koruyan, dayanan.
müheyya: haz›r, haz›rlanm›fl,

amade.
münazarat: münazaralar 
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma
müsait: uygun, münasip
mütekellim: söyleyen, konu-
flan, birinci flah›s
nazar: bak›fl, dikkat
selâmet: esenlik, cümlenin
düzgün ve do¤ru olmas›
s›hhat: sahihlik, sözün yanl›fl
ve eksik olmamas›
sual: soru 
sual-i mukadder: gelecek,

gelmesi beklenen soru.
fleyatin: fleytanlar.
takyit: kay›t ve flarta ba¤la-
ma
tavsif: vas›fland›rma, nitele-
me
tekallüd: bir fleyi üzerine al-
ma.
ulvî: yüksek, yüce 
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce
zübde: bir fleyin en mühim
k›sm›, bir fleyin özü, seçkin
k›sm› 



On ‹kinci Mesele
Kelâm›n selâmet ve rendeçlenmesi ve itidal-i mizac›

ise, her kayd›n istihkak ve istidad›na göre inayeti taksim
ve hil'at-› üslûbu tevzi ve giydirmektir. Hem de hikâyette
olursa, mütekellim, kendini mahkiyyun anh yerinde farz
etmek gerektir. fiöyle:

E¤er baflkas›n›n hissiyat ve efkâr›n›n tasvirinde ise,
mahkîyun anh’a hulûl etmek ve onun kalbinde misafir
olmak ve lisan›yla tekellüm etmek gerektir.

E¤er kendi mal›nda tasarruf etse, alâmet-i k›ymet olan
itibar ve ihtimam›n taksiminde her kayd›n istihkak ve is-
tidat ve rütbesini nazara almakla, taksiminde adalet ve
üslûplarda istidad›n kametine göre kesmektir. Tâ her bir
maksat onun münasibinde olan üslûptan cilveger olabil-
sin. Zira üslûbun esaslar› üçtür:

Birincisi: Üslûb-u mücerred’dir —Seyyid fierif’in ve
Nas›rü’d-din-i Tûsî’nin sade olan ma'raz-› kelâmlar› gibi.

‹kincisi: Üslûb-u müzeyyen’dir —Abdülkahir’in Delâi-
lü’l-‹'caz ve Esrarü’l-Belâga’s›ndaki müflaflaa ve parlak
kelâm› gibi.

Üçüncüsü: Üslûb-u âlî’dir —Sekkâkî ve Zemahflerî ve
‹bni Sina’n›n baz› muhteflem kelâmlar› gibi veyahut flu
kitab›n mealindeki Arabiyyü’l-ibare, lâsiyyema Makale-i
Sâlisedeki müflevvefl fakat muhkem parçalar› gibi. Zira
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münasip: uygun
müflafla: flaflaal›, debdebeli, tan-
tanal›, gösteriflli 
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k
mütekellim: söyleyen, konuflan,
birinci flah›s
nazar: bak›fl, dikkat
rendeçlenme: rendeleme
selâmet: esenlik, cümlenin düz-
gün ve do¤ru olmas›
taksim: bölme, paylaflt›rma
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tekellüm: söyleme, konuflma
tevzi: da¤›tma, da¤›t›lma 
üslûb-› âlî: üstün ifade tarz›; ifa-
denin yüksek ve nezih olan›.
üslûb-› mücerret: sade üslûp.
üslûb-› müzeyyen: süslü, sanatl›
ve parlak üslûp.
üslûp: sanatkâr›n görüfl, duyufl,
anlay›fl veya anlat›fltaki özelli¤i
veya bir türün, bir ça¤›n kendine
has anlat›fl biçimi.

alâmet-i k›ymet: de¤er alâ-
meti, belirtisi
Arabiyyülibare: Arapça söz,
ibare.
cilveger: cilve ve naz eden,
cilveli 
efkâr: düflünceler, fikirler,
görüfller.
farz: bir netice elde etmek
için gerçek olarak kabul edi-
len bir tahminde bulunma
hikayet: hikâye.
hilât-i üslub: üslubun süsleri,
üslubu süsleyen elbise

hissiyat: hisler, duygular.
hulûl: girme, içine sokulma
ihtimam: dikkat ve özen gös-
terme
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
istidat: kabiliyet, yetenek 
istihkak: hak etme, hak ka-
zanma, hakk› olma 
itibar: k›ymet verilir olma;
de¤er
itidal-i mizaç: mizac›n yumu-
flakl›¤› ve uygunlu¤u
kamet: boy, endam 
kelâm: söz

lâsiyyema: hususan, özellikle
lisan: dil
ma’raz-› kelam: sözlerin gös-
terdi¤i gibi.
mahkî anh: kendisinden söz
edilmifl, anlat›lan, söz konusu
olan.
Makale-i Salise: üçüncü ma-
kale
maksat: kastedilen fley; gaye
meal: mana, anlam, mefhum
mesele: önemli konu
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›
muhteflem: haflmetli, yüce



mevzuun ulviyeti flu kitab› üslûb-u âlî’ye ifra¤ etmifltir.
Yoksa benim sanat›m›n tesiri cüz'îdir.

Elhas›l: E¤er ilâhiyat ve usûlün bahis ve tasvirinde
isen, fliddet ve kuvvet ve heybeti tazammun eden üslûb-i
âlî’den ayr›lmamak gerektir.

E¤er hitabiyat ve iknaiyatta isen, ziynet ve parlakl›k ve
ter¤ib ve terhibi tazammun eden üslûb-u müzeyyen’i,
elinden gelirse elden b›rakma. Fakat, gösterifl ve tasan-
nu ve avamperestâne nümayifl etmemek gerektir.

E¤er muamelât ve muhaverat ve alet olan ilimlerdey-
sen, vefa ve ihtisar ve selâmet ve selâset ve tabiîli¤i te-
keffül eden ve sadeli¤i ile cemal-i zatiyeyi gösteren üs-
lûb-i mücerred’e iktisar et.

Bu Meselenin Hatimesi
Kelâm›n kanaat ve isti¤nas› ve asabiyeti ise, makam›n

haricinde üslûbu aramamakt›r. fiöyle ki:

Manan›n kametine göre bir üslûbu kestirmek istedi¤in
vakit, dahil-i makamda olan menbadan ve mevzuun fab-
rikas›ndan, lâakal kelâm›n tazammun etti¤i mevzuun ve-
ya k›ssat›n veya sanat›n levaz›m›n›n parça parças›ndan
ve tevabiinin k›t'a k›t'as›ndan bir üslûbu dikmek; zaruret
olmadan harice medd-i nazar etmemek, tabir hata olma-
sa, harice boykotaj etmekle, elbette kelâm›n kuvveti te-
zayüt etti¤i gibi, servetin da¤›lmamas›na en büyük esas-
t›r.

asabiyet: akrabal›k, yak›nl›k 
avamperestâne: fliddetli halk ta-
raftar› olan birine yak›fl›r surette.
bahis: konu
boykotaj: boykot, boykot etme.
cemal-i zatiye: zata ait güzellik
cüz’î: küçük, az
dahil-i makam: makam›n içinde
olan, makam›n içi
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca
hariç: d›flar›
hatime: son söz
heybet: korku hissi veren büyük-
lük
hitabiyat: hitap olunarak söyle-
nen sözler.
ifra¤: bir hâlden baflka bir hale
sokma, çevirme 
ihtisar: k›saltma, özetleme
iknaiyat: ikna edici sözler, inan-
d›rmak için söylenmifl delil ve
bürhana dayal› sözler, kanaat ve-
rici sözler.
iktisar: sözü uzatmama 
ilâhiyât: dinî ilimler 
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek duy-
mazl›k.
kamet: boy, endam 
kanaat: yetinme, yeterli olma
Kelâm: söz
k›ssât: k›ssalar
k›t’a: parça, cüz
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa
levaz›m: lâz›m olan fleyler
makam: 
medd-i nazar: uza¤a bakma, gö-
zün görebildi¤i kadar, göz al›m›.
menba: kaynak
mesele: önemli konu
mevzu: konu
muamelât: davran›fllar, dinin uy-
gulamaya yönelik k›sm›
muhâverât: muhavereler, karfl›-
l›kl› konuflmalar.
nümayifl: yalandan gösterifl, göz
boyama 
selâmet: esenlik, cümlenin düz-
gün ve do¤ru olmas›
selâset: sözün ak›c› olma hâli, ifa-
dedeki ahenk, aç›kl›k, kolayl›k ve
ak›c›l›k.
tabiî: sade, süssüz 
tabir: ifade
tasannu: bir eserde afl›r› süslerle
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yapmac›¤a kaçma.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tekeffül: boynuna alma, ke-
falet etme
tergip: ra¤bet verme, istek-
lendirme
terhip: korkutma, sak›nd›rma
tevâbî: bir merkeze ba¤l›
olan yerler veya fleyler 
tezayüt: artma, ço¤alma, zi-

yadeleflme.
ulviyet: ulvilik, yücelik, yük-
seklik
usûl: ilmî çal›flman›n düzgün
ve yeterli flekilde yap›labil-
mesi için gerekli olan bafllan-
g›ç bilgisi, metot bilgisi, me-
tot, metodoloji 
üslûb-› âlî: üstün ifade tarz›;
ifadenin yüksek ve nezih ola-
n›.
üslûb-› mücerret: sade üs-
lûp.
üslûb-› müzeyyen: süslü, sa-

natl› ve parlak üslûp.
üslûp: sanatkâr›n görüfl, du-
yufl, anlay›fl veya anlat›fltaki
özelli¤i veya bir türün, bir ça-
¤›n kendine has anlat›fl biçi-
mi.
üslûp: sanatkâr›n görüfl, du-
yufl, anlay›fl ve anlat›fltaki
özelli¤i
vefa: yetiflme, yetme, kâfi
gelme.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet
ziynet: süs



Demek, mana ve makam ve sanat ise, kelâm›n delâ-
let-i vaziyyesine yard›m edebilir. Nas›l kelâm delâlet-i va-
ziyye ile manay› gösterir; öyle de, böyle üslûp ise, tabi-
at›yla manaya iflaret eder. E¤er bir numune istersen, Do-
kuzuncu Meseledeki Arabî parçalar›na bak. ‹flte:

n∂uHnQ päÉnjnG u…nÉpÑna n¿'Grôo≤rdG nºs∏nY …pòsdG pø'ªrMsôdG pΩnÓnc »'dpG rôo¶rfÉna
n¿ƒo∏pªrënj nøj/òsdG nÚuj/ôpgÉs¶∏pd mòpÄnæ«/M lπrjnƒna oán≤«/≤nërdG p√pòng » s∏nénànJn’

pQGnôrµsàdG y»∏nY n¿ƒoªn¡rØnj n’ Éne
p≥j/QÉnØnJ røpe …'órLnG Én¡sfpÉna »'°Sƒoe pás°üpb »'dpG rôo¶rfÉna nârÄp°T r¿pÉna
kásÑnëne p¿Én«nÑrdG oInônën°S räsônîna pAÉn°†r«nÑrdG pón«rdÉpH o¿nGrôo≤rdG ÉngnònNnG Én°ün©rdG

1 /¬pànZnÓnÑpd nøj/ópLÉn°S kInôr«nMnh

E¤er istersen ulûm-u âliyenin ( ¬«pdBG ) kitaplar›n›n diba-

celerine bak. E¤er, çendan o dibacelerde flu sanat-› belâ-
gat çok dakik ve latif olmazsa da, fakat ondaki beraatü’l-
istihlâl, bu hakikate bir beraatü’l-istihlâldir.

Hem de flu kitab›n dibacesinde mu'cizata iflaret yolun-
da, Peygamberimizin zat› nübevvetine mu'cize gösteril-
mifltir. Hem de, Üçüncü Makalenin dibacesinde Kelime-i
fiahadetin iki cümlesi birbirine flahit gösterilmifltir. Hem
de Yedinci Mukaddemede, inflikak-› kamere yere inmeyi
ilâve edenlere denilmifl: “Mu'cizenin kamerini münhas›f ve
fiems gibi bürhan-› nübüvveti Süha gibi mahfî olmas›na
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flems: günefl 
hakikat: gerçek
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.
kamer: ay 
kelâm: söz
latîf: güzel, hofl
mahfî: Gizli, sakl›.
makam: yer, mevki, durak.
mesele: önemli konu
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley
mukaddeme: bafllang›ç.
münhâsif: ay›n sönükleflmesi.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i
nümune: örnek
sanat-› belagat: 
Süha: Büyükay› y›ld›z kümesinin
en küçük y›ld›z›.
tabiat: yap›, huy, karakter
ulûm-i âliye: yüksek, akademik
ilimler 
üslûp: sanatkâr›n görüfl, duyufl,
anlay›fl ve anlat›fltaki özelli¤i
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m)

Arabî: Arap diline ait
beraatülistihlâl: bir kitab›n,
bir fliirin veya bir makalenin
bafl›nda, içindekiler hakk›nda
toplu bir fikir verecek surette
güzel sözler kullanma 

bürhan-› nübüvvet: pey-
gamberlik delilleri, peygam-
berli¤inin hak oldu¤unu ispat
eden delil.
çendan: gerçi, her ne kadar
dakik: ince ve derin

delâlet-i vaz’iyye: söylenen
sözün anlat›lmak istenen ma-
naya delil olmas›, anlam› be-
lirtmesi.
dibace: mukaddeme, bafllan-
g›ç, ön söz.

1. Kur’ân’› ö¤reten Rahmân’›n kelâm›na bir bak: Rabbinin âyetlerinden hangi biri var ki, bu
hakikat onda tecellî etmesin? Yaz›klar olsun o zâhirperestlere ki, anlamad›klar› fleyi tekra-
ra hamlederler.
Bu hakikati görmek istersen, k›ssa-‹ Mûsâ’ya bak. Bu k›ssan›n tamam›ndan, onun herbirin-
den daha büyük bir kuvvet vard›r ki, Kur’ân onu yed-i beyzâs›na ald›¤› vakit, ilm-› beya-
n›n sâhirleri, onun belâgatine hayran kalm›fl ve hayret ve muhabbetle secdeye varm›fllar.



sebep oldunuz.” Buna k›yasen, flu hakikate flu kitapta
birçok numune bulabilirsin.

Zira bu kitab›n mesle¤i, benim gibi, harice boykotaj-
d›r. Hatta zaruret olmazsa, efkâr ve mesailde ve misaller-
de ve esalipte harice boykotaj etmektir. Fakat tevafuk-u
hat›r olabilir. Zira hakikat birdir; hangi kap›yla girsen, ay-
n›n› göreceksin.

* * *
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boykotaj: boykot, boykot et-
me.
efkâr: düflünceler, fikirler,
görüfller.
esâlib: üsluplar, tarzlar, cihet-
ler.
hakikat: gerçek
hariç: d›flar›
k›yasen: k›yas ederek, karfl›-
laflt›rarak

mesail: meseleler.
meslek: gidifl, usul, yol
misal: örnek
nümune: örnek
tevafuk-› hat›r: hat›rlanan iki
hususun birbirine uygunlu¤u,
manan›n hat›r›na uygunluk,
tercih
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet



Hatime
“Söylenene bak, söyleyene bakma” söylenilmifltir.
Fakat ben derim: “Kim söylemifl? Kime söylemifl? Ne

içinde söylemifl? Ne için söylemifl?” Söyledi¤i sözü gibi
dikkat etmek, belâgat nokta-i nazar›ndan lâz›md›r, belki
elzemdir.

‹fiARET
Malum olsun ki, fenn-i maanî ve beyan›n mezayas›n›n

belâgatça mühim bir flart›, kasten ve amden garaz›n ciheti-
ne emaratla iflaret ve alâmat›n nasb›yla kast ve amdini gös-
termektir. Zira, onda tesadüf bir para etmez.

Fenn-i bediin ve tezyinat-› lâfz›yenin flart› ise, tesadüf ve
adem-i kastt›r, veyahut tesadüfi gibi tabiat-› manaya yak›n
olmakt›r.

TELV‹H

Puflide olmas›n ki, tabiata ve hakikat-i hariciyeye delâlet
eden ve hükm-ü zihniyi kanun-u haricî ile rapteden, tabir
caizse perdeyi delerek, alt›ndaki hakk› gösteren aletlerin en

sekkab›; s¿nG -i tahkikiyedir. Evet, flu s¿nG ’nin flu hâsiyetine bi-

naendir ki, Kur'ân’da kesretle istimal olunmufltur.

gxÅu|{
Ey birader! Bu Makaledeki kavanin-i latife flu periflan esa-

libden teberri ve nefret etmesi seni ta¤lit etmesin. Meselâ,
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müdür. ‹fade etme yollar› olan
teflbih, mecaz ve kinayeden bah-
seden ilim.
fenn-i maani: belâgat ilminin üç
bölümünden birinci bölümüdür.
Lâfz›n, mukteza -y› hâle uygun
olup olmad›¤› bu ilmin düstur ve
kaideleriyle bilinir.
garaz: gaye, maksat
hakikat-› hariciye: d›fla yans›yan
gerçeklik, hayat gibi d›fl alemde
yer alan varl›k.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik
hatime: son söz
hükm-i zihnî: zihinde verilmifl
hüküm
istimâl: kullanma.
kanun-› haricî: bir fleyin kendisi,
esas› ile ilgili olmayan, fakat o fle-
yin içinde bulundu¤u ortamla ilgi-
li kanun, esas; fizikî kanunlar
kast: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
kavanin-i latife: latif kanunlar,
güzel, hofl kanunlar
kesret: çokluk
malûm: bilinen, bilinir olan
Meselâ: örne¤in
mezâyâ: meziyetler, üstünlük
vas›flar›.
mühim: önemli, ehemmiyetli 
nasp: koyma, yerlefltirme 
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
Pûflîde: örtülmüfl, kapal›, mestûre 
rapt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifltir-
me 
sekkâb: delici, delen.
tabiat: kâinat; âlem ve içindeki-
ler 
tabiat-› mana: manan›n tabiat›,
karakteri
tabir: ifade
taglit: yan›ltma, yan›lt›lma.
teberri: sevmeyip yüz çevirme,
uzaklaflma 
telvih: aç›klama
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tesadüf: rastlant›
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rastgele,
tesadüf olarak.
tezyinat-› lâfz›ye: sözle ilgili süs-
lemeler, cinas, seci gibi anlamdan
ziyade kula¤a ve göze hitap eden
söz sanatlar›.

adem-i kast: kas›t olmadan,
istemeyerek
alâmat: alametler, izler, ni-
flanlar
amd: kast, niyet, karar.
amden: isteyerek ve bilerek,
kasten.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl

ve makama uygun olmas› 
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
birader: kardefl
caiz: uygun
cihet: yön
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret
elzem: daha (en, pek) lüzum-
lu

emârât: emareler, alemetler,
niflanlar
esâlib: üsluplar, tarzlar, cihet-
ler.
fenn-i bediî: her fleyin güzel-
lik yönünden, bilhassa kelâ-
m›n güzelli¤inden bahseden
ilim.
fenn-i beyan: belâ¤at ilminin
üç bölümünden ikinci bölü-



“E¤er bu kanunlar iyi olsayd›lar, onlar› vazedene iyi bir
ders-i belâgat› vereceklerdi. Hem de güzel bir üslûbu giyecek-
lerdi. Hâlbuki onlar› vazeden ise ümmîdir, üslûplar› dahi pe-
rifland›r” gibi bir vehme zahip olma. Yâhu, bu vehme ehem-
miyet verme. Zira bir fende her bir ilim sahibi onda sanatkâr
olmak lâz›m gelmez. Hem de, ile’l-merkeziye olan kuvve-i ca-
zibe, ani’l-merkeziye olan kuvve-i dafiaya galiptir. Çünkü
kula¤›n dima¤a karabeti ve ak›l ile s›la-i rahmi vard›r. Hâl-
buki maden-i kelâm olan kalp ise, lisandan uzak ve ecnebi-
dir. Ve hem de çok defa lisan kalbin dilini tamamen anlam›-
yor. Lâsiyyema, kalp bazen meselenin derin yerlerinden —ku-
yu dibinde gibi— bir t›n t›n ederse, lisan iflitemez; nas›l ter-
cümanl›k edecektir?

Elhas›l, fehim ifhamden daha esheldir, vesselâm!

* * *

‹tizar
Ey flu dar ve ince ve karanl›k olan yolda benimle arka-

dafll›k eden sab›rl› ve metanetli zat! Zannediyorum, bu
‹kinci Makalede yaln›z hayretle seyirci oldun, müstemî
olmad›n. Çünkü anlamad›n. Hakk›n›z var. Zira, mesail
gayet derin ve ›rklar› uzun ve ibare ise gayet muhtasar ve
mu¤lâk. Ve Türkçem de epeyce noksan ve müflevvefl. Ve
vaktim dahi dar, ben de acele. S›hhatim muhtel, bafl›m
nezlelidir. fiu kar›fl›k zeminde ancak flöyle bir varakpare
ç›kabilir.

1 l∫ƒoÑr≤ne p¢SÉsædG pΩGnôpc nóræpY oQròo©rdGnh

anilmerkeziye: merkezden.
ders-i belagat: belagat dersi
dima¤: ak›l, fluur.
ecnebi: yabanc›
ehemmiyet: önem
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca
eshel: daha kolay, en kolay, pek
kolay.
fehm: anlama, anlay›fl, kavray›fl
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad 
gayet: son derece
ibare: metin, cümle veya bir kaç
cümleden oluflan söz grubu
ifhâm: anlatma, bildirme
ilel-i merkeziye: merkezin sebe-
biyet verdi¤i, merkeze do¤ru
itizar: özür dileme, bir sebep gös-
tererek aff›n› dileme.
karabet: yak›nl›k
kuvve-i cazibe: çekme kuvveti,
cezp etme kuvveti, çekicilik.
kuvve-i dafia: defetme kuvveti,
savma kuvveti, iticilik, itici güç.
lâsiyyema: hususan, özellikle
lisan: dil
maden-i kelam: sözün kayna¤›
mesail: meseleler.
mesele: önemli konu
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret
mu¤lâk: kar›fl›k.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet
muhtell: bozuk, bozulmufl
müstemi: dinleyen, dinleyici, ifli-
ten 
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k
sanatkâr: sanatç›, usta
S›hhat: sa¤l›k, esenlik
s›la-i rahîm: akrabal›k

1. Özrü kabul etmek, büyüklü¤ün flân›ndand›r.
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ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.

üslûp: sanatkâr›n görüfl, du-
yufl, anlay›fl ve anlat›fltaki
özelli¤i

varakpare: yaprak parças›,

kâ¤›t parças› 

vaz: koyma, konulma

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

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

vesselâm: iflte o kadar, son
söz budur, art›k bitti 

zahib: bir zanna kap›lan, bir
fikre uyan 

zat: kifli, flah›s

zemin: yer 



Ey birader! Unsur-u Hakikati kübra gibi ve Unsur-u
Belâgat› su¤ra gibi mezç et, elektrik flua› gibi olan hads-i
sad›k› geçir; tâ gayet hararetli ve parlak ziyal› olan Un-
sur-u Akideyi netice vermek için senin zihnine istidadat
verebilsin.

‹flte, Unsur-u Akideyi Üçüncü Makalede arayaca¤›z.

‹flte bafll›yorum: Nahu!..

* * *
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birader: kardefl
gayet: son derece
hads-i sad›k: tam, do¤ru ve
flüphesiz idrak etme ve bilme 
hararet: s›cakl›k
istidadat: istidatlar, kabiliyet-
ler, yetenekler.
kübra: büyük önerme.
mezc: katma, kar›flt›rma.
nahû: flöyle ki
su¤râ: küçük önerme.

flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri

unsur-› akide: iman›n esas
unsurlar›.

Unsur-› Bela¤at: hal ve
duruma uygun güzel nlat›m
unsurlar›.

Unsur-› Hakikat: gerçe¤in
esaslar›, unsurlar›.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur
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Unsuru’l-Akîde



Üçüncü Makale
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Bu kelime-i âliye üssü’l-esas-› ‹slâmiyet oldu¤u gibi,
kâinat üstünde temevvüç eden ‹slâmiyetin en nuranî ve
en ulvî bayra¤›d›r.

Evet, misak-› ezeliye ile peyman ve yeminimiz olan
iman, bu menflur-u mukaddeste yaz›lm›flt›r.

Evet, âb-› hayat olan ‹slâmiyet ise, bu kelimenin ay-
nü’l-hayat›ndan nebean eder.

Evet, ebede namzet olan nev-i befler içinde saadetsa-
ray-› ebediyeye tayin ve tebflîr olunan›n ellerine verilmifl
bir ferman-› ezelîdir.

Evet, kalp denilen avalim-i gayba karfl› olan pencere-
sinde kurulmufl olan latîfe-i Rabbaniyenin foto¤raf›yla
al›nan timsal-i nuranî ile Sultan-› Ezeli ilân eden harita-i
nuraniyesidir ve tercüman-› beli¤idir.

Evet, vicdan›n esrarengiz olan nutk-u beli¤anesini ce-
miyet-i kâinata karfl› vekâleten inflat eden hatib-i fasihi
ve kâinata Hâkim-i Ezeli ilân eden iman›n mübelli¤-i be-
li¤i olan lisan›n elinde bir menflur-u lâyezalîdir.
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t›¤›, kalbe ba¤l› ince duygu 
lisan: dil
menflur-› lâyezalî: bitmeyen, ze-
val bulmaz ferman
menflur-› mukaddes: mukaddes
ferman. (kelime-i flehadet kaste-
dilmektedir) 
misak-› ezeliye: ezelî sözleflme;
Allah’›n ruhlar› yaratt›¤› zaman,
onlara, “Ben sizin Rabbiniz de¤il
miyim?” dedi¤inde onlar›n, “Evet,
Rabbimizsin” diye cevap verme-
leri hâdisesi.
mübelli¤-i beli¤: noksans›z ve
güzel bir flekilde, bela¤atli konu-
flarak tebli¤ eden, haber veren.
namzet: aday
nebean: p›nar suyunun yerden
kaynamas›.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver 
nutk-u beli¤ane: belagatl› nutuk,
konuflma
peyman: yemin, and, kasem.
saadetsaray-› ebediye: ebedî
saadet saray›.
Sultan-› Ezel: kudret kuvvet ve
iktidar› zamanla kay›tl› olmayan,
saltanat›n›n bafllang›c› olmayan
sultan
tayin: vazifeye gönderme, bir ifle
yerlefltirme, atama 
tebflir: müjde verme, müjdele-
me.
temevvüc: dalgalanma, dalga
dalga olma, çalkalanma
tercüman-› beli¤: belâgatl› tercü-
man.
timsal-i nuranî: nurlanm›fl gö-
rüntü, örnek.
ulvî: yüksek, yüce 
üssü’l-esas-› ‹slamiyet: ‹slam’›n
hakikî ve sa¤lam temeli
vekâleten: vekâlet yoluyla, birisi-
ne vekil olarak, baflkas› ad›na.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his

âb-› hayat: hayat suyu
avalim-i gayp: gayb âlemleri
aynülhayat: hayat gözesi
cemiyet-i kâinat: kâinattaki
varl›klar toplulu¤u.
ebed: sonsuzluk, daimîlik
esrarengiz: esrarl›, s›rl›, gizli,
gizemli.
ferman-› ezelî: ezelî olan fer-

man
Hâkim-i Ezel: ezele hükme-
den Allah
harita-i nuraniye: nurlu hari-
ta
hatib-i fasih: aç›k ve güzel
konuflan hatip
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me

iman: inanç, itikat
inflad: fliir okuma, fliiri kural›-
na uygun olarak okuma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler
kelime-i âliye: yüce kelime
lâtife-i Rabbanîye: Allah’›n
yaln›z kendi sevgisi için yarat-

1. Rahman ve Rahim olan Allah'›n ad›yla.
2. fiehadet ederim ki, Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. Ve yine flahadet ederim ki, Muham-

med (a.s.m.), Allah’›n resulüdür.



‹fiARET
Bu Kelime-i fiahadetin iki kelâm› birbirine flahid-i sa-

d›kt›r ve birbirini tezkiye eder. Evet, ulûhiyet nübüvvete
bürhan-› limmî’dir; Muhammed Aleyhisselâm Sâni-i Zül-
celâle zat›yla ve lisan›yla bürhan-› innî’dir.

gxÇu|{
Hakaik-› akaid-i ‹slâmiye bütün teferruat›yla kütüb-ü ‹s-

lâmiyede mufassalan müberhene ve musarrahad›r, görünebi-
lir. Ve görülen fleyi göstermek, zahirin hafas›na veya muhata-
b›n gabavetine iflaret ve teçhil oldu¤undan, akîdenin yaln›z
üç-dört unsurunu beyan edece¤im. Di¤er hakaikini fuhûl-ü
uleman›n kitaplar›na havale ederim. Zira, bana hacet b›rak-
mam›fllar.

* * *

Mukaddeme
Ehl-i dikkatin malûmudur ki, makas›d-› Kur'âniyenin

fezlekesi dörttür: Sâni-i Vahidin ispat› ve nübüvvet ve
haflr-i cismanî ve adldir.

Birinci maksat delâil-i Sâni beyan›ndad›r. Bir bürhan›
da Muhammed’dir (Aleyhissalâtü Vesselam).

Sâniin vücut ve vahdeti ispata ihtiyaçtan müsta¤nîdir.
Lâsiyyema, Müslümanlara karfl› çok derece eclâ ve azhar-
d›r. Binaenaleyh, hitab›m› ecanibe, bahusus Japonya’ya
tevcih eyledim. Zira onlar eskide baz› sualler etmifltiler;
ben de cevap vermifltim. fiimdi ihtisar ile yaln›z bir iki su-
allerine müteallik o cevab›n bir parças›n› söyleyece¤im.

adl: adalet, her hak sahibine hak-
k›n› verme
akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç 
Aleyhisselam: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun
azher: en zahir, en aç›k, en belli.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
beyan: aç›klama, bildirme, izah
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine
bürhan: delil, ispat, hüccet
bürhan-› innî: hâdiselerden ka-
nunlar›na, neticelerinden sebep-
lerine ve eserden müessire olan
delil. (duman›n atefle delil olmas›
gibi.) kâinatta görülen eserlerden
eser sahibinin varl›¤›na getirilen
delil.
bürhan-› limmî: tümden gelim;
eser sahibinden esere getirilen
delil.
delâil-i Sâni: her fleyi sanatl› ya-
ratan Allah’›n varl›¤› ve birli¤ine
ait deliller
ecanip: ecnebiler, yabanc›lar.
eclâ: pek aflikâr, pek belli, pek
parlak.
ehl-i dikkat: dikkatliler, dikkat
sahipleri.
fezleke: özet, netice
fuhul-i ulema: büyük âlimlerin
ileri gelenleri, âlimlerin en de¤er-
lileri, üstünleri.
gabavet: anlay›fls›zl›k, kal›n kafa-
l›l›k, ahmakl›k
hacet: ihtiyaç
hafâ: gizli fley, s›r.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› akaid-i ‹slamiye: ‹slami-
yet inanc›n›n hakikatleri
haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme, ruhla beraber bedenlerin
ve vücutlar›n haflri.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma
ihtisar: k›saltma, özetleme
kelâm: söz
kütüb-i ‹slâmiye: ‹slâm dini ile il-
gili kitaplar.
lâsiyyema: hususan, özellikle
lisan: dil
makas›d-› Kur’âniye: Kur’ân-›
Kerîm’in maksatlar›, gayeleri.
maksat: gaye
malûm: bilinen, bilinir olan
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müberhene: delil ile ispatlan-
m›fl, gerçekli¤i delil ile belli ol-
mufl
mufassalan: tafsilatl› bir bi-
çimde, ayr›nt›l› ve izahl› bi-
çimde
muhâtab: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse
mukaddeme: bafllang›ç.
musarraha: apaç›k, âflikar
müsta¤ni: muhtaç olmayan,
gerekli bulmayan
müteallik: ait, alâkal›, ilgili
nübüvvet: nebilik, peygam-

berlik, Allah elçili¤i
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü fla-
hit.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah 
Sâni-i Vahit: bir olan ve her
fleyi sanatla yaratan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve her fleyi sa-
natla yaratan Allah
sual: soru 
techîl: cehaletle, cahillikle
suçlama.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar,

bölümler
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tevcih: yöneltme, çevirme
tezkiye: temizleme, do¤rulu-
¤unu tasdik etmek
ulûhiyet: ilahl›k, Allah’›n ha-
kimiyeti ile kainattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi
unsur: madde, esas
vahdet: birlik ve teklik
vücut: varl›k
zahir: d›fl yüz, görünüfl 
zat: kendi



Onlardan bir sual:
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Yani, vücud-u Sânie delil-i vaz›h nedir?

‹fiARET
Gayr-i mütenahî olan marifetullah, böyle mahdut olan

kelâma s›¤›flmaz. Binaenaleyh, kelâm›mdaki i¤lâk›n mazur
tutulmas› mercudur.

gxÇu|{
Bervech-i âtî kelâmdan maksat, muhakeme ve muvazene-

nin tarikini göstermektir. Tâ ki, mecmuunda hakikat tecellî
etsin. Yoksa zihnin cüz'iyeti sebebiyle, o mecmuun her bir
cüz'ünde neticenin tamam›n› taharri etmek, kuvve-i vahime-
nin tasallut ve tereddütüyle hakikati evham içinde setretmektir.

* * *

Mukaddeme
Hakikatin keflfine mani olan arz-yu hilâf ve iltizam-›

muhalif ve taraftar-› nefis cihetiyle as›ls›z evham›n› bir as-
la irca etmekle kendini mazur göstermek; ve müflterinin
nazar› gibi yaln›z meayibi görmek; ve çocuk tabiat› gibi
bahane ile mahane tutmak gibi emirlerden nefsini tecrit-
le flart›ma müraat edebilirsen, huzur-u kalp ile dinle:

* * *
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sas›.
mahdut: s›n›rl›, belirli
maksat: gaye
mâni: engel
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
mazur: özürlü, özrü olan.
meayib: kusurlar, ay›plar, lekeler.
mercû: ümit edilen, ümit edil-
mifl, rica olunan.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama
mukaddeme: bafllang›ç.
müraat: gözetme, riayet etme
muvazene: denge, ölçü
nazar: bak›fl, dikkat
nefs: kendi, flah›s 
setr: örtme, kapama, gizleme
sual: soru 
tabiat: huy, karakter, seciye
taharri: arama, araflt›rma
taraftar-› nefs: nefsine taraftarl›k
etmek
tarik: yol
tasallut: birini rahats›z etme, mu-
sallat olma, hükmü alt›na alma
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me 
tecrîd: ay›rma, bir tarafta tutma
tembih: hat›rlatma, ihtar.
vücud-i Sâni: her fleyi sanatla ya-
ratan Allah’›n varl›¤›.

arzu-y› hilâf: muhalefet et-
me, karfl› koyma arzusu.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep
bervech-i ati: gelecek tarz
üzere, afla¤›da oldu¤u gibi.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine
cihet: yön

cüz: k›s›m, parça
cüz’iyet: azl›k, cüz’î olufl, kü-
çüklük.
delil-i vaz›h: aç›k, âflikar delil
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular
gayr-› mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
Hakikat: gerçek
huzur-u kalp: kalben huzur

duymak
i¤lâk: sözü kar›fl›k ve anlafl›l-
maz bir flekilde söyleme.
iltizam-› muhalif: muhalif ol-
may› gerekli görme
irca: geri çevirme, geri dön-
dürme 
kelâm: söz
kuvve-i vahime: vehim ve
hayal duygusu, kuruntu has-

1. Kendisine imân etmeye ça¤›rd›¤›n›z Allah’›n varl›¤›na delil-i vâz›h nedir? Mevcudat yoktan
m›, maddeden mi, yoksa Onun zât›ndan m› yarat›lm›flt›r? ‹lâ âhir flüphelerine dair sualler…



Birinci Maksat
Cemî' zerrat-› kâinat, birer birer zat ve s›fât ve sair vü-

cuhla, gayr-i mahdûde olan imkânat mabeyninde müte-
reddit iken, bir ciheti takip, hayretbahfla mesalihi intaç
etmekle Sâniin vücub-u vücuduna flahadetle, avalim-i
gaybiyenin enmuzeci olan latîfe-i Rabbaniyeden ilân-›
Sâni eden itikad›n misbah›n› ›fl›kland›r›yorlar.

Evet, her bir zerre kendi bafl›yla Sânii ilân etti¤i gibi,
tesavir-i mütedahileye benzeyen mürekkebat-› müteflabi-
ke-i mütesaide-i kâinat›n her bir makam ve her bir nis-
petinde her bir zerre muvazene-i cereyan-› umumîyi mu-
hafaza ve her nispette ayr› ayr› mesalihi intaç ettiklerin-
den, Sâniin kast ve hikmetini izhar ve k›raat ettikleri için,
Sâniin delâili zerrattan kat kat ziyadedir.

E¤er desen: Neden herkes akl›yla görmüyor?

Elcevap: Kemal-i zuhurundan… Evet, fliddet-i zuhur-
dan görünmemek derecesine gelenler vard›r: cirm-i
flems gibi.
1 oπpFÉyn°SnQ n∂r«ndpG »n∏rYn’r G pÓnªrdG nøpe @ Én¡sfpÉna päÉnæpFÉnµrdG nQƒo£o°S rπsenÉnJ

Yani, “Eb'ad-› vasia-i âlemin sahifesinde Nakkafl-› Eze-
lînin yazd›¤› silsile-i hâdisat›n sat›rlar›na hikmet nazar›y-
la bak ve fikr-i hakikatle sar›l. Tâ ki mele-i âlâdan gelen
selâsil-i resail seni âlâ-y› illiyyîn-i yakîne ç›kars›n.”

âlây›illiyyin-i yakîn: en mükem-
mel ve en yüksek inanç kademe-
si, derecesi
avalim-i gaybiye: gayp âlemleri,
bilinmeyen âlemler.
cemi: cümle, hep, bütün 
cihet: yön
cirm-i flems: güneflin cüssesi, bü-
yüklü¤ü
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
eb’âd-› vâsia-y› âlem: âlemin en-
gin mesafeleri
enmûzec: nümune, örnek
fikr-i hakikat: gerçek düflünce.
gayr-› mahdude: say›s›z ve s›n›r-
s›z
hayretbahfla: hayret verici.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda
ilân: yayma, duyurma, bildirme
ilân-› Sâni: sanatkar› yani Allah'›n
ilan etmek.
imkânat: imkânlar› olabilirlilikler,
olmas› ve olmamas› ihtimal dahi-
linde olanlar 
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma
itikat: inanç, iman
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
kast: as›l maksat
kemal-i zuhur: mükemmel ve
berrak görünüm
k›raat: okuma, devaml› ve düz-
gün okuma 
lâtife-i Rabbanîye: Allah’›n yaln›z
kendi sevgisi için yaratt›¤›, kalbe
ba¤l› ince duygu 
mabeyn: ara
makam: 
maksat: gaye
mele-i â’lâ: yüce alem; Cenab-›
Hakk’a daha yak›n olan büyük
meleklerin topland›¤› alem
mesalih: maslahatlar, faydalar
misbah: lamba
muhafaza: koruma
mürekkebat-› müteflabike-i
mütesaide-i kâinat: kâinat›n ya-
rat›l›fl›nda kullan›lan zerrelerin,
unsurlar›n meydana getirdi¤i,
analizi, çözülmesi çeflitli zorluklar
tafl›yan girift terkipler
mütereddit: tereddüt eden, ka-
rars›z
muvazene-i cereyan-› umumî:
umumî ak›m, iflleyifl dengesi
Nakkafl-› Ezelî: ezelî nakkafl; her

fleyi Zat›na has olarak nak›fl
nak›fl iflleyen, evveli olmayan
Allah (c.c.).
nazar: bak›fl, dikkat
nispet: oran, de¤er
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret
sahife: sayfa
sâir: di¤er, baflka, öteki
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah 

selâsil-i resail: mektuplar di-
zisi 
fliddet-i zuhur: görünmenin,
aç›¤a ç›kman›n, aç›kta olma-
n›n fliddet ve derecesi.
s›fat: vas›f, nitelik
silsile-i hâdisat: 
tesavir-i mütedahile: iç içe
girmifl tasvirler
vücûb-u vücud: varl›¤› ge-
rekli olmak, olmamas› imkan-

s›z olmak, varl›¤› zarurî ve va-
cip olmak
vücuh: vecihler, cihetler, yön-
ler
zat: kendi, as›l, öz
zerrat: zerreler, atomlar
zerrat-› kâinat: kâinat zerre-
leri, kâinattaki atomlar.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom
ziyade: çok, fazla

1. Müellifin Arabî ifadesi olup, meali alt›nda mevcuttur.
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‹fiARET
Kalbinde nokta-i istimdat, nokta-i istinat ile, vicdan-›

befler Sânii unutmamaktad›r. E¤er, çendan dima¤ tatil-i efl-
gal etse de, vicdan edemez; iki vazife-i mühimme ile mefl-
guldür. fiöyle ki:

• Vicdana müracaat olunsa, kalp bedenin aktar›na neflr-i
hayat etti¤i gibi, kalp gibi kalpteki ukde-i hayatiye olan
marifet-i Sâni dahi, ceset gibi istidadat-› gayr-i mahdûde-i
insaniye ile mütenasib olan âmâl ve müyûl-ü mütefla›beye
neflr-i hayat eder; lezzeti içine atar ve k›ymet verir ve bast
ve temdit eder. ‹flte nokta-i istimdat…

• Hem de bununla beraber, kavga ve müzahemetin
meydan› olan da¤da¤a-i hayata peyderpey hücum gösteren
âlemin binler musibet ve mezahimlere karfl› yegâne nokta-i
istinat, marifet-i Sânidir.

Evet, her fleyi hikmet ve intizamla gören Sâni-i Hakîme
itikat etmezse ve ale’l-amya tesadüfe havale ederse ve o be-
liyyata karfl› elindeki kudretin adem-i kifayetini düflünse,
tevahhufl ve dehflet ve telâfl ve havftan mürekkep bir hâlet-i
Cehennemnümûn ve ci¤erflikâfta kald›¤›ndan, eflref ve ah-
sen-i mahlûk olan insan her fleyden daha periflan oldu¤un-
dan, nizam-› kâmil-i kâinat›n hakikatine muhalif oluyor.
‹flte nokta-i istinat. Evet, melce yaln›z marifet-i Sânidir.

Demek flu iki nokta ile bu derece nizam-› âlemde hü-
kümfermal›k, hakikat-i nefsü’l-emriyenin hassa-i münha-
s›ras› oldu¤u için, her vicdanda iki pencere olan flu iki nok-
tadan vücud-u Sâni tecellî ediyor. Ak›l görmezse de, f›trat
görüyor. Vicdan nezzard›r, kalp penceresidir.
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intizam: düzenlilik, düzgünlük
istidadat-› gayr-› mahdude-i in-
saniye: insanda var olan s›n›rs›z
kabiliyetler
itikat: inanç, iman
k›ymet: de¤er
kudret: güç, kuvvet, iktidar
marifet-i Sâni: eflyay› tam bir hü-
ner ve sanatla vücuda getiren sa-
natkâr›n marifeti.
melce: s›¤›n›lacak yer
mezahim: eziyetler, s›k›nt›lar,
zahmetler, zorluklar, belâlar.
muhalif: z›t, karfl›t
müracaat: baflvurma, dan›flma
mürekkep: terkip edilmifl, iki ve-
ya daha çok fleyin kar›flmas›ndan
meydana gelen bileflik
musibet: felaket, bela
mütenasip: uygun olan, her ba-
k›mdan birbirine denk, ölçülü,
orant›l›
müyûl-i mütefla’ibe: çeflitli flube-
leri olan meyiller, çeflitli arzular,
çeflitli meyiller.
müzahamet: bir yere itifle kak›-
fla hücum etme.
neflr-i hayat: hayat yaymak, ha-
yat da¤›tmak
nezzar: seyirci, seyreden
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
nizam-› kâmil-i kâinat: kâinatta-
ki mükemmel nizam, düzen
nokta: konu ile ilgili bölüm
nokta-i istimdat: yard›m ve me-
det isteme noktas›
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
peyderpey: arka arkaya, ard› s›-
ra, yavafl yavafl 
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah 
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
ta’tîl-i eflgal: ifle ara verme, grev.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me 
temdîd: devam ettirme, çekip
uzatma
tesadüf: rastlant›
tevahhufl: yaln›zlaflma, vahflilefl-
me, yabanc›laflma 
ukde-i hayatiye: hayatla ilgili dü-
¤üm, hayat dü¤ümü.
vazife-i mühimme: önemli vazi-
fe, görev
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his
vicdan-› befler: beflerin vicdan›,
insanlar›n vicdan›
vücud-i Sâni: her fleyi sanatla ya-
ratan Allah’›n varl›¤›.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.

adem-i kifayet: kâfi gelme-
me, yetersizlik.
ahsen-i mahlûk: yarat›lanla-
r›n en güzeli
aktâr: taraflar, yanlar, her ta-
raf, her yer.
alelamyâ: körü körüne, so-
rup soruflturmadan.
âmâl: emeller, arzular, istek-
ler
bast: yayma, serme, döfleme
beliyyat: belâlar, felâketler,
kederler, tasalar.
çendan: gerçi, her ne kadar

ci¤erflükâf: ci¤er parçalayan,
çok ac› veren.
da¤da¤a-i hayat: hayat›n te-
lafl›, ›zt›rab›, s›k›nt›s›
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma
dima¤: ak›l, fluur.
eflref: en flerefli, daha flerefli,
en iyi, en güzel.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy 
hakikat: gerçek, esas
hakikat-i nefsü’l-emriye: bir

fleyin özünde Allah’›n koydu-
¤u hakikat
hâlet-i Cehennemnümun:
Cehennem gibi çok azap veri-
ci hâl.
hâssa-i münhas›ra: yaln›zca
birine ait olan özellik.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma
havf: korku, korkma 
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda
hükümferma: hükümran,
hüküm süren



gxÇu|{
Arfl-› kemalât olan marifet-i Sâniin miraçlar›n›n usûlü

dörttür:

• Birincisi, tasfiye ve iflrake müesses olan muhakkikîn-i so-
fiyenin minhac›d›r.

• ‹kincisi, imkân ve hudûsa mebni olan mütekellimînin
tarik›d›r.

Bu iki as›l, filvaki, Kur'ân’dan teflaup etmifllerdir. Lâkin,
fikr-i befler baflka sûrete ifra¤ etti¤i için, tavilü’z-zeyl ve müfl-
külleflmifltir.

• Üçüncüsü, hükeman›n mesle¤idir.

Üçü de taarruz-u evhamdan masûn de¤ildirler.

• Dördüncüsü ki, belâgat-i Kur'âniyenin ulüvv-ü rütbesi-
ni ilân eden ve istikamet cihetiyle en k›sas› ve vuzuh cihetiy-
le beflerin umumuna en eflmeli olan mirac-› Kur'ânîdir. ‹flte,
biz dahi bunu ihtiyar ettik. Bu da iki nevidir.

B‹R‹NC‹S‹

Delil-i inayet’tir ki, menafi-i eflyay› tadat eden bütün
âyât-› Kur'âniye bu delile imâ ve flu bürhan› tanzim edi-
yorlar.

Bu delilin zübdesi, kâinat›n nizam-› ekmelinde riayet-i
mesalih ve hikemdir. Bu ise Sâniin kast ve hikmetini is-
pat; ve tesadüf vehmini ortadan nefyediyor.

arfl-› kemalât: olgunluklar›n, mü-
kemmelliklerin zirvesi, olgunlu-
¤un en yüksek derecesi.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
belâgat-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
belâgat, Kur’ân’›n kendine has
olan belâgat›.
befler: insan, insanl›k
bürhan: delil, ispat, hüccet
cihet: yön
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan
delil-i inayet: Allah’›n inayetinin
delili, kâinattaki eflyan›n menfaat
ve faydalar›n› bildiren ayetler, de-
liler.
eflmel: daha, en flümullü, kapsa-
y›c›
fikr-i befler: insanlar›n fikri, in-
sanlar›n düflüncesi.
filvâki: vak›a, hakikaten, gerçek-
ten.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda
hudûs: sonradan meydana gel-
me, yok iken var edilme
hükema: filozoflar
ifra¤: bir hâlden baflka bir hale
sokma, çevirme 
ihtiyar: seçme, tercih etme
ilân: yayma, duyurma, bildirme
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme
imkân: var olmas› ya da yok ol-
mas› noktas›nda zorunlu olmama
iflrak: sezgi yoluyla bilgi edinme,
iç müflahede
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
flünce, niyet, tutum ve davran›flta
Allah’›n r›zas›na uygun olarak
do¤ru yol üzere olma
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kast: as›l maksat
marifet-i Sâni: sanatkâr› (Allah)
tan›ma, bilme
masun: korunmufl, koruma alt›n-
da olan
mebni: bina olunmufl, kurulmufl 
menafi-i eflya: eflyan›n sa¤lad›¤›
menfaatler
meslek: gidifl, usul, yol
minhac: meslek, yol, aç›k genifl
yol 
miraç: merdiven 
mirac-› Kur’ânî: Kur’ânî merdi-
ven, tabaka, derece; marifet-i Sa-
nia ulaflt›ran, yükselten vas›talar-
dan en k›sa, en istikametli, en
aç›k ve kapsam› en genifl olan›;
yaln›z Kur’ân esaslar›ndan hare-
ket edeni
müesses: tesis edilmifl, kurulmufl
olan, kurulu 
muhakk›kîn-i Sofiye: tasavvufla
u¤raflan hakikat› araflt›ran âlimler
müflkül: güç, zor, çetin 
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mütekellimîn: kelâm âlimle-
ri, kelâmc›lar.
nefy: olumsuzlama, ortadan
kald›rma
nevî: çeflit, tür
nizam-› ekmel: en kusursuz,
en mükemmel düzen, sistem,
kanun.
riayet-i mesalih ve hikem:
maslahatlara ve hikmetlere
hürmet etmek, maksatlara
ve hikmetlere uymak
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah 

suret: biçim, flekil, tarz
taarruz-› evham: evham›n
iliflmesi, evham›n sald›r›s›
tadat: sayma 
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme
tarik: yol, meslek, seçilen
tarz
tasfiye: nefsi günahlardan
ar›nd›rma, kalbi cilalama
tavîlü’z-zeyl: devam› uzun
olan, uzant›s› çok uzun olan
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tesadüf: rastlant›

teflaub: dallanma, dal budak
peyda etme, çatallama.

ulüvv-i rütbe: yüksek rütbe

umum: bütün, hepsi

usûl: yol, tarz, üslûp, flekil 

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

vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifa-
de aç›kl›¤›.

zübde: bir fleyin en mühim
k›sm›, bir fleyin özü, seçkin
k›sm› 



Mukaddeme
E¤er, çendan her adam âlemdeki riayet-i mesalih ve

intizamda istikra-i tam edemez ve ihata edemez. Fakat,
nev-i beflerdeki telâhuk-u efkâr sayesinde, kâinat›n her
bir nev'ine mahsus kavaid-i külliye-i muntazamadan iba-
ret olan bir fen teflekkül etmifl ve etmektedir.

Bununla beraber, bir emirde intizam olmazsa, hüküm
külliyetiyle cereyan edemedi¤i için, kaidenin külliyeti
nev'in hüsn-ü intizam›na delildir. Demek, cemî fünun-u
ekvan, kaidelerin külliyetlerine binaen, istikra-i tamla ni-
zam-› ekmeli intaç eden birer bürhand›rlar.

Evet, fünun-u kâinat bitamamiha mevcudat›n silsilele-
rindeki halkalardan as›lm›fl olan mesalih ve semerat› ve
ink›lâbat-› ahvalin telâfifinde saklanm›fl olan hikem ve fe-
vaidi göstermekle Sâniin kast ve hikmetine parmakla fle-
hadet ve iflaret ettikleri gibi, fleyatîn-i evhama karfl› birer
necm-i sak›pt›r.

‹fiARET
Cehl-i mürekkebi intaç eden, nazar-› sathîyi tevlit eden

ülfetten tecrid-i nazar etsen ve akla karfl› sedd-i turuk eden
evham›n afliyan› olan mümaresat-› ilzamiyattan nefsini
tahliye etsen, hurdebînî bir hayvan›n sûreti alt›nda olan
makine-i dakika-i bedia-i ‹lâhiyenin fluursuz, mecra ve
mahrekleri tahdit olunmayan ve imkânat›nda evleviyet
olmayan esbab-› basita-i camide-i tabiiyeden husulpezîr ve
o destgâh›n masnûu oldu¤unu, kendi nefsini kand›r›p
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durumlar›n de¤iflimi, dönüflümü
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma
intizam: düzenlilik, düzgünlük
istikra-› tam: olaylardaki ortak
vas›flara dikkat ederek tam bir
netice ç›karmak, etrafl› ve tam bir
bilgi almak
kast: as›l maksat
kavaid-i külliye-i muntazama:
her fleyin yerli yerinde oldu¤u
küllî kaideler
külliyet: bütünlük, umumîlik
mahrek: hareketli bir noktan›n
güttü¤ü yol.
makine-i dakika-i bedia-i ‹lâhî-
ye: Allah’›n efli ve benzeri olma-
yan, mükemmel ölçülü makinesi,
sistemi, düzeni.
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k
mecra: kanal 
mesalih: maslahatlar, faydalar
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar
mukaddeme: bafllang›ç.
mümâresât-› ilzâmiyât: ikna et-
mek maksad›yla maharetle ifle
sar›lma, ikna için de¤iflik yollara
baflvurma.
nazar-› sathî: yüzeysel bak›fl,
dikkatsizce yap›lan inceleme
necm-i sak›p: parlak y›ld›z, ka-
ranl›¤› y›rtarak geçen parlak y›ld›z 
nefs: kendi, flah›s 
nev: çeflit, tür
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nizam-› ekmel: en kusursuz, en
mükemmel düzen, sistem, ka-
nun.
riayet-i mesalih: maslahatlara
uymak ve hürmet etmek
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah 
sedd-i turuk: yollar› kapatan set 
semerat: semereler, meyveler
fleyatin-i evham: vehimlendiren,
evham veren fleytanlar
silsile: zincir 
suret: biçim, flekil, tarz
fluursuz: idraksiz, bilgisiz
tahdit: hudutland›rma, s›n›rlama 
tahliye: serbest b›rakma, sal›ver-
me
tecrîd-i nazar: bak›fl›n› kesmek,
bir fleyden bak›fl›n› ay›rmak
telâfif: birbirine girmifl ve sar-
maflm›fl vaziyette olma, lif lif ol-
ma.
telâhuk-› efkâr: fikirlerin birbiri
pefline gelip birleflmesi, kat›lafl-
mas›, birbirine eklenmesi.
teflekkül: kurulma, oluflma, flekil-
lenme
tevlit: do¤urma, sebep olma
ülfet: al›flma, kaynaflma, dostluk

afliyan: mesken, ev, yuva.
bitamamiha: tamamen, bü-
tünüyle, hepsi.
bürhan: delil, ispat, hüccet
cehl-i mürekkep: bilmemek-
le beraber, bilmedi¤ini de bil-
memek, katmerli cahillik, ka-
ra cahillik.
cemi: cümle, hep, bütün 
cereyan: olma, meydana gel-
me
destgâh: tezgah
esbab-› basita-i camide-i ta-
biîye: tabiî sebepler, tabiat›n

her taraf›na yay›lm›fl basit ve
cans›z sebepler
evleviyet: daha öncelik, üs-
tün tutulmaya lây›k olma, ev-
lâ olma, çok uygun olma 
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad 
fevâid: faydalar, menfaatler
fünun-u ekvan: kâinata ait
fenler, ilimler.
fünun-u kâinat: kâinatla ilgili
ilimler
hikem: hikmetler.

hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda
hurdebinî: gözle görülmeye-
cek derecede küçük, mikros-
kobik.
hüsn-i intizam: güzel bir dü-
zen, intizam›n güzelli¤i
husûlpezîr: hâs›l olmufl, mey-
dana gelmifl.
ihata: kuflatma, içine alma
imkânat: imkânlar› olabilirli-
likler, olmas› ve olmamas› ih-
timal dahilinde olanlar 
ink›lâbat-› ahval: hallerin,



mutmain ve ikna edemezsin. Me¤er her bir zerrede Eflâtun
kadar bir fluur ve Calinos kadar bir hikmeti ispat ettikten
sonra, zerrat-› saire ile vas›tas›z muhabereyi itikat ve esbab-›
tabiiyenin üssü’l-esas› hükmünde olan cüz-ü lâyetecezza-
daki kuvve-i cazibe ve kuvve-i dafian›n içtimalar›n›n hor-
tumu üzerindeki muhaliyetin damgas›n› kald›rabilsen…
E¤er nefsin bu muhalâta ihtimal verse, seni insaniyet def-
terinden sildirecektir!

Fakat, caizdir ki, her bir fleyin esas› zannettikleri olan
cezp ve def ve hareket, âdâtullah›n kanunlar›na birer isim
olsun. Fakat, kanun kaidelikten tabiîli¤e ve zihnîlikten ha-
ricîli¤e ve itibardan hakikate ve aletiyetten müessiriyete
gelmemek flart›yla kabul ederiz.
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Nazar›n› âleme gezdir. Hangi yerinde noksaniyeti görebi-
lirsin? Kellâ! Gören görmez —me¤er kör ola veya kasr-› na-
zar illetiyle müptelâ ola.

‹stersen Kur'ân’a müracaat et. Delil-i inayeti vücuh-u
mümkinenin en ekmel vechiyle bulacaks›n. Zira, Kur'ân kâi-
natta tefekküre emir verdi¤i gibi, fevaidi tezkâr ve nimetleri
tadat eder. ‹flte o âyât, flu bürhan-› inayete mezahirdir. ‹cma-
li budur; tut. Tafsili ise, e¤er meflîet-i ‹lâhiye taallûk ederse,
âyât-› âfâkiye ve enfüsiyeyi tefsir tarîk›nda, sema ve befler ve
arz›n ilimlerine ma'kud olan Kütüb-ü Selâsede tefsir edile-
cektir. O vakit flu bürhan tamam-› sûretiyle sana görünecek-
tir.

adâtullah: Allah’›n kâinata yer-
lefltirdi¤i kanunlar
aletiyet: âlet olma hali, sebeplik,
vas›tal›k
ayat: Kur’ân ayetleri 
ayat-› afakiye ve enfüsiye: Al-
lah’›n zat›na ve zat›n›n d›fl›ndaki
fleylere taalluk eden ayetler
befler: insan, insanl›k
bürhan-› inayet: kâinatta görü-
len yard›m ve imdada koflmalar›
Cenab-› Hakk’› göstermesi
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme 
cüz-i lâyetecezza: bölünmeyen,
parçalanmayan k›s›m, bölünme
imkân› olmayan en ufak zerre,
bölünmez parça.
delil-i inayet: Allah’›n inayetinin
delili, kâinattaki eflyan›n menfaat
ve faydalar›n› bildiren ayetler, de-
liler.
ekmel: daha (en, pek) mükem-
mel, en olgun, kusursuz ve eksik-
siz olan
esbab-› tabiiye: tabiî, ola¤an se-
bepler.
fevâid: faydalar, menfaatler
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili
hikmet: felsefe, hakîmlik, eflya-
n›n hakikatini, kâinattaki ve yara-
t›l›fltaki gayeleri araflt›rma
hükmünde: de¤erinde, yerinde
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme
içtima: toplanma, bir araya gel-
me
illet: hastal›k
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti
itibar: farazî de¤er, gerçekte ol-
mayan fakat var say›lan de¤er 
itikat: kesin inanma, iman
kasr-› nazar: bir fley üzerinde
ehemmiyetle fazla durma, nazar›
hususen bir fleye çevirme.
kellâ: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen, kesinlikle.
Kütüb-i Selase: üç kitap
kuvve-i cazibe: çekme kuvveti,
cezp etme kuvveti, çekicilik.
kuvve-i dafia: defetme kuvveti,
savma kuvveti, iticilik, itici güç.
makut: ba¤lanm›fl, ba¤l›
mefliet-i ‹lâhîye: Cenab-› Hakka
ait, Onun bilgisi, arzusu, iste¤i ve
iradesi alt›nda olan; Allah’›n var-
l›klar üzerindeki iradesi.
mezahir: mazharlar, görünenler
müessiriyet: tesir gücü, etki gücü
muhabere: haberleflme
muhalât: muhaller, olmas› müm-
kün olmayanlar.
muhaliyet: imkâns›zl›k, imkâns›z
olufl.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan
müracaat: baflvurma, dan›flma
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mutmain: içi rahat, flüphesi
olmayan
nazar: bak›fl, dikkat
nefs: kendi, flah›s 
noksaniyet: eksiklik, noksan-
l›k
sema: gökyüzü, gök 
fluur: bilinç; bir fleyin incelik-
lerini iyice idrak etme, anlay›fl
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma
tabiî: tabiat› gere¤i olan, nor-
mal, al›fl›lm›fl, ola¤an
tadat: sayma 

tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma
tamam-› suret: eksiksiz bir
flekilde
tarik: yol, meslek, seçilen
tarz
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›
tembih: hat›rlatma, ihtar.

tezkâr: hat›rlama, anma, ha-
t›ra getirme

üssü’l-esas: hakikî sa¤lam te-
mel.

vas›ta: arac› 

vecih: cihet, yön

vücuh-i mümkine: imkan
dahilinde olan tarzlar

zerrat-› saire: di¤er zerreler,
ard› s›ra takip eden zerreler

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom

zihnî: zihinle alâkal›, zihne ait.



‹K‹NC‹ DEL‹L-‹ KUR'ÂNÎ

Delil-i ihtira’d›r. Bunun hulâsas›:

Mahlûkat›n her nev'ine, her ferdine ve o nev'e ve o
ferde mürettep olan asar-› mahsusas›n› müntiç ve isti-
dad-› kemaline münasip bir vücudun verilmesidir. Zira
hiçbir nev-i müteselsil ezelî de¤ildir; “imkân” b›rakmaz.
Hem de bizzarure baz›n›n “hudûs”u, nazar›n müflahede-
siyle ve sairleri dahi akl›n hikmet nazar›yla görülür.

Vehim ve Tenbih

‹nk›lâb-› hakikat olmaz. Nev-i mutavass›t›n silsilesi de-
vam etmez. Tahavvül-ü esnaf, ink›lâb-› hakaik›n gayr›s›-
d›r.

‹fiARET

Her bir nev'in bir âdemi ve bir büyük pederi oldu¤un-
dan, silsilelerdeki tenasülden neflet eden vehm-i bât›l, o
âdemlerde, o evvel pederlerinde tevehhüm olunmaz.

Evet, hikmet, fenn-i tabakatü’l-arz ve ilm-i hayvanat ve
nebatat lisan›yla, iki yüz bini mütecaviz olan enva›n âdem-
leri hükmünde olan mebde-i evvellerinin herbirinin müs-
takillen hudûsuna flehadet etti¤i gibi; mevhum ve itibarî
olan kavanin ve fluursuz olan esbab-› tabiiye ise, bu kadar
hayretfeza silsileler ve bu silsileleri teflkil eden ve efrat de-
nilen dehfletengiz hadsiz makine-i acîbe-i ‹lâhiyenin tasnî
ve icad›na adem-i kabiliyetleri cihetiyle, her bir fert ve her
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ilm-i hayvanât: zooloji
ilm-i nebatat: botanik
imkân: var olmas› ya da yok ol-
mas› noktas›nda zorunlu olmama
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 kâbili-
yeti, yetene¤i
itibarî: gerçek olmayan, varsay›-
lan
kavanin: kanunlar, yasalar.
lisan: dil
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar
makine-i acibe-i ‹lahiye: Allah’›n
yaratt›¤› hayret veren makine
mebde-i evvel: ilk bafllang›ç, ipti-
da.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan
münasip: uygun
müntic: netice veren, neticelen-
diren 
mürettep: kurulmufl, düzenlen-
mifl 
müflahede: gözlem.
müstakilen: kendi bafl›na, ba-
¤›ms›z olarak.
mütecaviz: aflk›n, fazla, çok
nazar: bak›fl
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma
nev: tür, çeflit
nev-i müteselsil: silsile halinde
birbirini takip eden neviler
nev-i mütevass›t: ortada olan, -
bafl› sonu bulunan- hudûs-zeval
aras›ndaki tür, ortada vas›tal›k
eden tür
peder: baba, ata 
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret
sâir: di¤er, baflka, öteki
silsile: zincir 
fluursuz: idraksiz, bilgisiz
tahavvül-i esnaf: s›n›flar›n de¤ifl-
mesi, türlerin de¤iflmesi, s›rala-
man›n de¤iflmesi.
tasni: sanatla yapma ve yaratma
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tenâsül: birbirinden do¤up üre-
me
teflkil: oluflturma, flekillendirme
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce
vehm-i bât›l: hakikatsiz bir fleyi
hakikatmifl gibi düflünmek

âdem: türünün ilk örne¤i
adem-i kabiliyet: kabliyetin
olmamas›, kabiliyetsizlik
asar-› mahsusa: hususileflmifl
eserler, niflanlar, herkese ait
olmayan eserler
bizzarure: zarurî olarak, ister
istemez, mecburen.
cihet: yön
dehfletengiz: çok dehflet ve-
rici, ürkütücü, korkunç
delil-i ihtira: Cenab-› Hakk›n
yeniden icat ederek yaratt›¤›
fleylerden meydana gelen,

kendi zat›na mahsus delil.
delil-i Kur’ânî: Kur’ân-› Ke-
rim’e ait delil, Kur’ân-› Ke-
rim’in gösterdi¤i delil
efrat: fertler
enva: çeflitler, türler, neviler.
esbab-› tabiiye: tabiî, ola¤an
sebepler.
evvel: önce
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz,
bafllang›çs›z
fenn-i tabakatülarz: jeoloji il-
mi.
gayr: ayr›, baflka

hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hayretfeza: hayreti art›ran
hikmet: felsefe, hakîmlik, efl-
yan›n hakikatini, kâinattaki
ve yarat›l›fltaki gayeleri arafl-
t›rma
hudûs: sonradan meydana
gelme, yok iken var edilme
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de
hulâsa: bir fleyin özü, esas›,
temel k›sm› 
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme



bir nevi, müstakillen Sâni-i Hakîmin yed-i kudretinden
ç›kt›¤›n› ilân ve izhar ediyor.

Evet, Sâni-i Zülcelâl her fleyin cephesinde hudûs ve im-
kân damgas›n› koymufltur.
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Ezeliyet-i madde ve hareket-i zerrattan teflekkül-ü enva gi-

bi umûr-u bât›laya ihtimal vermek, s›rf baflka fleyle nefsini ik-
na etmek sadedinde oldu¤u için, o umûrun esas-› fasidesini
tebeî nazar›yla adem-i derkinden neflet eder. Evet, nefsini ik-
na etmek sûretinde müteveccih olursa, muhaliyet ve adem-i
makuliyetine hükmedecektir. Faraza kabul etse de, “tegafül-ü
ani’s-Sâni” sebebiyle has›l olan ›zt›rarla kabul edebilir.

gxÇu|{
Mükerrem olan insan, insaniyetin cevheri itibar›yla daima

hakk› sat›n almak istiyor ve daima hakikati ar›yor ve daima
maksad› saadettir. Fakat, bât›l ve dalâl ise, hakk› ar›yorken
haberi olmadan eline düfler. Hakikatin madenini kazarken,
ihtiyars›z, bât›l onun bafl›na düfler. Veyahut hakikati bulmak-
tan muztar veya tahsil-i haktan haib oldukça, as›l f›trat› ve
vicdan› ve fikri, muhal ve gayr-i makul bildi¤i bir emri, na-
zar-› sathî ve tebeî ile kabulüne mecbur oluyor.

‹flte bu hakikati pîfl-i nazara al; göreceksin ki, bütün ni-
zam-› âlemden eser-i gaflet olarak tevehhüm ettikleri ezeliyet-i
madde ve hareket ve flu bütün ak›llar› hayrette b›rakan nakfl
ve sanat-› bediada tahayyül ettikleri tesadüf-ü amya ve bütün
hikemin flahadat›na ra¤men esbab-› camideden itikat ettikleri

adem-i derk: anlamamak, anla-
y›fl› olmamak, anlay›fls›zl›k
adem-i makuliyet: akla uygun
olmamak
bat›l: bofl ve manas›z olan, ger-
çe¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan 
dalâl: do¤ru yoldan ç›kma, sap-
ma, az›p e¤ri yola sapma 
esas-› faside: do¤ru olmayan
esas, mahiyeti bozuk olan fley
esbab-› camide: fluursuz ve ruh-
suz olan sebep ve vas›talar
eser-i gaflet: dikkatsizlik eseri,
gaflet eseri
ezeliyet-i madde ve hareket:
maddenin ve hareketin her za-
man var oldu¤unu ve varl›¤›n›n
bafllang›c› olmad›¤› inanc›
ezeliyet-i madde: maddenin her
zaman var oldu¤unu ve varl›¤›n›n
bafllang›c›n›n olmad›¤›n› iddia
eden bat›l inan›fl
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli
gayr-› makul: akl›n kabul etme-
di¤i, akla uymayan
hâib: korkan, korkak 
hareket-i zerrat: zerrelerin,
atomlar›n hareketi
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma
hikem: hikmetler.
hudûs: sonradan meydana gel-
me, yok iken var edilme
hükmetme: karar vermek, inan-
ca varmak
ihtimal: olabilirlik
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti
itikat: kesin inanma, iman
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
›zt›rar: çaresizlik, zor durumda
kalmak
muhal: imkans›z, olmas› müm-
kün olmayan
muhaliyet: imkâns›zl›k, imkâns›z
olufl.
mükerrem: aziz, sayg›de¤er,
muhterem, kerem sahibi.
müstakilen: kendi bafl›na, ba-
¤›ms›z olarak.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen
muztar: çaresiz kalm›fl, yapmak
zorunda kalm›fl
nak›fl: iflleme, süsleme
nazar: bak›fl, dikkat
nazar-› sathî: yüzeysel bak›fl,
dikkatsizce yap›lan inceleme
nefs: kendi, flah›s 
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma
nevî: çeflit, tür
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
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pîfl-i nazar: göz önü.
sadet: konuflulan madde, as›l
konu
flahâdât: flahitlikler, tan›kl›k-
lar
sanat-› bedia: güzel ve be¤e-
nilen sanat
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
tahayyül: hayale getirme,

hayalinde canland›rma
tahsil-i hak: hakk› ortaya ç›-
karmak, do¤ru olan› elde et-
mek, do¤ruyu bulmak
tebeî: ba¤›ms›z olmay›p bafl-
kas›na tabi olarak; ikinci de-
recede
tegafül ani’s-sâni: Yarat›c›-
dan gaflet etme, Onu gör-
mezlikten gelme, göz ard› et-
me.
tesadüf-i amya: kör rastlant›,
birbiriyle alâkas›z fleylerin ve-
ya birbiriyle ilgisiz olanlar›n

rastlaflmas›.

teflekkül-i enva: nevilerin
meydana gelmesi, türlerin
oluflmas›

tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme

umur: ifller

umur-› bât›la: bât›l ifller, ha-
kikati olmayan ifller

yed-i kudret: kudret eli, her
fleyi tutan Allah’›n kudret eli.



tesir-i hakikî; ve nefislerine mugalâta edip, vehmin istimrara
istinaden i¤vas›yla tecessüm ve tahayyül olunan tabiat-› mev-
humeyi merci yapmakla tesellî ettikleri, elbette f›tratlar› red-
deder. Fakat, yaln›z hakka teveccüh ve hakikate kast ettikleri
için, flu evham-› bât›la davetsiz olarak yolun canibinden ta-
arruz ettikleri için, elbette hedef-i garaz›na nazar›n› dikmifl
olan adam, o evhama tebeî ve sathî bir nazarla bak›yor.
Onun için, müzahref olan içine nüfuz edemez. Fakat, ne va-
kit ra¤bet ve kast ve sat›n almak nazar›yla baksa, almaya de-
¤il, belki iltifat etmeye ve bakmaya tenezzül etmez!

Evet, flu kadar çirkin bir fleyi vicdan ve ak›l muhal görü-
yor, kalp dahi kabul etmez. ‹llâ ki müflagabe ile safsata edip,
her bir zerreye hükeman›n ak›llar›n› ve hükkâm›n siyasetleri-
ni verip, tâ her bir zerre ehavat›yla ittifak ve intizam mesele-
sinde müflavere ve muhabere etsinler.

Evet, bu surette bir mesle¤i, insan de¤il, hayvan dahi ka-
bul etmez. Fakat ne çare, mesle¤in lâz›m-› beyyini meslekten-
dir. fiu meslek ise, bu sûretten baflka bir fleyle tasvir edilmez.

Evet, bât›l›n fle'ni flöyledir: Ne vakit tebeî bir nazarla ba-
k›l›rsa, s›hhatine bir ihtimal verilir. Fakat im’an-› nazar ey-
ledikçe, ihtimal-i s›hhat bertaraf olur.

‹fiARET
Madde dedikleri fley ise, sûret-i mütegayyire, hem de

hareket-i zaile-i hâdiseden tecerrüt etmez. Demek, hudûsu
muhakkakt›r.

Feya acaba! Sâni-i Vacibü’l-Vücudun lâz›me-i zaruriye-i
beyyinesi olan ezeliyeti zihinlerine s›¤›flt›ramayan, nas›l
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istinaden: istinat ederek, daya-
narak
ittifak: birleflme, birlik 
kast: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma
lâz›me-i zaruriye-i beyyine: âfli-
kar ve apaç›k olan gerek flart
lâz›m-› beyyin: her hangi bir fley
hat›ra gelince, hiç bir delil ve ifla-
rete ihtiyaç olmadan, o fleyle be-
raber düflünülmesi zarurî olan.
merci: merkez, kaynak
mesele: konu
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem
mugalâta: delilsiz veya uydurma
delillere dayand›r›lan münakafla.
muhabere: haberleflme
muhal: imkans›z, olmas› müm-
kün olmayan
müflâgabe: münakaflay› bir gaye
sayanlar›n yolu, didimcilik, eristik.
müflavere: istiflare etme, dan›fl-
ma
müzahref: süprüntü, çer-çöp
nazar: bak›fl, dikkat
nefs: kendi, flah›s 
nüfuz: içe geçme, iflleme 
ra¤bet: istek, arzu, meyil 
safsata: gerçek d›fl› fikri karfl› ta-
rafa kabul ettirmek için baflvuru-
lan, görünüflte do¤ru gibi görün-
dü¤ü hâlde gerçekte yanl›fl olan
k›yas 
Sâni-i vacibü’l-vücud: varl›¤› va-
cip olan sanatkar. Allah.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›
s›hhat: sahihlik, do¤ruluk, ger-
çeklik 
suret-i mütegayyire: de¤iflen su-
retler, biçimler, görünüfller
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me
tabiat-› mevhume: vehmin ka-
rakteri, tabiat›
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tebeî: ba¤›ms›z olmay›p baflkas›-
na tabi olarak; ikinci derecede
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma
tecessüm: cisimleflme, cisim hali-
ne gelme
tenezzül: inme, alçalma 
teselli: avunma.
tesir-i hakikî: gerçek tesir, etki.
teveccüh: yönelme, yönelifl
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his
zerre: en küçük parça, molekül,
atom

bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan 
bertaraf: ortadan ç›km›fl,
yok edilmifl.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
ehavat: birbirine benzeyen
fleyler, kardefller
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular
evham-› bât›la: hakikati ol-
mayan vehimler, hayaller
ezeliyet: geçmifl ve gelecek
zaman› birden içine al›p, za-

manla s›n›rl› olmamak
feya aceba: hayret do¤rusu
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy 
hakikat: gerçek, esas
hareket-i zaile-i hâdise: hâ-
diselerin geçici hareketleri
hedef-i garaz: niyetin ulafl-
mak istedi¤i nokta
hudûs: sonradan meydana
gelme, yok iken var edilme
hükema: filozoflar
hükkam: hâkimler.
i¤va: ayartma, azd›rma, sap-

t›rma, do¤ru yoldan ç›karma,
bafltan ç›karma 
ihtimal: olabilirlik
ihtimal-i s›hhat: sa¤laml›k ve
do¤ruluk ihtimali
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma
im’ân-› nazar: bir ifli dikkatli
düflünme, inceden inceye
tetkik etme.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.



oldu da her bir cihetten ezeliyete münafî olan maddenin
ezeliyetini zihinlerine s›¤›flt›rabilirler? Hakikaten cay-› ta-
accüptür.

Evet, insan düflündükçe, cemî s›fât-› kemaliye ile mut-
tas›f olan Sâniden isti¤rap ve istinkâr ettikleri, flu hayretef-
za masnuat› tesadüf-ü amyaya ve hareket-i zerrata isnat et-
tikleri için, insan› insaniyetten piflman eder.

TELV‹H

Harekât-› zerrattan husûlü dava olunan kuvvet ve sû-
retler, araziyetleri cihetiyle, envadaki mübayenet-i cevhe-
riyeyi teflkil edemez. Araz cevher olamaz. Demek, bütün
enva›n fas›llar› ve umum a'raz›n havass-› mümeyyizeleri
adem-i s›rftan muhterad›rlar. Tenasül, teselsülde flerait-i
adiye-i itibariyedendir.

‹flte delil-i ihtiraînin icmali. E¤er aç›k olarak mufassa-
lan istersen, Kur'ân’›n Firdevsine gir. Zira hiçbir ratb ve
yabis yoktur ki, o tenezzühgâhta ya çiçek veya gonca ha-
linde bulunmas›n. E¤er ecel müsait ve mefliet taallûk ve
tevfik refik olursa, elfaz-› Kur'âniyenin esdaf›nda flu bür-
han› tezyin eden cevherleri, gelecek kütüpte tafsil edile-
cektir.

Vehim ve Tenbih

E¤er sual etsen: “Nedir flu tabiat ki, daima onunla t›n
t›n ediyorlar? Nedir flu kavanin ve kuva ki, daima onlar-
la mütedemdimdirler?”

a’raz: iflaretler, alametler.
a’raziyet: asl›nda bulunmay›p
sonradan meydana gelme
adem-i s›rf: yokluk, yoklu¤a
mahkûm.
bürhan: delil, ispat, hüccet
cây-› taaccüb: flafl›lacak fley
cemi: cümle, hep, bütün 
cevher: esas, maya, öz 
cihet: yön
dava: iddia
delil-i ihtiraî: Cenab-› Hakk’›n ye-
niden icat ederek yaratt›¤› fley-
lerden meydana gelen, kendi za-
t›na mahsus delili
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti
elfaz-› Kur’âniye: Kur’ân-› Ke-
rîm’e ait lâf›zlar, sözler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esdâf: sedefler, inci kabuklar›.
ezeliyet: geçmifl ve gelecek za-
man› birden içine al›p, zamanla
s›n›rl› olmamak
fas›l: k›s›m, bölüm 
firdevs: bostan, ba¤, bahçe.
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten
hareket-i zerrat: zerrelerin,
atomlar›n hareketi
havass-› mümeyyize: ay›r›c›
özellikler
hayretefza: hayret artt›ran.
husûl: olma, meydana gelme
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti
isnâd: dayand›rma
isti¤rap: garip bulmak, flafl›rmak
ve hayret etmek
istinkâr: bilmezlikten gelme.
kavanin: kanunlar, yasalar.
kütüp: kitaplar.
kuva: kuvvetler, hisler, melekeler
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler 
mefliet: dileme, irade, istek
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.
mufassalan: tafsilatl› bir biçimde,
ayr›nt›l› ve izahl› biçimde
muhtera: uydurulmufl söz vs.
münâfi: z›t, ayk›r›
müsait: uygun, münasip
mütedemdim: bahsedip duran,
t›n t›n edip duran
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
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nan
ratb: yafl
refik: arkadafl, yoldafl
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah 
flerait-i adiye-i itibariye: ne-
ticenin yarat›lmas› için, asl›n-
da gerekmedi¤i halde, ‹lahî
adet icab› ortaya konan ve
var oldu¤u kabul edilen flart-
lar
s›fat-› kemaliye: olgunluk
belirtisi olan vas›flar.
sual: sorma

suret: biçim, tarz, görünüfl
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma
tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma
telvih: aç›klama
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tenâsül: birbirinden do¤up
üreme
tenezzühgâh: gezinti yeri,
gam, keder ve s›k›nt›y› gide-
recek yer.
tesadüf-i amya: kör rastlant›,
birbiriyle alâkas›z fleylerin ve-

ya birbiriyle ilgisiz olanlar›n
rastlaflmas›.
teselsül: zincirleme, silsile
halinde birbirini takip etme
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me
tevfik: Allah’›n yard›m›, bafla-
r›l› k›lmas›
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me 
umum: bütün
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce
yabis: kuru.



Cevap verece¤iz ki: Âlem-i flehadet denilen cesed-i
hilkatin anas›r ve azas›n›n ef'allerini intizam ve rapt alt›-
na alan fleriat-› f›triye-i ‹lâhiye vard›r. ‹flte flu fleriat-› f›tri-
yedir ki, “tabiat” veya “matbaa-i ‹lâhiye” ile müsemmad›r.

Evet, tabiat, hilkat-i kâinatta carî olan kavanin-i itiba-
riyesinin mecmu ve muhassalas›ndan ibarettir. ‹flte kuva
dedikleri fley, her biri flu fleriat›n birer hükmüdür. Ve ka-
vanin dedikleri fley, her biri flu fleriat›n birer meselesidir.
Fakat, o fleriattaki ahkâm›n istimrar›na istinaden, hem
de hayali hakikat sûretinde gören ve gösteren nüfûsun
istidatlar› bir zemin-i flûre müheyya etmesiyle, vehim ve
hayal tasallut ederek tazyik edip, flu tabiat-› hevaiye te-
vazzu ve tecessüm edip, mevcud-u haricî ve hayalden
misal sûretine girmifltir. Evet, flunun gibi, vehmin çok hi-
leleri vard›r.

‹fiARET

fiu tabiat ve kuva-i umumiye tesmiye ettikleri emirler,
kat'iyen akl› ikna edecek ve fikre kendini be¤endirecek ve
nazar-› hakikat ona ünsiyet edecek hiçbir mülâyemet ve
münasebet yokken ve flu kâinata illet ve mastar olmaya ka-
biliyeti mefkut iken, mahza Sâniden tegafül ve intizam›n
ilca›ndan tevellüd eden yaln›z ›zt›rar ile velehresan-› ukûl
olan Kudretin asar›n› flu matbaa-misal olan tabiat›n sana-
t›ndan görmek, tabiat› mistar iken masdar tahayyül etmek,
“lâz›m-› eamm”›n vücuduyla “melzum-u ehass”›n vücudu-
nu intaca çal›flan akim bir k›yas›n neticesidir. Evet, flu k›-
yas-› akim, dalâlet ve hayret vadilerine çok yollar› açm›flt›r.
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kuva-y› umumîye: umumî kuv-
vetler, genel kuvvetler.
lâz›m-› eâm: pek flümullü, umu-
mî, genifl bir flekilde gerekli olan.
mahza: saf, halis, kat›ks›z; s›rf, ta
kendisi
masdar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, kay-
nak, temel 
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer
matbaa-misal: matbaa gibi
matbaa-y› ‹lahiye: ‹lahî matbaa
mecmu: toplam, tüm.
mefkut: yok, kay›p, olmayan
melzum-› ehas: beraber bulun-
mas› zorunlu olan.
mevcud-› haricî: d›flta varl›¤› bu-
lunan bir fley, hayalî veya vehmî
olmayan, maddî vücudu bulunan
eflya.
mistar: alet, araç
muhassala: sonuç, toplam; elde
edilmifl olanlar›n hepsi
müheyya: haz›r, haz›rlanm›fl,
amade.
mülâyemet: uygunluk 
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl
nazar-› hakikat: gerçek, do¤ru,
esas olan bak›fl, en do¤ru bak›fl 
nüfus: nefisler 
rapt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifltir-
me 
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah 
fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî kanun 
fleriat-› f›triye: kâinatta düzeni
ve ahengi sa¤layan, bütün varl›k-
lar›n uymak zorunda oldu¤u ka-
nun ve kurallar›n tamam›.
fleriat-› f›triye-i ‹lahiye: Cenab-›
Hakk’›n bütün kainat› kuflatan
yarat›l›fl kanunlar›
tabiat-› hevaiye: nefsin arzusuy-
la ilgili huy
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma
tasallut: birini rahats›z etme, mu-
sallat olma, hükmü alt›na alma
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me
tecessüm: cisimleflme, cisim hali-
ne gelme
tegafül: bilmez gibi görünme, an-
lamazl›ktan gelme 
tesmiye: isimlendirme, ad verme 
tevazzu: konulma, konma, ko-
nufl.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce
velehresan-› ukul: ak›llar› flafl-
k›nl›¤a eren, ak›llar› flaflk›nl›¤a u¤-
rayan.
zemin-i flure: verimsiz zemin, ve-
rimsiz toprak.

ahkâm: hükümler
akim: neticesiz, sonu yok,
baflar›s›z 
âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz, flahit oldu¤umuz
âlem, kâinat.
anas›r: unsurlar, esaslar
asar: eserler
cari: cereyan eden, akan, iflle-
yen
cesed-i hilkat: yarat›l›fl›n giy-
di¤i vücut, gözle gördü¤ümüz
âlem
ef’al: fiiller, ifller

hilkat-i kâinat: kâinat›n ya-
rat›l›fl›
ilcâ: bir fleyi yapmak için du-
yulan karfl› konulmaz his, iç-
tepi, dürtü.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük
istidat: kabiliyet, yetenek 
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak

›zt›rar: çaresizlik, zor durum-
da kalmak
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle 
kavanin: kanunlar, yasalar.
kavanin-i itibariye: itibarî
kanunlar, görünmeyen ma-
nevî kanunlar.
k›yas-› akim: neticesiz veya
do¤ru netice vermeyen k›yas.
Kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti 
kuva: kuvvetler, hisler, mele-
keler



TENV‹R

Ef'al-i ihtiyariyenin nazzam› olan fleriat ve kanun flu
kadar hark ve muhalefetle beraber, birçok cühhal-i vah-
fliye, âdeta fleriat› bir hâkim-i ruhanî ve nizam› bir sul-
tan-› manevî tevehhüm edip, bir tesiri tahayyül eder.

Evet, bir taburun veya askerin muttarit olan harekât›-
n› ve yeknesak olan etvarlar›n› ve birbiriyle raptolunan
ahvallerini müflahede eden vahfli bir adam, flu efrad-› adî-
deyi veyahut hey'et-i askeriyeyi manevî bir iple merbut
zannederse, acaba garip görünecek midir? Veyahut bir
bedevî veya bir flairüttab', nas› bir vaz-› hasende ifra¤
eden ve mabeynlerini telif eden nizam› bir mevcud-u ma-
nevî ve fleriat› bir halife-i ruhanî temessül ederse, çok gö-
rünecek midir? Öyle ise, kâinat›n ahvaline taallûk eden
ve “tabiat” tesmiye olunan ve tasdik-i enbiya veya tek-
rim-i evliyadan baflka hark olunmayan ve müstemirre
olan flu fleriat-› f›triye-i ‹lâhiye, evhamda tecessüm etsin,
neden taaccüp olunsun?

Vehim ve Tenbih

‹nsan›n zihni ve lisan› ve sem'i cüz'î ve teakubî olduk-
lar› gibi, fikri ve himmeti dahi cüz'îdir ve teakup tarik›yla
yaln›z bir fleye taallûk eder ve meflgul kal›r.

Hem de insan›n k›ymet ve mahiyeti, himmeti nispe-
tindedir. Himmetin derecesi ise, maksat ve ifltigal etti¤i
fleyin nispetindedir.

âdeta: sanki
ahval: haller, durumlar
bedevî: çölde ve iptidaî tarzda
yaflayan, medenî olmayan
cühhal-i vahflîye: vahflet içinde
yaflayan cahiller.
cüz’î: küçük, az
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin kendi is-
te¤iyle yapt›¤› ifller, kiflinin kendi
ihtiyarî fiilleri.
efrad-› adîde: çok kalabal›k fert-
ler.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular
garip: tuhaf, hayret verici
hâkim-i ruhanî: cismi olmayan,
gözle görünmeyen hâkim
halife-i ruhanî: 
harekât: hareketler, davran›fllar
hark: yakma, yanma 
heyet-i askeriye: askerî birlik
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme
ifra¤: bir hâlden baflka bir hale
sokma, çevirme 
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
k›ymet: de¤er
lisan: dil
mabeyn: ara
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i
maksat: gaye
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
merbut: ba¤l›, rabtedilmifl
mevcud-› manevî: manevî varl›k.
muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme
müstemirre: sürekli, devaml›;
sa¤lam, metin
muttarid: s›ral›, düzgün, intizam-
l›, düzenli
nâs: insanlar
nazzam: en iyi düzenleyen, en
güzel nazmeden, en güzel tanzim
eden.
nispet: oran, ölçü
nizam: düzen 
rapt: ba¤lama, ba¤lanma
flairüttab’: flair tabiatl›, karakterli
sem: iflitme
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi 
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fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî ka-
nun 
fleriat-› f›triye-i ‹lahiye: Ce-
nab-› Hakk’›n bütün kainat›
kuflatan yarat›l›fl kanunlar›
sultan-› manevî: manevî sul-
tan
taaccüp: flaflma, hayret etme,
flaflakalma.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma
tabiat: 
tabur: düzgün s›ralar halinde
dizilmifl askerî birlik

tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma
tarik: yol
tasdik-› enbiya: peygamber-
lerin tasdiki
teakub: birbirini takip etme,
birbiri arkas›ndan gitme.
teakubî: 
tecessüm: cisimleflme, cisim
haline gelme
tekrîm-i evliya: 
telif: uzlaflt›rma, ba¤daflt›rma
tembih: hat›rlatma, ihtar.
temessül: bir flekil ve surete

girme, cisimlenme 
tenvir: ayd›nlatma
tesmiye: isimlendirme, ad
verme 
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme
vahflî: merhametsiz, duygu-
suz; medenileflmemifl, barbar
vaz’› hasen: güzel vaaz.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce
yeknesak: tek düzen, de¤ifl-
mez



Hem de insan, teveccüh ve kast etti¤i fleyde güya fe-
na fi’l-maksat oluyor. ‹flte flu noktaya binaen, hasis bir
emir veya pek cüz'î bir fley, büyük bir adama isnat olun-
maz. Zira tenezzül etmez. Ve himmetini o küçük fleye s›-
¤›flt›ramaz. Himmeti a¤›r, o fley gayet hafif oldu¤undan,
güya muvazenet bozulur.

Hem de insan hangi fleye temafla ederse, elbette me-
kayisini ve esaslar›n› kendi nefsinde arayacakt›r. E¤er
bulmazsa, etraf›nda ve ebna-i cinsinde arayacakt›r. Hat-
ta hiçbir cihetten mümkinata benzemeyen Vacibü’l-Vü-
cudu tefekkür etse, yine kuvve-i vahimesi flu vehm-i sey-
yii düstur ve dürbin yapmak istiyor. Halbuki, Sâni-i Zül-
celâl flu nokta-i nazarda temafla edilmez. Kudretine inhi-
sar yoktur. Ziya-i flems gibi, kudret ve ilim ve iradesi fla-
mile ve ammedir, münhas›r olmaz, muvazeneye gelmez.
En büyük fleye taallûk etti¤i gibi, en küçük ve en hasis fle-
ye dahi taallûk eder. Mikyas-› azameti ve mîzan-› kemali
mecmu-u asar›d›r. Her bir cüz'ü mikyas olamaz. ‹flte, Va-
cibü’l-Vücudu mümkinata k›yas etmek, k›yas-› maalfar›k-
t›r. Mezbur vehm-i bât›l ile muhakeme etmek, hata-i
mahzd›r.

‹flte flu hata-i bîedebâne ve flu vehm-i bât›l›n netice-i
seyyiesidir ki, tabiiyyun, esbab› müessir-i hakikî oldukla-
r›na; ve Mu'tezile, hayvanlar› ef'al-i ihtiyariyelerine hal›k
olduklar›na; ve hükema, cüz'iyatta ilm-i ‹lâhînin nefyine;
ve Mecusîler, halk-› fler baflkas›n›n eseri oldu¤una itikat
ettiler. Güya, onlarca, Sâni o kadar azametiyle beraber
nas›l flöyle umûr-u hasiseye ve cüz'iyeye tenezzül edip
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kuvve-i vahime: vehim ve hayal
duygusu, kuruntu hassas›.
mecmu-› asar: eserlerin tamam›,
eserlerin bütünü.
Mecusî: atefle tapan, Zerdüflt di-
nini benimseyen, bu dinle ilgili
olan, Zerdüfltî.
mekâyis: mikyaslar, ölçüler
mezbûr: ad› geçen, zikredilen
mikyas: ölçü aleti, ölçek
mikyas-› azamet: büyüklü¤ü öl-
çecek mikyas, büyüklü¤ün ölçü-
sü
mizan-› kemal: 
Mu’tezile: ehl-i sünnetten ayr›-
lan ve Vâs›l bin Atâ yolunda olan
kimseler.
müessir-i hakikî: hakikî tesir sa-
hibi, hakikî tesir edici.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dahilindekiler,
olabilir fleyler.
münhas›r: s›n›rl›, bir fleye veya
kimseye mahsus
muvazene: denge, ölçü
muvazenet: denge.
nefs: kendi, flah›s 
nefy: olumsuzlama, ortadan kal-
d›rma
netice-i seyyie: günahlar›n, kötü-
lüklerin neticesi; kötü sonuç.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
flamile: genel, herkese ait.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah 
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma
tabiiyyun: tabiatç›lar, materya-
listler, tabiata tapanlar
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
tenezzül: inme, alçalma 
teveccüh: yönelme, yönelifl
umur-› cüz’iye: cüz’î, basit ifller
umur-› hasise: ufak ve de¤ersiz
ifller.
Vacibü’l-Vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n varl›-
¤›na ba¤l› de¤il, kendinden olup
ezelî ve ebedî olan Allah (c.c.).
vehm-i bât›l: hakikatsiz bir fleyi
hakikatmifl gibi düflünmek
vehm-i seyyi’: kötü vehim, çirkin
vehim.
Ziya-y› flems: günefl ›fl›¤›

amme: umuma mahsus olan,
genel, umumî 
azamet: büyüklük
cüz’iyat: ehemmiyetsiz, de-
¤ersiz, ufak tefek fleyler 
düstur: kaide, esas, prensip
ebna-y› cins: kendi cinsinden
olanlar
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller, kifli-
nin kendi ihtiyarî fiilleri.
fenafilmaksat: kendisini
unutup yaln›zca maksad›na
çal›flmak ve onda yok olmak

hâl›k: yoktan yaratan, her fle-
yi yoktan var eden
halk-› fler: flerrin yarat›l›fl›,
flerri yaratma.
hasîs: ufak, de¤ersiz 
hata-y› bîedebane: edepsiz-
ce ve terbiyesizce yap›lan ha-
ta.
hata-y› mahz: s›rf hata, hata-
dan baflka bir fley olmayan
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme
hükema: filozoflar
ilim: bilgi, marifet

ilm-i ‹lâhî: Allah’›n ilmi
inhisar: yaln›z bir fleye ait k›l-
ma, tekelleflme
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç
isnâd: dayand›rma
itikat: inanç, iman
kast: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma
k›yas-› maa’l-fâr›k: birbirine
benzemeyen fleyler aras›nda
yap›lan geçersiz k›yas.
kudret: güç, kuvvet, iktidar



ifltigal etsin? Yuf onlar›n ak›llar›na ki, flöyle bir vehm-i
bât›l›n hükmüne esir oldular!

Ey birader! fiu vehim itikat tarikiyle olmazsa da, ves-
vese cihetiyle bazen mü'minlere musallat oluyor.

‹fiARET
E¤er desen: “Delil-i ihtiraî itâ-i vücuttur. ‹tâ-i vücut ise,

idam-› mevcudun refik›d›r. Halbuki, adem-i s›rftan vücu-
du ve vücud-u mahzdan adem-i s›rf› akl›m›z tasavvur ede-
miyor.”

Cevaben derim: Yâhu, sizin bu istis'ab›n›z ve flu mesele-
nin tasavvurundaki isti¤rab›n›z, bir k›yas-› hâdi'in netice-i
vahimesidir. Zira icat ve ibda-› ‹lâhîyi abdin san'at ve kis-
bine k›yas edersiniz. Halbuki, abdin elinden bir zerreyi
imate veyahut icat etmek gelmez. Belki yaln›z umûr-u iti-
bariye ve terkibiyede bir sanat ve kisbi vard›r. Evet, bu k›-
yas aldat›c›d›r, insan kendini ondan kurtaram›yor.

Elhas›l: ‹nsan kâinatta mümkinat›n öyle bir kuvvet ve
kudretini görmemifl ki, icad-› s›rf ve idam-› mahz etsin.
Halbuki, hükm-i aklîsi de daima üssü’l-esas›, müflahedat-
tan neflet eder. Demek asar-› ‹lâhiyeye mümkinat taraf›n-
dan bak›yor. Halbuki, hayretefza asar›yla müspet olan
kudret-i Sâniin canibinden temafla etmek gerektir. Demek
ibad›n ve kâinat›n umûr-u itibariyeden baflka tesiri olma-
yan kuvvet ve kudretlerin cinsinden olan bir kudret-i mev-
hume içinde Sânii farz ederek, o noktadan flu meseleye te-
mafla ediyor. Halbuki, Vacibü’l-Vücudun canibinden,
kudret-i tammesi nokta-i nazar›ndan bu meseleye temafla
etmek gerektir.

abd: kul
adem-i s›rf: yokluk, yoklu¤a
mahkûm.
asar: eserler
asar-› ‹lâhîye: ‹lâhî eserler.
birader: kardefl
canip: yan, yön, cihet, taraf.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cihet: yön
delil-i ihtiraî: Cenab-› Hakk’›n ye-
niden icat ederek yaratt›¤› fley-
lerden meydana gelen, kendi za-
t›na mahsus delili
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca
hayretefza: hayret artt›ran.
hükm-i aklî: akla dayal› hüküm
hüküm: karar, emir
ibad: abdler, kullar
ibda-› ‹lahî: Cenab-› Hakk’›n alet-
siz, maddesiz, zamans›z, mekan-
s›z yaratmas› ve icad›
icad-› s›rf: safî ve hâlis icat
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme
idam-› mahz: tamamen ortadan
kald›rma
idam-› mevcut: mevcudun ida-
m›, var olanlar›n yok edilmesi.
imate: öldürme, ölüme sebep ol-
ma 
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma
isti¤rap: garip bulmak, flafl›rmak
ve hayret etmek
istis’âb: zor sayma, güç sayma,
güç görme 
ita-y› vücut: vücut verme
itikat: inanç, iman
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kisb: Allah taraf›ndan verilen bir
kabiliyetin sonradan insan tara-
f›ndan kazan›lmas›; ortaya ç›kar›l-
mas›.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme
k›yas-› hâdi: aldat›c› k›yas.
kudret: güç, kuvvet, iktidar
kudret-i mevhume: vehimden
ibaret olan kudret
kudret-i Sâni: her fleyi sanatkâr-
ca yaratan Cenab-› Hakk›n kudre-
ti.
kudret-i tamme: eksiksiz ve tam
kudret
mesele: konu
mü’min: iman eden, inanan 
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dahilindekiler,
olabilir fleyler.
müflahedat: gözlemler.
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musallat: çok fazla rahats›z
eden, fazlas›yla üzerine giden
ve sataflan
müspet: delille do¤rulu¤u an-
lafl›lm›fl, ispatlanm›fl
neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma
netice-i vahime: anlafl›lmas›
güç, anlafl›lmaz ve korkunç
netice
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
refik: arkadafl, yoldafl
Sâni: her fleyi sanatl› olarak

yaratan Allah 
tarik: yol
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
umur-› itibariye: farazî ifller,
emirler
üssü’l-esas: hakikî sa¤lam te-
mel.
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 (c.c.).

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

vehm-i bât›l: hakikatsiz bir
fleyi hakikatmifl gibi düflün-
mek

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce

vücud-i mahz: s›rf, safî varl›k,
tamamen var olmak

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom



‹fiARET

Birinin asar› muhakeme olunursa, onun hassas›n› naza-
ra almak lâz›md›r. ‹flte flu meselede edilmemifltir. Zira, bu
meseleye acz-i abdin arkas›nda kudret-i mümkünat›n tara-
f›nda k›yas-› temsilînin perdesi alt›nda temafla ediyor. Hal-
buki tekvin-i âlemde bir k›sm›n› maddesiz ibda ve bir k›s-
m› dahi maddeden infla ile flu kadar hayretfeza asar-›
mu'cize ile kudret-i kâmile-i ‹lâhiyeyi göstermekle beraber,
ondan sarf-› nazar etmek, gaibi flahit sûretinde görmek
olan k›yas-› hâdi' ile ve ebna-i cinsini muhakeme etti¤i gi-
bi, bir kaide-i mahdûde ile Vacibü’l-Vücuda nazar ederler.
Hatta çok meseleyi akl-› selim makul gördü¤ü halde, onlar
gayr-i makul tevehhüm ederler.

gxÇu|{
Muhtereattan kat-› nazar, masnuat›n en zahir ve münev-

ver ve “ziya” dedikleri olan nur-u ayn-› âlemin kavanin-i acî-
besi ve onun semeresi ve misal-i musa¤¤ar› olan nur-u basa-
r›n nevamis-i bedias›yla münevver ve musavver olan kemal-i
kudret-i ‹lâhiyenin canibinde, muvazene nokta-i nazar›nda
gayr-i makul ve uzak tevehhüm olunan mesaile temafla edi-
lirse, me'nus ve ayn-› akl›n kirpikleri ortas›nda görülecektir.

gxÇu|{
Nas›l ki zaruriyattan nazariyat istintaç olunur; öyle de,

asar-› Sâniin zaruriyat›, mahfiyat-› sanat›na bürhand›r. ‹ki-
si beraber bu meseleyi ispat eder.
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kudret-i kâmile-i ‹lahiye: Al-
lah’›n mükemmel kudreti
kudret-i mümkünat: imkan da-
hilindeki kudret, mümkün olan
kudret
mahfiyat-› sanat: sanat›n gizli,
ince, anlafl›lmas› ayr› bir dikkat
gerektiren yönleri
makul: akla yak›n, akla uygun,
akl›n kabul edece¤i 
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler 
me’nus: al›fl›lm›fl, al›fl›k, ünsiyet
edilmifl 
mesail: meseleler.
mesele: konu
misal-i musa¤¤ar: küçültülmüfl
örnek, bir fleyin bütün özellikleri-
ni tafl›yan, ondan daha küçük
olan örne¤i
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama
muhtereât: icad edilmifller, yeni-
den meydana ç›kar›lm›fl olanlar 
münevver: nurlu, ›fl›kl›, parlak
musavver: resimli, tasvirli 
muvazene: denge, ölçü
nazar: bak›fl, dikkat
nazariyat: nazariyeler, teoriler
nevamis-i bedia: güzel ve be¤e-
nilen kanunlar
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
nur-u ayn-› âlem: âlemin gözü-
nün nuru
nur-u basar: göz nuru
sarf-› nazar: bak›fltan uzak tut-
ma, gözden kaç›rma
semere: meyve, güzel netice
suret: biçim, flekil, tarz
tekvin-i âlem: 
temâflâ: bakma, bak›p seyretme 
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme
Vacibü’l-Vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n varl›-
¤›na ba¤l› de¤il, kendinden olup
ezelî ve ebedî olan Allah (c.c.).
zahir: aç›k, âflikar
zaruriyat: kesin ve zarurî hü-
kümler
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur

acz-i abd: kulun acziyeti, za-
y›fl›¤›
akl-› selim: iyiyi ve kötüyü
fark eden sa¤lam ak›l, sa¤du-
yu.
asar: eserler
asar-› mucize: mucize olan
eserler
asar-› Sâni: sanatkâr›n eser-
leri, Allah’›n eserleri
ayn-› akl: ak›l gözü
bürhan: bir fleyi ispatlamak
için kullan›lan kesin delil
canip: yan, yön, cihet, taraf.

ebna-y› cins: kendi cinsinden
olanlar
gaip: görünmeyen
gayr-› makul: akl›n kabul et-
medi¤i, akla uymayan
hâssa: bir kimseye has olan
özellik, nitelik veya tesir
hayretfeza: hayreti art›ran
ibda: yoktan eflsiz ve benzer-
siz yaratma
infla: vücuda getirme, yarat-
ma 
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme

istintâc: netice alma, netice
ç›karma, sonuç ç›karma.
kaide-i mahdude: s›n›rland›-
r›lm›fl kaide
kat-› nazar: bak›fl› kesme,
bakmama, alâkay› kesme.
kavanin-i acibe: ak›l erdir-
mesi zor, acip kanunlar
kemal-i kudret-i ‹lahiye: Al-
lah’›n kudretinin mükemmel-
li¤i
k›yas-› hâdi: aldat›c› k›yas.
k›yas-› temsilî: temsile daya-
nan k›yas.



TELV‹H

Acaba nizam-› âlemdeki sanattan daha dakik, daha
acîb, daha garip, cins-i kudret-i mümkinattan daha uzak,
ak›l tasavvur edebilir mi? Elbette edemez. Zira fünun,
gösterdikleri fevaid ve hikemle bizzarure Sâniin kast ve
sanat ve hikmetine flehadet ettiklerinden, ukûlü kabul et-
meye muztar etmifllerdir. Yoksa bu bedihiyattan en kü-
çük bir hakikati, ak›l, kendi kendine kalsayd› kabul et-
mezdi.

Evet, zemin ve asuman› hamleden ve muallâkta tutan
ve ecram-› kâinat› istihdam eden ve nizam›nda idhal ile
hiçbir emrine isyan edilmeyen Zat-› Akdesten neden is-
ti¤rap olunsun ki, ondan derecatla eshel ve ehaff olan›
hamletsin? Evet, bir da¤› kald›ran, bir hokkay› kald›rabil-
mekten tereddüt etmek, s›rf safsata etmektir.

Elhas›l, nas›l Kur'ân’›n baz›s› baz›s›na müfessirdir; ke-
zalik, kâinat kitab› dahi, baz› suturu arkalar›ndaki sanat
ve hikmeti tefsir eder.

‹fiARET
E¤er desen: “Baz› mutasavv›f›n kelâm›ndan ittisal ve it-

tihat ve hulûl zahir oluyor. Ve ondan tevehhüm edilir ki,
baz› maddiyyunun mesle¤i olan vahdetü’l-vücuda bir mü-
nasebet gösterir.”

Elcevap: Müteflabih hükmünde olan muhakkikîn-i sofi-
yenin flatahat›n› ki, vücud-u Akdese hasr-› nazar ve isti¤rak
ve mümkinattan tecerrüt cihetiyle matmah-› nazar ettikleri

asuman: gökyüzü, sema.
bedihiyat: aç›k, meydanda olan-
lar, delil ve ispata ihtiyac› olma-
yacak flekilde aç›k, meydanda
olan fleyler.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
cins-i kudret-i mümkinat: kud-
retin varl›k âleminde görünen
cinsi
derecat: dereceler, kademeler,
mertebeler
ecram-› kâinat: kâinat›n y›ld›zla-
r›, kâinattaki ruhsuz ve büyük
varl›klar
ehaf: daha (en, çok, pek) hafif 
eshel: daha kolay, en kolay, pek
kolay.
fevâid: faydalar, menfaatler
fünun: fenler.
haml: yükleme, yüklenme
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa ve-
ya noktaya dikme.
hikem: hikmetler.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda
hükmünde: de¤erinde, yerinde
hulûl: (Zât-› Uluhiyet’in) insan ola-
rak görünmesi
idhal: dahil etme, içine alma, sok-
ma 
isti¤rak: kulun kalbini dünya ile
ilgili fleylerden ar›nd›r›p Allah’a
ba¤lanmas› ve nihayet derecede,
kendini bilmeyecek flekilde ‹lâhî
aflk ve vecd dalg›nl›¤› içinde bu-
lunmas› 
isti¤rap: garip bulmak, flafl›rmak
ve hayret etmek
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma
ittihat: (Zât-› Uluhiyet’le) bir olma
ittisal: (Zât-› Uluhiyet’e) bitifliklik
kast: as›l maksat
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
matmah-› nazar: göz dikilen,
h›rsla istenen.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem
muallâk: as›l›, as›lm›fl 
müfessir: tefsir eden, aç›klayan
muhakk›kîn-i Sofiye: tasavvufla
u¤raflan hakikat› araflt›ran âlimler
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dahilindekiler,
olabilir fleyler.
mutasavv›f: vuslata ermek için
tasavvuf yoluna giren ve bu yo-
lun edeplerine, rükünlerine ve
usullerine samimîyetle uymaya
çal›flan.
müteflâbih: manas› aç›k olma-
yan, mecazî manaya elveriflli olan

178 | MUHAKEMAT

sözler
muztar: çaresiz kalm›fl, yap-
mak zorunda kalm›fl
nizam-› âlem: Cenab-› Hak-
k›n kâinata koymufl oldu¤u
düzen, dünya düzeni.
safsata: gerçek d›fl› fikri kar-
fl› tarafa kabul ettirmek için
baflvurulan, görünüflte do¤ru
gibi göründü¤ü hâlde gerçek-
te yanl›fl olan k›yas 
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret
Sâni: her fleyi sanatl› olarak

yaratan Allah 
flatahat: manevî sarhoflluk
ve cezbe hâlinde iken söyle-
nen fleriata ayk›r› sözler.
sutur: sat›rlar, yaz› dizileri.
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme
tecerrüt: soyunma, soyutlan-
ma, uzak olma
telvih: aç›klama
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.

vahdetü’l-vücut: vücudun
birli¤i, varl›¤›n bir ve tek oldu-
¤u düflüncesi, varl›klar› bir bil-
me düflüncesi: varl›¤›n tek ol-
du¤unu, her fleyin bir olan Al-
lah’›n de¤iflik görünüflleri ol-
du¤una inanma temeline da-
yanan tasavvufî görüfl.

vücud-i Akdes: en kudsî ve
en mukaddes varl›k, Allah

Zat-› Akdes: en mukaddes
zat, her türlü kusur ve nok-
sandan uzak ve pak olan zat;
Allah.



delil içinde neticeyi görmek, yani âlemden Sânii müflahe-
de etmek tarikiyle takip ettikleri meslek olan cedavil-i ek-
vanda cereyan-› tecelliyat› ve melekûtiyet-i eflyada sereyan-›
füyuzat› ve meraya-i mevcudata tecellî-i esma ve s›fât› ise,
d›yku’l-elfaz sebebiyle “ulûhiyet-i sariye” ve “hayat-› sariye”
tabir ettikleri hakaik› baflkalar anlamad›lar. Sû-i tefehhüm-
le, kendi istidad-› flûrelerinden zuhur eden evham-› vahiye-
ye muhakkikînin kelimat ve flatahat›n› tatbik ettiler. Yûha
onlar›n ak›llar›na! Süreyya derecesinde olan muhakkikînin
efkâr-› mücerredeleri, sera derekesinde olan mukallidîn-i
maddiyyunun efkâr-› sefilesinden binler derece uzakt›r.

Evet, flu iki fikrin tatbikine çal›flmak, flu zaman-› terak-
kîde akl-› beflerin düçar-› sekte oldu¤unu ve varta-i mevte
düfltü¤ünü izhar etmektir ki, insaniyet, müteessifâne nazar
ederek ve istidad-› tahkik ve terakkî lisan›yla

o™pWÉs°ùdG oAÉn«u°†dG nørjnGnh ÉsjnôtãdG nøpe …'ôsãdG nørjnG..$Gnh sÓnc
1 pán°ùpeGsódG pánªr∏t¶dG nøpe

demeye mecbur oluyor.

‹fiARET
fiunlar, ehl-i vahdetü’fl-fluhuddurlar. Fakat vahdetü’l-vü-

cut ile mecazen tabir edilebilir. Fakat, hakikaten vahdetü’l-
vücud, baz› hükema-i kadimenin meslek-i bât›las›d›r.

gxÅu|{
fiu mutasavv›fînin reis ve kebiri demifl ki: ‹ttisali veya it-

tihad› veya hulûlü iddia eden marifet-i ‹lâhiyeden hiçbir fley
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iddia: bir fikri ›srarla savunma,
dava etme
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti
istidad-› flure: verimsiz istidat,
çorak yerin kabiliyeti.
istidad-› tahkik ve terakki: arafl-
t›rma ve ilerleme kabiliyeti
ittihat: (Zât-› Uluhiyet’le) bir olma
ittisal: (Zât-› Uluhiyet’e) bitifliklik
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
kebir: büyük, ulu, yüce 
marifet-i ‹lâhîye: Allah’› bilme,
isim ve s›fatlar›yla tan›ma, mah-
lûkat› ve Kur’ânî hakikatleri te-
fekkür ve tahsil ile veya lütf-u ‹la-
hî ile kalbî inkiflaf ve basirete sa-
hip olmak
melekûtiyet-i eflya: eflyan›n,
varl›klar›n görünmeyen iç yüzü,
esas›.
merâyâ-i mevcudât: mevcuda-
t›n aynalar›
meslek-i bât›la: hakikatsiz mes-
lek, do¤ru olmayan yol
muhakkikîn: muhakkikler, haki-
kat› bulup meydana ç›karanlar,
hakikati araflt›ranlar.
mukallidîn-i maddiyyun: mad-
diyyunu taklit edenler
müflahede: ‹lahî güzellikleri ve
s›rlar› görme, seyretme
mutasavv›fîn: mutasavv›flar, ta-
savvuf ehli olanlar, sofîler.
müteessifane: müteesif olarak,
eseflenerek, kederlenerek.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah 
flatahat: flatahlar, dengesiz ve öl-
çüsüz sözler
serâ: arz, yeryüzü 
sereyân-› füyuzât: feyiz ve bere-
ketlerin ak›p gidifli
Su-i tefehhüm: yanl›fl anlama.
Süreyya: Ülker y›ld›z›, pervin 
tatbik: uydurma, uygulama
tecelli-i esma ve s›fat: Cenab*›
Hakk’›n isimlerin ve s›fat tecellisi,
görünmesi, meydana ç›kmas›
tembih: hat›rlatma, ihtar.
ulûhiyet-i sariye ve hayat-› sa-
riye: ‹lâhî s›fatlar›n ve Allah’›n ha-
yat›n›n, dirili¤inin varl›klara sira-
yet etmesi, bulaflmas› anlam›nda
vahdetü’l-vücut ehlince kullan›-
lan tasavvufî tabirler.
vahdetü’l-vücut: 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.
varta-i mevt: ölüm tehlikesi.
zaman-› terakki: ilerleme, yük-
selme zaman›, yükselme devri.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma

akl-› befler: insan akl›.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar
cedavil-i ekvan: varl›klar›n
su yollar›.
cereyan-› tecelliyat: tecelli-
lerin ak›fl›, ortaya ç›kma hare-
keti
dereke: afla¤› inen basamak,
afla¤› mertebe 

d›ykulelfaz: ifade zorlu¤u,
gayet ince, derin ve ruhen
hissedilen baz› manalar›n ifa-
de edilemeyifli
düçar-› sekte: sekteye u¤ra-
ma, birden bire durma, çal›fl-
mama
efkâr-› mücerrede: bütün
kötü fleylerden ve vehimler-
den s›yr›lm›fl fikirler

efkâr-› sefile: zavall› fikirler
ehl-i vahdetüflfluhut: görü-
len, gözlenen âlemin (dünya-
n›n) birli¤ini benimseyenler.
evham-› vahiye: manas›z ve
saçma vehimler
hükema-y› kadime: eski filo-
zoflar.
hulûl: (Zât-› Uluhiyet’in) insan
olarak görünmesi

1. Allah’a yemin olsun ki, hay›r!.. Serâ nerede, Süreyyâ nerede? Ve parlak ›fl›k nerede, zifiri
karanl›k nerede?



istiflmam etmemifltir. Evet, mümkün, Vacip ile nas›l ittisal ve-
ya ittihat edecek? Kellâ! Evet, mümkünün ne k›ymeti vard›r;
tâ ki Vâcip onda hulûl ede? Hafla! Neam, mümkünde füyu-
zat-› ‹lâhiyeden bir feyz tecelli eder. ‹flte, bunlar›n mesle¤i öte-
kilerin mesle¤ine münasebet ve temas edemez. Zira maddiy-
yunun mesle¤i maddiyata hasr-› nazar ve isti¤rak ettiklerin-
den, efkârlar› fehm-i ulûhiyetten tecerrüt edip uzaklaflt›lar. O
derece maddeye k›ymet verdiler ki, her fleyi maddede görmek,
hatta ulûhiyeti onda mezc etmek gibi bir meslek-i müteassife-
ye girmifllerdir. Fakat, ehl-i vahdetü’fl-fluhut olan muhakki-
kîn-i sofiye o derece Vacibe hasr-› nazar etmifller ki, mümkü-
nat›n hiçbir k›ymeti kalmam›flt›r. “Bir vard›r” derler. El in-
saf! Sera-Süreyya kadar birbirinden uzakt›r. Maddeyi cemî
enva ve eflkaliyle halk eden Hâl›k-› Zülcelâle kasem ederim
ki, dünyada flu iki mesle¤in temas›n› intaç eden rey-i ah-
makàneden daha kabih ve daha hasis ve daha sahibinin mi-
zac-› akl›n›n inhiraf›na delil olacak bir rey yoktur.

TENV‹R

Küre-i arz, küçük, parça parça ve rengârenk ve müte-
halif cam parçalar›ndan farz olunursa, her biri baflka çe-
flitle levnine ve cirmine ve flekline nispetle flemsten bir
feyz alacakt›r. fiu hayalî feyz ise, ne güneflin zat› ve ne
ayn-› ziyas›d›r. Hem de ziyan›n temasili ve elvan-› seb'as›-
n›n tesaviri ve güneflin tecellîsi olan flu gûnagûn ve ren-
gârenk çiçeklerin elvan›, faraza lisana gelirse, her biri
“Günefl benim gibidir” veyahut “Günefl benim” diyecek-
lerdir. 
1 âr°SGnôoN p¿Énàr°SƒoH p¿Énjh oôr¡ne p¢ùrµnY @âr°SÉn«pdrhnG pΩGópc»pJÉndÉn«nN r¿nG

ayn-› ziya: ›fl›¤›n ta kendisi
cemi: cümle, hep, bütün 
cirim: vücut, cüsse
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehl-i vahdetüflfluhut: görülen,
gözlenen âlemin (dünyan›n) birli-
¤ini benimseyenler.
elvan: levnler, renkler, çeflitler 
elvan-› seb’a: yedi renk.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eflkâl: biçimler, suretler, flekiller,
tarzlar.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma
fehm-i ulûhiyet: Ulûhiyet anlay›-
fl›
feyz: ihsan, ba¤›fl, kerem 
füyuzat-› ‹lâhiye: ‹lâhî feyizler.
gûnagûn: türlü türlü, renk renk,
çeflit çeflit, rengârenk, alaca.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
hasîs: adi, alçak, baya¤› 
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa ve-
ya noktaya dikme.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek olma-
yan
hulûl: (Zât-› Uluhiyet’in) insan ola-
rak görünmesi
inhiraf: de¤iflme, bozulma 
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma
isti¤rak: gark olma, dalma, bir fle-
yin içine gömülme, bir fleyle kap-
lanma 
istiflmam: koklama, kokusunu al-
ma 
ittihat: (Zât-› Uluhiyet’le) bir olma
ittisal: (Zât-› Uluhiyet’e) bitifliklik
kabih: kötü, çirkin, fena, yak›fl›k-
s›z, ay›p.
kasem: yemin, and
kellâ: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen, kesinlikle.
küre-i arz: yer küre, dünya
levn: renk
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler 
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem
meslek-i müteassife: do¤ru yol-
dan ç›karan meslek, sap›k mes-
lek.
mezc: katma, kar›flt›rma.
mizac-› akl: akl›n tabiat›, f›trat›
muhakk›kîn-i Sofiye: tasavvufla
u¤raflan hakikat› araflt›ran âlimler

mümkin: mümkün, olabilir
olanlar, yarat›lanlar
mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dahi-
lindekiler, olabilir fleyler.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤
mütehalif: birbirine uyma-
yan, de¤iflken
neam: evet, do¤ru
nispet: oran 
rey: görüfl, düflünce

rey-i ahmakane: ahmakça
olan görüfl
flems: günefl 
serâ: arz, yeryüzü 
Süreyya: Ülker y›ld›z›, pervin 
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme 
tecerrüt: soyunma, soyutlan-
ma, uzak olma
temasil: flekiller, örnekler
tenvir: ayd›nlatma

tesavir: tasvirler, resimler.

ulûhiyet: ilahl›k, Allah’›n ha-
kimiyeti ile kainattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi

vacip: varl›¤› zorunlu olan ve
baflkas›n›n varl›¤›na ba¤l› ol-
mayan

zat: kendi

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur

1. fiüphesiz evliyâya tuzak olan hayaller, ‹lâhî bahçelerin ay yüzlü güzellerinin akisleridir.
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Fakat, ehl-i vahdetü’fl-fluhudun meflrebi ehl-i mahv ve
sekrin neflredebilir. Sâfî meflrep ise, meflreb-i ehl-i fark
ve sahv’d›r.

…pP pQÉsÑnérdG oás«pØr«nc n∞r«nµna @ Én¡ocpQróoj oArônªrdG n¢ùr«nd pArônªrdG oán≤«p≤nM
o¬ocpQróoj n∞r«nµna @ ÉngnÉn°ûrfnGnh nAÉn«r°Tn’rG n´nórHnG …pòsdGnƒog pΩnóp≤rdG

1 pºn°ùsædG oçnórënàr°ùoe

gxÇu|{
‹flte vücud-u Sâniin delâil-i icmalîsi. Tafsili ise Kütüb-ü

Selâsede gelecektir. E¤er desen: “Delâil-i tevhidin burada, ve-
lev icmalen olsun, beyan›n› isterim.” Derim ki:

Delâil-i tevhit, o kadar müfltehire ve çoktur ki, bu kitapta zi-

kirden müsta¤nîdirler. ‹flte
2 ÉnJnón°ùnØnd *G s’pG lán¡pd'G BÉnªp¡«/a n¿Énc rƒnd

ayetinin sadefinde meknun olan bürhanü’t-temanü, bu min-
haca bir menar-› neyyirdir.

Evet, istiklâl, ulûhiyetin hasse-i zatiyesidir ve lâz›me-i za-
ruriyesidir.

TENV‹R

Kâinattaki teflabüh-ü asar ve etraf› birbiriyle muanaka
ve el ele tutmufl, birbirine arz-› intizam ve birbirinin su-
aline karfl› cevab-› sevap ve birbirinin nida-i ihtiyac›na
“Lebbeyk!” cevab› vermek ve bir nokta-i vahideye tema-
fla etmek ve bir mihver-i nizam üzerinde deveran etmek
cihetiyle Sâniin tevhidine telvih, belki Hâkim-i Ezelin
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len, gözlenen âlemin (dünyan›n)
birli¤ini benimseyenler.
Hâkim-i Ezel: ezele hükmeden
Allah
hâsse-i zatiye: bir kifliye ait olan
ve ona mahsus özel hâl veya
duygu.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
istiklâl: kimseye tâbi ve ba¤l› ol-
may›fl, ba¤›ms›zl›k
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kütüb-i Selase: üç kitap
lâz›me-i zaruriye: ister istemez
gerekli olan, varl›¤› mecburî olan.
lebbeyk: Buyurun, emredin,
efendim 
mahv ve sekr: benlik duygusunu
silen kendinden geçen.
meknûn: sakl›, gizli, örtülü.
menâr-› neyyir: parlak ve ›fl›kl›
yer
meflreb-i ehl-i fark ve sahv: fark
ve sahv ehlinin mesrebi, ortak
özellikleri kendinden geçme hali
sona eren ve his âlemine tekrar
dönene, dünya ile alâkalar›n›n ne
kadar olaca¤›n› belirlemifl olanla-
r›n yolu
meflrep: gidifl, hareket tarz›, ta-
v›r, tutum, meslek.
mihver-i nizam: düzenli yörün-
ge, nizam üzere olan hareket ala-
n›
minhac: meslek, yol, aç›k genifl
yol 
muanaka: birbirinin boynuna sa-
r›lma, kucaklaflma.
müsta¤ni: tenezzül etmeyen,
gerekli bulmayan 
müfltehire: ifltihar bulan, flöhret
kazanan, ünlü
nida-y› ihtiyaç: bir ihtiyac›n› be-
lirtme için seslenme
nokta-i vahide: tek nokta.
sadef: sedef, inci kabu¤u 
sâfî: samimî, hâlis, saf
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah 
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma
telvih: aç›klama
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tenvir: ayd›nlatma
teflabüh-i asar: eserlerin birbiri-
ne benzemesi
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme
ulûhiyet: ilahl›k, Allah’›n hakimi-
yeti ile kainattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi
velev: olsa da bile, hatta, ister
vücud-i Sâni: her fleyi sanatla ya-
ratan Allah’›n varl›¤›.
zikir: anma, bildirme

arz-› intizam: intizam›, düze-
ni göstermek
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si
beyan: anlatma, aç›klama
bürhanüttemanü: Allah’›n
orta¤›, fleriki olamayaca¤›n›;

bunun, ulûhiyetin bir gere¤i
oldu¤unu ispat eden delil.
cevab-› savab: do¤ru olan
cevap, karfl›l›k; do¤ru cevap.
cihet: yön
delâil-i tevhid: tevhidin, Al-
lah’›n birli¤inin delilleri

deveran: dönme, dönüp do-
laflma
ehl-i vahdetülvücut: vahde-
tülvücutçular, varl›¤›n tek ol-
du¤unu kabul eden tasavvufî
görüflü benimseyenler.
ehl-i vahdetüflfluhut: görü-

1. Kendi hakikatini dahi idrakten âciz iken insan / Kâdim Zât-› Cebbâr›n keyfiyetini nas›l kav-
ras›n? O Zâtt›r herfleyi inflâ eden ve yoktan ilk yaratan / Sonradan var olan insan Onu na-
s›l kavras›n? (Hz. Ali’ye (r.a.) âit oldu¤u rivâyet edilen beyitler. Divân-› ‹mâm-› Ali, Beyrut.)

2. E¤er göklerde ve yerde Allah’tan baflka ilâhlar olsayd›, ikisi de harap olup giderdi. (Enbiya
Suresi: 22.)



vahdaniyetine tasrih ediyor. Evet, bir makinenin sânii ve
muhterii bir olur.

1 lópMGnh o¬sfnG »'∏nY t∫oónJ lánj'G o¬nd mÅn°T uπoc »panh
Kitab-› âlemin evrak›d›r eb'ad-› nâmahdud,
Sutur-u kâinat-› dehrdir asar-› nâma'dud.
Bas›lm›fl destgâh-› levh-i mahfuz-u hakikatta,
Mücessem lâfz-› manidard›r âlemde her mevcut.

Hoca Tahsin’in “nâma'dud” ve “nâmahdut”tan mura-
d› nisbîdir; hakikî lâyetenâhîlik de¤ildir.

‹fiARET

Sâni-i Zülcelâl, ne kadar evsaf-› kemaliye varsa, onlar-
la muttas›ft›r. Zira mukarrerdir ki: Masnûda olan feyz-i
kemal, Sâniin kemalinden iktibas edilmifl bir z›ll-i zalîlidir.
Demek, kâinatta ne kadar hüsün ve cemal ve kemal var-
sa, umumundan lâyuhad derecede yüksek tabakada ev-
saf-› cemaliye ve kemaliye ile Sâni' muttas›ft›r. Evet, ih-
san servetin, icat vücudun, icap vücubun, tahsin hüsnün
fer'idir ve delilidir.

Hem de Sâni-i Zülcelâl, cemî nekaisten münezzehtir.
Maddiyat›n mahiyat›n›n istidads›zl›¤›ndan neflet eden ne-
kaisten müberrad›r. Kâinat›n mahiyat-› mümkinesinden
neflet eden evsaf ve levaz›mat›ndan mukaddestir.

2 o¬odnÓnL sπnL l»n°T /¬p∏r°ùpªnc n¢ùr«nd
* * *

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar
asar-› nama'dûd: say›lamayacak
kadar çok olan hadiseler
cemal: güzellik
cemi: cümle, hep, bütün 
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan
destgâh-› levh-i mahfuz-› tabi-
at: tabiat›n›n hayat›n›n yaz›ld›¤›
tezgah
eb'âd-› nâmahdut: hudutsuz
uzakl›klar, s›n›rs›z uzakl›klar.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özellik-
ler
evsaf-› cemaliye ve kemaliye:
olgunluk ve güzellik vas›flar›
fer'î: flube, dal.
feyz-i kemal: olgunlu¤un verdi¤i
feyiz
hakikî: gerçek
hüsün: güzellik 
icap: talepte bulunma, istek 
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf
iktibas: al›nt›
istidat: kabiliyet, yetenek 
Kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kemal: olgunluk, mükemmellik
kitab-› âlem: âlem kitab›, bir ki-
tap hüviyetinde olan âlem, kâi-
nat.
lâfz-› manidar: manal› lâf›z, ma-
nal› söz.
lâyetenahi: sonsuz, sonu bulun-
maz, nihayetsiz.
lâyuad: say›s›z, pek çok
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler 
mahiyât: mahiyetler, özellikler
mahiyat-› mümkine: mümkin
mahiyetler, varl›k ve yoklu¤u eflit
olup ancak bir tercih ile veya
yoklukta kalan varl›klar›n mâhi-
yetleri
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k
muhteri: icad eden, yeni bir fley
meydana getiren
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz
mukarrer: kesinlik kazanm›fl hü-
küm
murâd: maksat, meram
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan
müberra: temize ç›km›fl, aklan-
m›fl; müstesna, azade.
mücessem: tecessüm etmifl, ci-
simlenmifl
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak

namadut: say›s›z, say›lama-
yacak kadar çok

namahdut: s›n›rs›z, hudutsuz.

nekais: eksiklikler, noksanl›k-
lar; eksikler, noksanlar.

neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma

nisbî: nispetle olan, k›yasla-
ma ile olan, göreli, izafî 

sâni: sanat eseri meydana
getiren 
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve her fleyi sa-
natla yaratan Allah
sutur-› kâinat-› dehr: kâina-
t›n zaman sat›rlar›
tabaka: derece, kat
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma 

tasrih: aç›kça ifade ederek
flüphe ve tereddütleri silme.

umum: bütün, hepsi

vahdaniyet: Allah'›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah'›n bir oluflu.

vücup: vacip ve lüzumlu ol-
ma, gereklilik

z›ll-› zalil: koyu gölgeli yer.

1. Her fleyde Onun birli¤ine delil olan bir alâmet vard›r. (Arap flairi ‹bnül Mu'tez’in bir m›sra›.)
2. Onun benzeri hiçbir fley yoktur. O, her fleyden yüce Zat-› Zülcelâl’dir.
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‹kinci Maksat
Mukaddeme

E¤er desen: “Dibacede demifltin: ‘Kelime-i fiahadetin
ikinci kelâm› birincisine flahit ve meflhuttur.’”

Elcevap: Neam, evet. Marifetullah denilen kâbe-i ke-
malâta giden minhaclar›n en müstakîm ve en metîni, Sa-
hib-i Medine-i Münevvere Aleyhisselâtü Vesselam›n yap-
t›¤› tarîk-› hadîd-i beyzas›d›r ki, ruh-u hidayet hükmünde
olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, avalim-i gay-
b›n miflkât ve zücacesi hükmünde olan kalbinin ma'kes
ve tercüman› makam›nda olan lisan-› sad›k›, berahin-i
Sâniin en sad›k bir delil-i zîhayat ve bir hüccet-i nat›ka ve
bir bürhan-› fasihtir. Evet hem zat›, hem lisan› birer bür-
han-› neyyirdir.

Neam, hilkat taraf›ndan zat-› Muhammed bürhan-› ba-
hirdir; hakikat canibinden lisan›, flahid-i sad›kt›r. Evet,
Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, hem Sânie, hem
nübüvvete, hem haflre, hem hakka, hem hakikate bir
hüccet-i kat›ad›r. Tafsili gelecektir.

gxÇu|{
“Devir” lâz›m gelmez. Zira s›dk›n›n delâili, Sâniin delâi-

line tevakkuf etmez.
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mas›
makam: yer
ma'kes: akseden yer, yans›ma
yeri
maksat: gaye
marifetullah: Allah'› tan›ma, an-
lama, bilme.
meflhut:
metin: sa¤lam ve dayan›kl›
minhac: meslek, yol, aç›k genifl
yol 
miflkât: kandil.
mukaddeme: bafllang›ç
müstakim: do¤ru.
neam: evet, do¤ru
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i
ruh-i hidayet: hidayetin, do¤ru-
lu¤un ruhu
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan
Sahib-i Medine-i Münevvere
Aleyhisselam: Medine-i Münev-
vere'nin sahibi olan Peygamber
Efendimiz (s.a.v)
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah 
s›dk: do¤ruluk
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü flahit.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma
tarik-› hadîd-i beyza: beyaz çelik
gibi sa¤lam yol
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tevakkuf: ilgili olma, ba¤l› olma.
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m)
zat-› Muhammed: Hz. Peygam-
berin (s.a.v) zat›, kiflili¤i.
zücace: cam, flifle, s›rça

Aleyhisselam: Allah'›n selam›
onun üzerine olsun
avalim-i gayp: gayb âlemleri
berahin-i Sâni: sanatkâr› gös-
teren bürhanlar, deliller
bürhan-› bâhir: büyük ve ge-
nifl delil.
bürhan-› fasih: aflikâr, aç›k
delil.
bürhan-› neyyir: parlak ve
nurlu bürhan, parlak delil.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
delâil: deliller, bürhanlar, is-
pat vas›talar›.

delil-i zîhayat: canl› delil
dibace: mukaddeme, bafllan-
g›ç, ön söz.
el-cevap: cevap olarak
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah'›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl
hüccet-i kat›a: kat'i ve kesin

delil, hiç bir flüpheye mahal
b›rakmayan delil
hüccet-i nat›ka: belagatl› bir
flekilde konuflan hüccet, delil
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de
kâbe-i kemalât: mükemmel-
likler kâbesi, güzelliklerin
merkezi.
kelâm: söz
lisan: dil
lisan-› sâd›k: do¤ru ve güve-
nilir lisan, her konuflulan ve
söylenenin mutlak do¤ru ol-



Temhid

Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm, Sâniin bir
bürhan›d›r. Öyleyse, flu bürhan›n ispat-› s›dk›n› ve intac›-
n› ve sureten ve maddeten s›hhatini ispat etmek gerek-
tir. Nahû:

W
1 n∑pOƒoLoh pÜƒoLoh »'∏nY s∫nO …/òsdÉpf mósªnëoe »'∏nY uπn°U sºo¡s∏dnG
Emma ba'dü, ey hakikatin âfl›¤›! E¤er vicdan›m› müta-

lâa etmekle hakikatleri rasat etmek istersen, kalp dedik-
leri latîfe-i Rabbaniyenin pas› ve zengâr› hükmünde olan
arzu-yu hilâf ve iltizam-› taraf-› muhalif ve mazur tutul-
mak için kendi evham›na bir hak vermek ve bir asla irca
etmek ve mecmuun neticesini her bir fertten istemek ki,
zaafiyeti sebebiyle neticenin reddine bir istidad-› seyyie
verilir. (HAfi‹YE)

Hem de bahaneli çocukluk tabiat›, hem de mahaneli
düflman seciyesi, hem de yaln›z ay›b› görmek flân›nda
olan müflteri nazar› gibi emirlerden o mir'at› taskil ve tas-
fiye et. Muvazene ve mukabele eyle, ekser emarat›n im-
tizac›ndan tezahür eden hakikatin flûle-i cevvalesini kari-
ne-i münevvire et; tâ ekalldeki evham-› muzlimeyi tenvir
ve defedebilesin. Hem de muns›fâne ve müdakkikâne ile
dinle, kelâm tamam olmadan itiraz etme. Nihayete

HAfi‹YE: Dikkat laz›md›r.

arzu-y› hilâf: muhalefet etme,
karfl› koyma arzusu.
bürhan: delil, ispat, hüccet
ekal: daha az, en az, pek az, en
küçük.
ekser: pek çok
emârât: emareler, alemetler, ni-
flanlar
emmâ ba’d: bundan sonra; as›l
meseleye gelince (söze bafllama)
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular
evham-› muzlime: karanl›k ve-
himler
hakikat: gerçek
hafliye: dipnot
hükmünde: de¤erinde, yerinde
iltizam-› taraf-› muhalif: muhalif
tarafta olmay› gerekli görme
imtizaç: uyuflma; terkip olabilme,
bileflik haline gelme
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma
irca: geri çevirme, geri döndür-
me
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
ispat-› s›dk: bir fleyin do¤ru oldu-
¤unun ispat›
istidad-› seyyie: kötü kabiliyet
karine-i münevvire: nurlu iflaret
kelâm: söz
lâtife-i Rabbanîye: Allah’›n yaln›z
kendi sevgisi için yaratt›¤›, kalbe
ba¤l› ince duygu 
maddeten: madde ve cisim ola-
rak 
mazur: özürlü, özrü olan.
mecmu: toplam, tüm.
mir’at: ayine, ayna 
müdakkikane: dikkatlice, ince-
den inceye araflt›rarak
mukabele: karfl›laflt›rma, ikisini
yanyana koyup karfl›laflt›rma 
muns›fâne: insafl›ca, insafl›l›kla.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, tetkik etme
muvazene: mukayese, karfl›lafl-

t›rma; ölçü, denge
nahû: flöyle ki
nazar: bak›fl
nihayet: son
rasat: gözetme, gözleme 
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah 
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›
seciye: karakter, huy, tabiat
flule-i cevvale: hareket halin-
de ve etraf›na ›fl›k saçan par›l-

t›
sureten: suret olarak, görü-
nüfl itibariyle
tabiat: yap›, huy, karakter
tasfiye: saflaflt›rma, ar›tma,
temizleme
taskîl: cilâ vurma, cilâlama.
temhîd: döfleme, haz›rlama,
temellendirme
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma 

tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.
zengâr: bak›r pas› çeflidinden
göz tafl›.

1. Allah’›m, Senin vücub-u vücuduna delâlet eden Muhammed’e (a.s.m.) selam ve salât eyle.
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kadar bir cümledir, bir hükümdür. Tamam olduktan son-
ra bir vehmin kal›rsa söyle.

gxÇu|{
fiu bürhan›n su¤ras›, nübüvvet-i mutlakad›r; kübras› ise,

nübüvvet-i Muhammed’dir (Aleyhissalâtü Vesselâm). ‹flte bafl-
l›yoruz:

‹fiARET
Sâniin hikmeti ve ef'alindeki adem-i abesiyet ve kâinat-

taki en hasis ve en kalil fleyde nizam›n müraat› ve adem-i
ihmali ve nev-i beflerin mürflide olan ihtiyac-› zarurîsi,
nev-i beflerde vücud-u nübüvvet kat'an istilzam ederler.

E¤er desen: “Bu icmaldeki manay› anlamad›m, tafsil
et.”

Derim: ‹flte dinle. Görüyorsun ki, maddiye ve manevi-
ye olan nev-i beflerdeki nizamat›n, hem de hasiyet-i ak-
l›n kuvvetiyle taht-› tasarrufuna al›nan çok enva›n ahva-
line verildi¤i intizamat›n merkezi ve madeni hükmünde
olan nübüvvet-i mutlakan›n bürhan›, insan›n hayvaniyet-
ten üç noktada olan terakkîsidir.

Birincisi: “Fikrin evveli, amelin ahiri; amelin evveli, fik-
rin ahiri” olan kaidesinin z›mn›ndaki s›rr-› aciptir. fiöyle:

Nur-u nazar ile ilel-i müterettibe-i müteselsilenin
meyan›nda olan “terettübü” keflfederek, umum kema-
lât-› insaniyenin tohumu hükmünde olan mürekkebat›
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ait mükemmellik ve olgunluklar.
kübra: büyük önerme.
maddiye: maddeye ait, madde
ile alâkal›
maden: as›l, esas, kaynak
maneviye: manaya ait olan fley-
ler
meyan: aral›k.
müraat: gözetme, riayet etme
mürekkebat: mürekkep fleyler,
bileflikler, kar›fl›mlar
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz 
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nizam: düzen 
nizamat: nizamlar, düzenler 
nübüvvet-i Muhammed: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
nübüvvet-i mutlaka: kesin ve
flüphesiz peygamberlik
nur-u nazar: bak›fltaki nur
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah 
s›rr-› acip: acip, flafl›rt›c›, hayret
verici s›r; hakikat.
su¤râ: küçük önerme.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma
taht-› tasarruf: idare alt›nda.
tembih: hat›rlatma, ihtar.
terakki: yükselme, ilerleme
terettüp: icapetme, gereklilik.
umum: bütün
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce
vücud-i nübüvvet: peygamber-
lik müessesesinin varl›¤›
z›mn: iç taraf, iç

adem-i abesiyet: abes olma-
y›fl, lüzumsuz olmay›fl.
adem-i ihmal: ihmalsizlik, ih-
mal etmemek
ahir: son
ahval: haller, durumlar
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua
amel: ifl, uygulama, yapma
bürhan: delil, ispat, hüccet
ef’al: fiiller, ifller
enva: çeflitler, türler, neviler.

evvel: bafl, bafllang›ç
hasîs: ufak, de¤ersiz 
hasiyet-i ak›l: akl›n tesiri, ak-
l›n kazand›rd›¤› fayda
hayvaniyet: hayvanl›k 
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de
hüküm: karar, emir
icmal: k›sa anlatma, özetle-
me, ayr›nt›lara girmeme
ihtiyac-› zarurî: yaflamak için
gerekli olan ihtiyaç.

ilel-i müterettibe-i mütesel-
sile: düzenli bir s›ra halinde
birbirini takip eden sebepler
intizamat: tertipler, düzenle-
meler, düzenler.
istilzam: gerektirme 
kaide: kural, esas, düstur
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler
kalil: az.
kat’an: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen.
kemalât-› insaniye: insana



besaite tahlil ve irca etmekle has›l olan kabiliyet-i ilim ve
“terkip” dedikleri kavanin-i cariyeyi istimal edip, sanat›y-
la tabiat› muhakât olan kabiliyet-i sanattan nazar›n›n ku-
surunu; ve evham›n müzahemeti ve sevk-i insaniyetin
adem-i kifayeti cihetiyle, bir mürflid-i nebîye ihtiyaç gös-
teriyor —tâ, âlemdeki nizam-› ekmelin muvazenesi mu-
hafaza olunsun.

‹kincisi: Gayr-i mütenahî olan beflerin istidad›, gayr-i
mahsur olan amal ve müyûlât› ve gayr-i mazbut olan ta-
savvurat ve efkâr›, gayr-i mahdut olan kuvve-i fleheviye
ve gazabiyesidir.

‹fiARET
Bir adama milyonlarca sene ömür ile bütün lezaiz-i

dünyeviye ve her cihetten tasallut-u tâm verildi¤i halde, is-
tidad›ndaki lâyetenahîli¤in hükmünce bir “Ah, ah, leyte”yi
çekecektir. Güya o adem-i r›za ile remz ve iflaret ediyor ki,
insan ebede namzettir ve saadet-i ebediye için halk olun-
mufltur. Tâ gayr-i mütenahî bir zamanda, gayr-i mahdut ve
genifl bir âlemde, gayr-i mahsur olan istidadat›n› bilfiile ç›-
karabilsin.

gxÇu|{
Adem-i abesiyet ve hakaik-› eflyan›n sübutiyetleri ima edi-

yor ki: Bu dar ve mahsur ve her bir lezzetinde çok a'raz›n mü-
zahemetiyle keflmekefl ve tehasütten hâlî olmayan flu dünya-i
deniye içinde kemalât-› insaniye yerleflmez. Belki genifl ve mü-
zahemetsiz bir âlem lâz›md›r. Tâ insan hakk›yla sünbüllensin

a’raz: musibet, engel, kaza.
adem-i abesiyet: abes olmay›fl,
lüzumsuz olmay›fl.
adem-i kifayet: kâfi gelmeme,
yetersizlik.
adem-i r›za: hoflnutsuzluk, mem-
nun olmama.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar
âmâl: emeller, arzular, istekler
besait: basit olanlar, sade fleyler.
befler: insan, insanl›k
cihet: yön
dünya-y› deniye: adî, alçak dün-
ya.
ebed: sonsuzluk, daimîlik
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular
gayr-› mahdut: hudutsuz, s›n›r-
s›z, sonsuz
gayr-› mahsur: say›s›zca, s›n›rs›z.
gayr-› mazbut: derli toplu olma-
yan.
gayr-› mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
Güya: sanki
hakaik-› eflya: nesnelerin, fleyle-
rin perde arkas›ndaki hakikatleri.
hâlî: bofl, bir fleyden uzak, müs-
tesna
halk: yaratma, yoktan var etme
hâs›l: ortaya ç›kan, beliren
hüküm: karar, emir
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme
irca: eski hâline getirme, eski du-
rumuna getirme 
istidadat: istidatlar, kabiliyetler,
yetenekler.
istidat: kabiliyet, yetenek 
istimâl: kullanma.
kabiliyet-i ilim: ilim ö¤renme
kabiliyeti.
kabiliyet-i sanat: sanat kabiliyeti
kavanin-i câriye: geçerli, iflleyen
kanunlar
kemalât-› insaniye: insana ait
mükemmellik ve olgunluklar.
keflmekefl: kar›fl›k olma durumu,
kar›fl›kl›k 
kuvve-i fleheviye ve gazabiye:
yemek içmek konuflmak, uyu-
mak ve benzerî bedenî kabiliyet-
ler ve fliddet, hiddet ve nefret gi-
bi duygular
lâyetenahi: sonsuz, sonu bulun-
maz, nihayetsiz.
leyte: olsayd›, keflke, ne olur-
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du.(olmas› mümkün olmayan
fleyler için kullan›l›r.)
lezaiz-i dünyeviye: dünyaya
ait lezzet ve zevkler.
mahsur: hasredilmifl, s›n›rlan-
m›fl
muhafaza: koruma
muhakât: bir kimseyi ahmak
yerine koymak 
mürflid-i nebi: peygamber
olan irflad edici
muvazene: denge 
müyûlât: meyiller.
müzahamet: zahmet, s›k›nt›

verme 
namzet: aday
nazar: bak›fl
nizam-› ekmel: en kusursuz,
en mükemmel düzen, sistem,
kanun.
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk
sevk-i insaniyet: insanî sevk,
insaniyetin sevki, yönlendir-
mesi
sübutiyet: gerçeklik

tahlil: unsurlar›na ay›rma, çö-
zümleme, analiz 
tasallut-› tam: tam tasallut;
birinin bafl›na tam olarak mu-
sallat olma, tamamen birinin
bafl›na ekflime.
tasavvurat: tasavvurlar, dü-
flünceler
tehâsüd: hasetleflme, birbiri-
ni k›skanma, çekemezlik.
tembih: hat›rlatma, ihtar.
terkip: birkaç fleyin birlefle-
rek meydana getirdikleri yeni
fley, sentez 



ve ahval ve kemalât›na nizam vermekle, nizam-› âleme hem-
dest-i vifak olabilsin.

TENB‹H VE ‹fiARET

‹stitradî olarak haflre imâ olundu. ‹leride zaten bürhan-›
kat'î ile ispat edilecektir. Fakat burada istedi¤im nokta: ‹n-
sandaki istidat ebede naz›rd›r. E¤er istersen insaniyetin
cevherine ve nat›k›yetin k›ymetine ve istidad›n muktezas›-
na teemmül ve tetkik et. Sonra da o cevher-i insaniyetin en
küçük ve en hasis hizmetkâr› olan hayale bak, gör, yan›na
git ve de: “Ey hayal a¤a, beflaret sana! Dünya ve mafihan›n
saltanat› milyonlar sene ömürle beraber sana verilecektir.
Fakat ak›betin dönmemeksizin fena ve ademdir.” Acaba
hayal sana nas›l mukabele edecek? Âyâ, istibflar ve sürur ve-
yahut telehhüf ve tahassürle cevap verecektir? Ecell, neam,
evet! Cevher-i insaniyet, a'mak-› vicdan›n dibinde enîn ve
hanîn edip ba¤›racak: “Eyvah, va hasreta saadet-i ebediye-
nin f›kdan›na!” diyecektir. Hayale zecr ve ta'nif ederek,
“Yâhu! Bu dünya-i faniye ile raz› olma!”

‹flte ey birader, hîna bu saltanat-› faniye, sultan-› insani-
yetin en hakir hizmetkâr› veyahut flairi veyahut sanatkâr ve
tasvircisini iflba ve raz› edemezse, nas›l o hayal gibi çok hiz-
metkârlar›n sahibi olan sultan-› insaniyeti iflba edebilir?
Kellâ! Neam, onu iflba edecek, yaln›z haflr-i cismaninin sa-
definde meknun olan saadet-i ebediyedir.

Üçüncüsü: ‹nsan›n itidal-i mizac› ve letafet-i tab'› ve
ziynete olan meylidir. Yani, insan›n insaniyete lây›k bir
suret-i taayyüfle olan meyl-i f›trîsidir.
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kimse, hizmetçi.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti
iflba: doyurma
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
istibflâr: müjdeleme.
istidat: kabiliyet, yetenek 
istitrâdî: istitrat ile alâkal›, as›l
konudan olmayan
itidal-i mizaç: mizac›n yumuflak-
l›¤› ve uygunlu¤u
kellâ: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen, kesinlikle.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler
k›ymet: de¤er
letafet-i tab’: tabiat›n hofllu¤u,
huyun güzelli¤i
mafiha: öteki dünya, ahiret.
meknûn: sakl›, gizli, örtülü.
meyl-i f›trî: f›trî meyil, do¤ufltan
meydana gelen arzu, istek.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama 
muktezâ: iktiza eden, gereken
nat›kiyet: nat›kl›k; konuflmakl›k,
söz söylemeklik.
naz›r: bir yüzü bir tarafa bakan,
yönelik.
neam: evet, do¤ru
nizam: düzen 
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
raz›: r›za gösteren, kabul eden
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk
sadef: sedef, inci kabu¤u 
saltanat-› faniye: fani, geçici olan
saltanat
sanatkâr: sanatç›, usta
sultan-› insaniyet: insanl›k âle-
minin sultan›
suret-i taayyüfl: yaflama tarz›.
sürur: sevinç, mutluluk
tahassür: çok istenilen ancak el-
de edilemeyen fleye üzülme 
tanîf: fliddetli azarlama
tasvir: resmini yapma 
teemmül: inceden inceye, etrafl›-
ca düflünme
telehhüf: üzülme
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me
vâhasreta: ah ayr›ld›! eyvah, ya-
z›k!.
zecr: eziyet, s›kma 
ziynet: süs

a’mak-› vicdan: vicdan›n de-
rinli¤i.
adem: yokluk, hiçlik
ahval: haller, durumlar
ak›bet: nihayet, son
ayâ: kabiliyetsiz, kudretsiz.
flaflk›nl›k ve sorma ile kar›fl›k,
“Acaba mümkün mü?” mana-
s›nda, flüphe ve tereddüt bil-
diren ünlem edat›.
beflaret: müjde
birader: kardefl
bürhan-› kat’î: kesin delil,
herhangi bir flüphe b›rakma-

yan delil
cevher: esas, maya, öz 
cevher-i insaniyet: insanl›k
cevheri, insanl›k hasletleri,
özellikleri.
dünya-y› faniye: geçici dün-
ya, ölümlü dünya hayat›
ebed: sonsuzluk, daimîlik
enin: inilti, inleme, inleyifl.
fenâ: yokluk, son bulma
f›kdan: yokluk, bulunmazl›k;
noksanl›k, eksiklik
hakir: afla¤›, adi, itibars›z
hanîn: inleme, s›zlama 

hasîs: ufak, de¤ersiz 
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›
haflr-i cismanî: cisimle, ce-
setle dirilme, ruhla beraber
bedenlerin ve vücutlar›n hafl-
ri.
hemdest-i vifak: bir mesele-
de anlaflarak el ele verme, el-
birli¤i.
hîna: ne zaman ki.
hizmetkâr: hizmet yapan



Neam. ‹nsan, hayvan gibi yaflamamal›d›r ve yaflamaz.
Belki fleref-i insaniyete münasip bir kemal ile yaflamak
gerektir. Binaenaleyh, befler mesken ve melbes ve
me'keli, sanayi-i kesîre ile taltif etmesine muhtaçt›r. Bu
sanatlarda, yaln›zca kudretinin adem-i kifayetine binaen
ebna-i cinsiyle imtizaç etmek, o da ifltirak etmek, o da
teavün etmek, o da sa'yin semerat›n› mübadele etmesini
iktiza etmekle beraber, kuva-i insaniyedeki inhimak ve
tecavüz sebebiyle adalete ihtiyaç, o da her akl›n adalete
adem-i kifayetine binaen onu muhafaza edecek kava-
nin-i külliyenin vaz'lar›na ihtiyaç, o da tesirini muhafaza
etmek için icra edecek bir mukannine, o mukannin dahi
zahiren ve bât›nen hâkimiyetini muhafaza etmek için
maddeten ve manen tefevvuka, hem de Sâni-i Âlemin
taraf›ndan baz› umûr ile muhassas olmas›yla bir imtiyaz
ve kuvvet-i nispete, hem de evamirine olan itaati temin
ve tesis eden azamet-i Sâniin tasavvurunu zihinlerde ida-
me edecek bir müzekkire-i mükerrere olan ibadete muh-
taçt›r. O ibadet dahi Sâniin canibine efkâr› tevcih eder.
O teveccüh ise, ink›yad› tesis, o ink›yat dahi nizam-› ek-
mele isal eder. O nizam-› ekmel dahi, s›rr-› hikmetten te-
vellüt eder. S›rr-› hikmet dahi, ademü’l-abesiyeti; ve Sâ-
niin hikmeti, masnudaki teennuku kendine flahit gösterir.

‹flte, e¤er insan›n hayvandan flu cihat-› selâse ile olan
temayüzünü derk edebildin; bizzarure netice veriyor ki,
nübüvvet-i mutlaka nev-i beflerde kutup, belki merkez ve
bir mihverdir ki, ahval-i befler onun üzerine deveran edi-
yor. fiöyle ki:

adem-i kifayet: kâfi gelmeme,
yetersizlik.
ademü’l-abesiyet: bofl ve oyun
türünden olmayan, abesiyetsizlik
ahval-i befler: insanlar›n halleri,
durumlar›
azamet-i Sâni: sanatkârâne yara-
tan Allah’›n büyüklü¤ü.
bât›nen: dahilen, iç yüzünde,
içinden olarak.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
cihât-› selâse: üç uzunluk; en,
boy, yükseklik
derk: anlama, kavrama 
ebna-y› cins: kendi cinsinden
olanlar
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
evamir: emirler, buyruklar, buy-
rultular, ifller.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda
icra: yürütme, bir ifli yerine getir-
me
idame: devaml› ve daimî k›lma.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›lma
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üstünlük 
imtizaç: iyi geçinme 
inhimak: bir fleye fazla düflkün
olma, fazlas›yla düflkünlük 
ink›yat: boyun e¤me, ba¤lanma,
teslim olma
îsâl: ulaflt›rma, erifltirme
ifltirak: ortak olma, ortakl›k etme 
itaat: boyun e¤me, uyma, al›nan
emre göre hareket etme
kavanin-i külliye: küllî kanunlar,
bütün ile alâkal›, her fleyi kapsa-
yan kanunlar
kemal: olgunluk, mükemmellik
kudret: güç, kuvvet, iktidar
kuva-y› insaniye: insana ait duy-
gular, melekeler, kuvvetler
kuvvet-i nispet: ba¤l›l›¤›n kuvve-
ti, aradaki ba¤›n kuvveti
masnu: sanatla yap›lm›fl eflya,
varl›k
me’kel: yemek yenecek yer, ge-
çim yeri.
melbes: giyecek fley, elbise.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer
mihver: eksen, yörünge
mübadele: de¤ifl-tokufl, karfl›l›kl›
olarak de¤ifltirme
muhafaza: koruma
muhassas: birine ait, birine ayr›l-
m›fl, tahsis edilmifl, has k›l›nm›fl.
mukannin: kanun yapan, kanun
koyan, kanuncu.
münasip: uygun
müzekkire-i mükerrere: tekrar
tekrar hat›rlatan.
neam: evet, do¤ru
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nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar
nizam-› ekmel: en kusursuz,
en mükemmel düzen, sistem,
kanun.
nübüvvet-i mutlaka: kesin
ve flüphesiz peygamberlik
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama
sanayi-i kesire: çok ve çeflitli
sanatlar
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah 
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla
yaratan Allah.

semerat: semereler, meyve-
ler
fleref-i insaniyet: insanl›k fle-
refi.
S›rr-› hikmet: kâinattaki ve
yarat›l›fltaki gayenin s›rr›.
taltif: iltifat etme, gönül ok-
flama
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme
teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme 
tecavüz: s›n›r›n› aflma
teennuk: eflyan›n hikmetli,

kusursuz ve pürüzsüz yap›l›fl›
tefevvuk: üstün olma, üstün-
lük.
temâyüz: kendini gösterme,
seçkin hale gelme
temîn: sa¤lama 
tesis: kurma, meydana getir-
me 
tevcih: yöneltme, çevirme
teveccüh: yönelme, yönelifl
tevellüt: do¤ma, do¤um.
umur: ifller
vaz: koyma, konulma
zahiren: görünüflte



Cihet-i ûlâda dikkat et. Bak, nas›l sevkü’l-insaniyet ve
meyl-i tabiînin adem-i kifayeti ve nazar›n kusuru ve ta-
rîk-› ak›ldaki evham›n ihtilât›, nas›l nev-i befleri efledd-i
ihtiyaçla bir mürflit ve muallime muhtaç eder. O mürflit
peygamberdir.

‹kinci cihette tedebbür et. fiöyle: ‹nsandaki lâyetenahî-
lik ve tabiat›ndaki meylü’t-tecavüz ve kuva ve amalinde-
ki adem-i tahdit ve âlemdeki meylü’l-istikmalin dal› hük-
münde olan insandaki meylü’t-terakkînin semeresi hük-
münde olan kamet-i namiye-i istidad-› insanîsine intibak
etmeyen, belki camid ve muvakkat olan kanun-u befler
ki, tedricen tecarüp ile has›l olan netaic-i efkâr›n telâhu-
kuyla vücuda gelen o kavanin-i befler, flu semere-i istida-
d›n çekirdeklerinin terbiye ve imdad›na adem-i kifayeti-
nin sebebiyle maddeten ve manen iki âlemde saadet-i
befleri temin edecek, hem de kamet-i istidad›n›n büyü-
mesiyle tevessü edecek, zîhayat ve ebediye bir fleriat-›
‹lâhiyeye ihtiyaç gösterir. ‹flte, fleriat› getiren, peygam-
berdir.

E¤er desen: “Biz görüyoruz ki, dinsizlerin veya sahih
bir dini olmayanlar›n ahvalleri muaddele ve munazzema-
d›rlar.”

Elcevap: O adalet ve intizam, ehl-i dinin ikazat ve ir-
fladat›ylad›r. Ve o adalet ve faziletin esaslar›, enbiyan›n
tesisleriyledir. Demek enbiya, esas ve maddeyi vazetmifl-
lerdir. Onlar da o esas ve fazileti tutup, onda ifllediklerini
ifllediler. Bundan baflka, nizam ve saadetleri muvakkatt›r.
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kamet-i istidat: kabiliyetin mer-
tebesi, derecesi
kamet-i nâmiye-i istidad-› insa-
nî: geliflme ve büyümeye do¤ru
giden insanî kabiliyetler
kanun-› befler: insanlar›n kanu-
nu, insanlar›n gelifltirdi¤i kanun
kavanin-i befler: insanlar›n ka-
nunlar›
kuva: kuvvetler, hisler, melekeler
lâyetenahi: sonsuz, sonu bulun-
maz, nihayetsiz.
maddeten: madde ve cisim ola-
rak 
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca
meyl-i tabiî: tabiî meyil
meylülistikmal: olgunlu¤a erme-
yi isteme arzusu
meylüttecavüz: haddini aflma
meyli, arzusu
meylütterakki: ilerleme meyli,
yükselme iste¤i, ilerleme arzusu.
muaddele: tâdil olunmufl, eski
hali de¤ifltirilmifl
muallim: ders veren, ö¤retmen
munazzama: tanzim olunmufl,
düzen verilmifl, düzenli 
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz 
muvakkat: geçici
nazar: bak›fl, dikkat
netaic-i efkar: fikirlerin neticeleri
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nizam: düzen 
saadet: mutluluk
saadet-i befler: insan›n mutlulu-
¤u, insan›n saadeti.
sahih: do¤ru, kusursuz, tam, sa¤-
lam
semere: meyve, güzel netice
semere-i istidat: kabiliyetlerin
semeresi, mahsulü
fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî kanun 
fleriat-› ‹lâhiye: Allah’›n fleriat›;
Allah’›n koymufl oldu¤u kanun,
nizam, fleriat.
sevkü’l-insaniyet: insanî sevk,
insaniyetin sevki, yönlendirmesi
tabiat: yarat›l›fl, karakter, seciye
tarik-› ak›l: ak›l yolu
tecârüb: tecrübeler, denemeler.
tedebbür: bir fleyin sonunu, haki-
katini düflünme
tedrîcen: tedricle, yavafl yavafl
telâhuk: birbirine kat›lma, birbiri
arkas›na gelip birleflme.
temîn: sa¤lama 
tesis: kurma, meydana getirme 
tevessü: geniflleme, yay›lma.
vaz: kurma 
zîhayat: hayat sahibi.

adem-i kifayet: kâfi gelme-
me, yetersizlik.
adem-i tahdit: s›n›r›n› kald›r-
ma, hudutsuzluk
ahval: haller, durumlar
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar
âmâl: emeller, arzular, istek-
ler
camit: ruhsuz, cans›z madde
cihet: yön
Cihet-i ula: ilk cihet, birinci ci-
het
ebediye: ebede mensup, ze-

valsiz, sonu olmayan, sürekli,
hiç son bulmayacak flekilde
süren.
ehl-i din: dindar, dinine ba¤l›,
dindar olanlar.
el-cevap: cevap olarak
enbiya: nebiler, peygamber-
ler 
efledd-i ihtiyaç: ihtiyac›n en
fliddetlisi, çok fazla muhtaç
olunma.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hare-

ket etmeye yönelten manevi
kuvvet, erdem 
hâs›l: ortaya ç›kan, beliren
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de
ihtilât: kar›flma 
ikazat: ikazlar, uyarmalar,
tenbihler.
imdat: yard›m
intibak: uyum sa¤lama.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük
irfladat: irflatlar, uyarmalar,
do¤ru yolu göstermeler.



Bir cihetten kàime ve müstakîme ise, çok cihattan mai-
le ve münhaniyedir. Yani, ne kadar sureten ve maddeten
ve lâfzen ve maaflen muntazamad›r; fakat, sireten ve
maneviyaten ve manen faside ve muhtelledir.

Ey birader! ‹flte s›ra üçüncü cihete geldi; iyi tefekkür
et. fiöyle:

Ahlâktaki ifrat ve tefrit ise, istidadat› ifsat ediyor. Ve flu
ifsat ise, abesiyeti intaç eder. Ve flu abesiyet ise, kâinat›n
en küçük ve en ehemmiyetsiz fleylerinde mesalih ve hi-
kemin riayetiyle âlemde hükümfermal›¤› bedihî olan hik-
met-i ‹lâhiyeye münak›zd›r.

Vehim ve Tenbih

“Meleke-i marifet-i hukuk” dedikleri her fenal›¤›n madde-
ten zarar›n› ihsas ede ede ve efkâr-› umumiyeyi ikaz etmekle
has›l olan “meleke-i riayet-i hukuk” dedikleri emri, fleriat-›
‹lâhiyeye bedel olarak dinsizlerin tasavvuru ve fleriattan isti¤-
nalar›, bir tevehhüm-ü bât›ld›r. Zira dünya ihtiyarland›.
Öyle bir fleyin mukaddemat› da zahir olmad›. Bilakis, meha-
sinin terakkîsiyle beraber mesavî dahi terakkî edip, daha deh-
fletli ve aldat›c› bir flekle giriyor.

Evet, nas›l ki nevamis-i hikmet, desatir-i hükûmetten
müsta¤nî de¤ildir; öyle de, vicdana hâkim olan kavanin-i fle-
riat ve fazilete, efledd-i ihtiyaçla muhtaçt›r. ‹flte, flöyle mevhu-
me olan meleke-i tadil-i ahlâk, kuva-i selâseyi hikmet ve iffet
ve flecaatte muhafaza etmesine kâfi de¤ildir. Binaenaleyh, in-
san, bizzarure vicdan ve tabiatlara müessir ve nafiz olan mî-
zan-› adalet-i ‹lâhiyeyi tutacak bir nebîye muhtaçt›r.

abesiyet: akla ve gerçe¤e ayk›r› ifl.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
cihât: cihetler, taraflar, yönler.
dehfletli: ürkütücü, korkunç
desatir-i hükümet: hükmedenle-
rin düsturlar›, devletin düsturlar›
efkâr-› umumîye: umumun dü-
flüncesi, genel düflünce
efledd-i ihtiyaç: ihtiyac›n en flid-
detlisi, çok fazla muhtaç olunma.
fâside: bozuk, bozulmufl olan
hâs›l: ortaya ç›kan, beliren
hikem: hikmetler.
hikmet: hakîmlik; yüksek bilgi,
kainattaki ve yarat›l›fltaki gayele-
ri araflt›rma
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hikme-
ti, mahlûkat›n yarat›l›fl›nda Al-
lah’›n gayeleri.
hükümferma: hükümran, hü-
küm süren
iffet: temizlik, ahlâkî temizlik 
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme, had-
dini aflma
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma
ihsas: hissetirme, sezdirme
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma
istidadat: istidatlar, kabiliyetler,
yetenekler.
isti¤na: çekinme 
kâime: mevcut, ayakta duran
kavanin-i fleriat: fleriat kanunlar›,
‹slâm dininin içtimaî, sosyal ha-
yatla ilgili prensipleri.
kuva-y› selâse: üç duygu, üç
kuvvet: 
lafzen: sözlü olarak
maâflen: maafl olarak, yaflay›fl
bak›m›ndan.
maile: e¤ilmifl, e¤ri
mehasin: güzellikler, iyilikler
meleke-i marifet-i hukuk: tecrü-
be ile elde edilmifl hukuk bilgisi
meleke-i riayet-i hukuk: huku-
ka uyman›n kazand›rd›¤› meleke
meleke-i tadil-i ahlâk: huyu de-
¤ifltiren meleke.
mesalih: maslahatlar, faydalar
mesavi: kötü hâller, fenal›klar,
seyyieler.
mevhume: vehim, kuruntu ve
hayal nev’inden olan fley.
mizan-› adalet-i ‹lahiye: ilahi
adalet terazii, ölçüsü.
müessir: tesir eden, tesirini gös-
teren, eser ve iz b›rakan 
muhtelle: bozulmufl olan, düzen-
siz
mukaddemat: bafllang›çlar
münâk›z: birbirini tutmayan, bir-
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birini nakzeden, karfl›t olan;
z›tl›k.
münhaniye: e¤ri olan, düz ol-
mayan
müsta¤ni: tenezzül etmeyen,
gerekli bulmayan 
müstakime: sa¤lam duran,
do¤ru yolda olan
nafiz: tesir eden, nüfuzlu, te-
sirli
nebi: Allah’›n elçisi, habercisi;
peygamber, resul 
nevamis-i hikmet: hikmetin
kanunlar›

riayet: uyma, gözetme
flecaat: cesurluk, yi¤itlik, kor-
kusuzluk
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi 
fleriat-› ‹lâhiye: Allah’›n fleria-
t›; Allah’›n koymufl oldu¤u ka-
nun, nizam, fleriat.
sîreten: iç durum, manevî
durum, ahlâk, karakter
sureten: suret olarak, görü-
nüfl itibariyle

tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme
tefrit: ortalaman›n alt›nda kal-
ma, tersine afl›r›l›k, ifrat›n z›dd› 
terakki: yükselme, ilerleme
tevehhüm-i bât›l: hakikati
olmayan vehimler
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce



‹fiARET

Binlerce enbiya, nev-i beflerde nübüvveti iddia ederek
binlerce mu'cizatla müddeay› ispat etmifllerdir. ‹flte, o en-
biyan›n cemî mu'cizatlar›, lisan-› vahit ile nübüvvet-i mut-
lakay› ilân eder. Bizim flu su¤ram›za dahi bir bürhan-› ka-
t›'d›r. Buna tevatür-ü bilmana veya ne tabirle diyorsan›z
deyiniz, metin bir delildir.
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fiu Muhakemat’›n cihetü’l-vahdeti budur ki: E¤er cemî fü-
nûn ele al›n›rsa ve fünunlar›n kavaidinin külliyetleriyle kefl-
fettikleri ittisak ve intizama temafla edilirse, hem de mesalih-
i cüz'iye-i müteferrikan›n mayesi ve ukde-i hayatiyesi hük-
münde olan bir lezzeti veya bir muhabbeti veya bir emr-i
aheri içine at›lmakla -ekl ve nikâhtaki gibi- periflan olan
umur ve ef 'al o maye ile irtibat ve ittisal ettiklerini, inayet-i
‹lâhiye nokta-i nazar›nda nazar-› dikkate al›n›rsa, hem de
hikmetin flahadetiyle sabit olan adem-i abesiyet ve adem-i ih-
mali mütalâaya al›n›rsa, istikra-i tâm ile netice veriyor ki:
Mesalih-i külliyenin kutup ve mihveri ve maden-i hayat›
hükmünde olan nübüvvet, nev-i beflerde zarurîdir. Faraza ol-
mazsa, periflan olan nev-i befler, güya muhtel bir âlemden flu
muntazam âleme düflüp cereyan-› umumînin ahengini ihlâl
etti¤i kabul olunursa, biz insanlar sair kâinata karfl› ne yü-
zümüz kalacakt›r?

* * *

MUHAKEMAT | 191

rafl› ve tam bir bilgi almak
ittisâk: dizilme, s›ralanma, bir ni-
zam dahilinde s›ralanma.
ittisal: bitiflme, birleflme
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kavaid: kaideler, usuller, kurallar,
prensipler 
külliyet: bütünlük, umumîlik
lisan-› vahit: tek lisan, tek bir dil
maden-i hayat: hayat kayna¤›.
mâye: maya, temel, esas, öz
mesalih-i cüz’iyye-i müteferri-
ka: çeflitli küçük ifller
mesalih-i külliye: büyük ifller,
büyük maslahatlar
metin: sa¤lam ve dayan›kl›
mihver: eksen, yörünge
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
müddea: iddia edilen fley, tez,
sav
muhabbet: sevgi, sevme
muhtell: bozuk, bozulmufl
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, tetkik etme
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i
nübüvvet-i mutlaka: kesin ve
flüphesiz peygamberlik
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl 
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret
sâir: di¤er, baflka, öteki
su¤râ: küçük önerme.
tabir: ifade
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tevatür-i bilmana: mutlak olay›n
vukuu kesin, do¤ru fakat, gerçek-
leflme flekli bak›m›ndan nakledi-
lenlerin farkl› olmas› durumu
ukde-i hayatiye: hayatla ilgili dü-
¤üm, hayat dü¤ümü.
umur: ifller
zarurî: zorunlu

adem-i abesiyet: abes olma-
y›fl, lüzumsuz olmay›fl.
adem-i ihmal: ihmalsizlik, ih-
mal etmemek
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar
bürhan-› kat›’: kesin delil
cemi: cümle, hep, bütün 
cereyan-› umumî: genel
ak›m
cihetülvahdet: birlik ciheti.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan
ef’al: fiiller, ifller

ekl: bir fley yeme, yenilme.
emr-i aher: di¤er bir fley,
baflka bir ifl
enbiya: nebiler, peygamber-
ler 
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli
fünun: fenler.
güya: sanki
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de
iddia: davaya kalk›flma, dava

etme
ihlâl: bozma, zarar verme
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük
irtibat: ba¤, münasebet
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme
istikra-› tam: olaylardaki or-
tak vas›flara dikkat ederek
tam bir netice ç›karmak, et-
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Ey birader! E¤er bürhan-› Sâniin su¤ras› senin sahife-i zih-
ninde intikafl etmifl ise, haz›r ol, kübras› olan nübüvvet-i Mu-
hammed’in bahsine geçiyoruz.

‹fiARET VE ‹RfiAT

Kübra sad›kt›r. Zira sahife-i itibar-› âlemde menkufl
olan asar-› enbiyay› mütalâa etsen ve lisan-› tarihte cereyan
eden ahvallerini dinlersen ve hakikati, yani cihetü’l-vahde-
ti tesir-i zaman ve mekân ile girdi¤i sûretlerden tecrit ede-
bilirsen, göreceksin ki, inayet-i ‹lâhiyenin ziyas› olan me-
hasin-i mücerredenin flulesi olan hukukullah ve hukuk-u
ibad›, enbiya düstur-u hareket ettiklerini ve nev-i befler ta-
raf›ndan enbiyaya karfl› keyfiyet-i telâkkileri ve ümeme
karfl› suret-i muameleleri ve terk-i menafi-i flahsiye ve sair
umurlar ki, onlara nebî dedirmifl ve nübüvvete medar ol-
mufl olan esaslar ise, evlâd-› beflerin sinn-i tekemmül ve kü-
hulette olan üstad› ve medrese-i Ceziretü’l-Arapta menba-›
ulûm-u âliye ve muallimi olan zat-› Muhammed’de
(a.s.m.) daha ekmel ve daha azhar bulunur. Demek oluyor
ki, istikra-i tam ile, hususan nev-i vahitte, lâsiyyema inti-
zam-› muttarit üzerine müesses olan k›yas-› hafînin iane-
siyle ve k›yas-› evlevînin teyidiyle nübüvvet-i Muhammed’i
(a.s.m.) netice vermekle beraber, tenkihü’l-menat denilen
hususiyattan tecrit nokta-i nazardan cemî enbiya lisan-›
mu'cizatlar›yla vücud-u Sâniin bir bürhan-› bahiresi olan
Muhammed’in (a.s.m.) s›dk›na flehadet ederler.

ahval: haller, durumlar
asar-› enbiya: peygamberlerin
eserleri
azher: en zahir, en aç›k, en belli.
bürhan-› bâhire: apaç›k, belirli
bürhan, delil
bürhan-› Sâni: her fleyi sanatl›
yaratan Allah’›n varl›k ve birli¤ine
ait delil
cemi: bütün
cihetülvahdet: birlik ciheti.
düstur-i hareket: hareket pren-
sibi, kural›
ekmel: daha (en, pek) mükem-
mel, en olgun, kusursuz ve eksik-
siz olan
enbiya: nebiler, peygamberler 
evlâd-› befler: insano¤lu
hakikat: gerçek
hukûk-› ibat: kullar›n hukuku, in-
san hukuku 
hukukullah: Allah’›n hukuku 
hususan: bilhassa, özellikle
hususiyat: ay›r›c› özellikler
iane: yard›m
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›
intikafl: nakfledilme, nakflolun-
ma, kaz›lma, çizilme.
intizam-› muttarid: genel bir ku-
rala uygun olan düzen, intizam
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma
istikra-› tam: olaylardaki ortak
vas›flara dikkat ederek tam bir
netice ç›karmak, etrafl› ve tam bir
bilgi almak
keyfiyet-i telakki: anlay›fl ve gö-
rüflün iç yüzü
k›yas-› evlevî: öncelikli k›yas
k›yas-› hafî: gizli k›yas, sebebi
gizli olan ve zihne birden gelme-
yen k›yas.
kühûlet: olgunluk ça¤›, 30-50 yafl
aras›, orta yafll›l›k.
lâsiyyema: hususan, özellikle
lisan-› mu’cizat: mucizelerin dili
lisan-› tarih: tarih lisan›, tarih dili
medrese-i Ceziretü’l-Arap: Ara-
bistan yar›madas› medresesi
mehasin-i mücerrede: mücerret,
soyut güzellikler, manaya dayal›
güzellikler
menba-› ulûm-› âliye: yüksek
ilimlerin kayna¤›
menkufl: nakflolunmufl, ifllenmifl
muallim: ders veren, ö¤retmen
müesses: tesis edilmifl, kurulmufl
olan, kurulu 
nebi: Allah’›n elçisi, habercisi;
peygamber, resul 
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nev-i vahit: bir çeflit, bir cins
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i
nübüvvet-i Muhammed: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) peygamberli-
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¤i.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret
sahife-i itibar-› âlem: âlemin
dikkate ve öneme de¤er yön-
leri, tarih sayfalar›
sahife-i zihin: zihin sayfas›
sâir: di¤er, baflka, öteki
s›dk: do¤ruluk
sinn-i tekemmül: olgunlafl-
ma devresi

su¤râ: küçük önerme.
flule: par›lt›, ›fl›lt›; alev, atefl
suret: biçim, tarz, görünüfl
suret-i muamele: davran›fl
flekli, muamele tarz›.
tecrîd: ay›rma, bir tarafta tut-
ma
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tenkîhü’l-menât: illetin ay›k-
lanmas›, k›yas›n dört rüknün-
den biri olan illetin, di¤er
benzeri hususiyetlerden ay›k-
lanmas›.
terk-i menafi-i flahsiye: flah-

sî menfaati istemeyip, terk
etme
tesir-i zaman ve mekan: za-
man›n ve mekan›n etkisi
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma
ümem: ümmetler.
umur: ifller
üstat: ö¤retici, ö¤retmen
vücud-i Sâni: her fleyi sanat-
la yaratan Allah’›n varl›¤›.
zat-› Muhammed: Hz. Pey-
gamberin (s.a.v) zat›, kiflili¤i.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur



‹'T‹ZAR

K›sa cümlelerle söylemiyorum; mu¤lâkça oluyor. Zira flu
hakaik her tarafa derin köklerini att›klar›ndan, mesele uzun-
lafl›yor. Sûret-i meseleyi bozmak ve parça parça etmek ve ha-
kikati incitmek istemiyorum. Hem de hakikatin etraf›na bir
daireyi çekmek istiyorum, tâ hakikat mahsur kal›p kaçmas›n.
Ben tutmazsam, baflkas› tutsun. Beni mazur tutsan›z, febi-
ha… Ve illâ hürriyet var; tahakküm yoktur. Keyfinize…

Mukaddeme

Peygamberin delil-i s›dk›, her bir hareket, her bir hali-
dir. Evet, her bir hareketinde adem-i tereddüt ve mute-
rizlere adem-i iltifat ve muar›zlara adem-i mübalât ve
muhalif olanlardan adem-i tahavvüfü, s›dk›n› ve ciddiye-
tini gösteriyor. Hem de, evamirinde hakikatin ruhuna
olan isabeti, hakk›yetini gösterir.

Elhas›l: Tahavvüf ve tereddüt ve telâfl ve mübalât gibi
hile ve adem-i vüsuku ve itminans›zl›¤› imâ eden umûr-
lardan müberra iken, bilâperva ve kuvvet-i itminan ile en
hatarl› makamlarda olan hareketi ve nihayette olan isa-
beti ve iki âlemde semere verecek olan zîhayat kaidele-
ri; harekât›yla tesis etti¤ine binaen, her bir fiil ve her bir
tavr›n›n iki taraftan, yani bidayet ve nihayetten ciddiyeti
ve s›dk›, nazar-› ehl-i dikkate arz-› didar ediyor. Bahusus
mecmu-u harekât›n›n imtizac›ndan ciddiyet ve hakk›yet
flûle-i cevvale gibi; ve in'ikâsat›ndan ve muvazenat›ndan
s›dk ve isabet, berk-i lâmi gibi tezahür ve tecelli ediyor.
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ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme
imtizaç: uyuflma, uygunluk, ba¤-
daflma 
in’ikâsât: aksetmeler, yans›malar
itizar: özür dileme, bir sebep gös-
tererek aff›n› dileme.
itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme
kaide: kural, esas, düstur
kuvvet-i itminan: emniyet için-
de olman›n verdi¤i kuvvet
mahsur: hasredilmifl, s›n›rlanm›fl
makam: yer
mazur: özürlü, özrü olan.
mecmu-› harekat: hareketlerin
hepsi, toplucas›
mesele: konu
muar›z: muhalefet eden, karfl›
ç›kan, muhalif.
mübâlât: dikkatle gözden geçir-
me, özen, itina, ihtimam, dikkat.
müberra: temize ç›km›fl, aklan-
m›fl; müstesna, azade.
mu¤lâk: kar›fl›k.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan
mukaddeme: bafllang›ç
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›kan,
itirazc› 
muvazenât: dengeler, ölçüler
nazar-› ehl-i dikkat: dikkatli kifli-
lerin nazar›, inceleyicilerin bak›fl
aç›s›
nihayet: son
semere: meyve, güzel netice
s›dk: do¤ruluk
flule-i cevval: sürekli hareket
ederek etraf›na ›fl›k saçan par›lt› 
suret-i mesele: meselenin flekli
tahakküm: zorla hükmetme,
hükmü alt›na alma
tahavvüf: korkuya düflme, kork-
ma.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me 
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma
tesis: kurma, meydana getirme 
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma
umur: ifller
zîhayat: hayat sahibi.

adem-i iltifat: iltifat etme-
mek
adem-i mübalât: dikkatsizlik,
itina göstermeme, ald›r›fl et-
meme.
adem-i tahavvüf: korkma-
mak, korkuya düflmemek
adem-i tereddüt: tereddüt-
süz, tereddüt etmeden
adem-i vüsuk: güven olma-
y›fl.
âlem: dünya
arz-› didar: yüz gösterme,
yüzünün güzelli¤ini göster-

me.
bahusus: hususiyetle, en çok,
hele.
berk-i lâmi: par›ldayan flim-
flek, parlak flimflek.
bidayet: bafllang›ç
bilâperva: korkusuzca, çekin-
meden.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
ciddiyet: ciddîlik.
delil-i s›dk: do¤ru delil
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca

evamir: emirler, buyruklar,
buyrultular, ifller.
febihâ: ne âlâ, ne güzel; öyle
olsun, o halde, çok güzel.
fiil: ifl, hareket
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek
hakk›yet: hakl›l›k
harekât: hareketler, davra-
n›fllar
hatar: tehlike
illâ: mutlaka, muhakkak, ne
olursa olsun



‹fiARET
Zaman-› mazi ve zaman-› hal, yani, Asr-› Saadet ve za-

man-› istikbal, tazammun ettikleri berahin-i nübüvvet, li-
san-› vahit ile maden-i ahlâk-› âliye olan zat-› Muham-
med’de Aleyhissalâtü Vesselâm daî-yi s›dk› ve dellâl-› nü-
büvveti olan bürhan-› zatînin nidas›na cevap ve hemdest-i
vifak olarak nübüvvetini i'lâ ve ilân ettiklerini kör olma-
yanlara gösterdiler. fiu halde, kitab-› âlemden olan fasl-› za-
man›n sahife-i selâsesini mütalâa edece¤iz. Hem de o ki-
taptan mesele-i uzma ve münevvere olan zat-› Muham-
med’i (a.s.m.) temafla ve ziyaret edece¤iz. Müddeam›z olan
bürhan›n kübras›n› onun ile ispat edece¤iz.

‹flte, bu noktaya binaen, mesalik-i nübüvvet dörttür.
Beflincisi meflhur ve mesturdur.

Birinci Meslek
Yani, mesele-i âliye-i zatiyeyi temafla etmekte dört

nükteyi bilmek lâz›md›r:

Birincisi:
1 pπtënµsà∏dÉnc oπrënµrdG n¢ùr«nd kaidesine binaen

sun'î ve tasannuî olan fley, ne kadar mükemmel olsa da,
tabiî yerini tutmad›¤›ndan, hey'etinin feletat› müzahrefi-
yeti ima edecektir.

‹kincisi: Ahlâk-› âliyenin, hakikatin zeminiyle olan

rab›ta-i ittisali ciddiyettir. Ve deveran-› dem gibi hayatlar›-
n› idame eden ve imtizaçlar›ndan tevellüt eden haysiyete
kuvvet veren, hey'et-i mecmuas›na intizam veren yaln›z

ahlâk-› âliye: yüksek ahlâk, yüce
ahlâk, üstün ahlâk.
Asr-› Saadet: saadet, mutluluk
asr›; Peygamberimiz (a.s.m) ve
Dört Halifenin yaflad›¤› devire ve-
rilen ad 
berahin-i nübüvvet: peygam-
berlik delilleri.
binaen: -den dolay›, bu sebepten
bürhan: bir fleyi ispatlamak için
kullan›lan kesin delil
bürhan-› zatî: zata ait delil, kendi
ile alâkal› bürhan
ciddiyet: ciddîlik.
dai-yi s›dk: do¤rulu¤a ça¤›ran,
davet eden
dellâl-› nübüvvet: peygamberli-
¤in dellal›
deveran-› dem: kan dolafl›m›,
kan devretmesi.
fasl-› zaman(›n) sahife-i selâsesi:
geçmifl, flimdiki ve gelecek za-
man.(Asr-› Saadetten evvelki de-
vir, Asr-› Saadet ve ondan sonraki
zamanlar.)
feletat: lisan›n döküntüleri, irade-
siz a¤›zdan ç›kan söz veya kelime
hakikat: gerçek
haysiyet: fleref, onur, itibar 
hemdest-i vifak: bir meselede
anlaflarak el ele verme, elbirli¤i.
heyet: flekil, suret, görünüfl
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
i’lâ: yükseltme, yüceltme
idame: devam ettirme, sürdürme 
ilân: yayma, duyurma, bildirme
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme
imtizaç: uyuflma, uygunluk, ba¤-
daflma 
intizam: düzenlilik, düzgünlük
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
kaide: kural, esas, düstur
kitab-› âlem: âlem kitab›, bir ki-
tap hüviyetinde olan âlem, kâi-
nat.
kübra: büyük önerme.
lisan-› vahit: tek lisan, tek bir dil
maden-i ahlak-› âliye: yüksek
ahlak kayna¤›
mesalik-i nübüvvet: peygam-
berlik yollar›, usûlleri
mesele-i âliye-i zatiye: zâta ait
yüksek mesele
mesele-i uzma: en büyük mese-
le
meslek: gidifl, usul, yol
mestur: gizli, örtülü

müddea: iddia edilen fley,
tez, sav
münevvere: ›fl›kl›, parlak, ay-
d›n 
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, tetkik etme
müzahrefiyet: f›trî olmamak-
l›k, yapmac›kl›k, yalandan.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma
nübüvvet: nebilik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i

nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz
rab›ta-i ittisal: bitifltiren ba¤-
lar, yak›nlaflt›ran ba¤lar
sun’î: yapmac›k, uydurma,
sahte.
tabiî: tabiat› icab› olan
tasannuî: yapmac›k olarak
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.

temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
tevellüt: do¤ma, do¤um.
zaman-› hâl: flimdiki zaman.
zaman-› istikbal: gelecek za-
man.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.
zat-› Muhammed: Hz. Pey-
gamberin (s.a.v) zat›, kiflili¤i.
zemin: yer 

1. F›trî karagözlülük, sun’î karagözlülük gibi de¤ildir.
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s›dkt›r. Evet, flu rab›ta olan s›dk ve ciddiyet kesildi¤i an-
da o ahlâk-› âliye kurur ve hebaen gidiyor.

Üçüncüsü: Umûr-u mütenasibede temayül ve teca-

züp ve mütezadde olan eflyalarda tenafür ve tedafü kai-
de-i meflhuresi, maddiyatta nas›l cereyan ediyor; mane-
viyat ve ahlâkta dahi cereyan eder.

Dördüncüsü:
1 uπoµpd n¢ùr«nd lºrµoM uπoµr∏pd

fiimdi gelelim maksada: ‹flte asar ve siyer ve tarih-i ha-
yat›… Hatta a'dan›n flahadetleriyle, zat-› Peygamber de
Aleyhissalâtü Vesselâm vücudu muhakkak olan ahlâk-›
âliyenin kesret ve ihata ve tecemmu ve imtizac›ndan te-
vellüt eden izzet ve haysiyetten neflet eden fleref ve va-
kar ve izzet-i nefs ile feriflteler, devlerin ihtilât ve istirak-
lar›ndan tenezzühleri gibi s›rr-› tezada binaen, o ahlâk-›
âliye dahi hile ve kizpten tereffu ve tenezzüh ve teberrî
ederler. Hem de hayat ve mayeleri makam›nda olan s›dk
ve hakk›yeti tazammun ettiklerinden, flûle-i cevvale gibi
nübüvveti aleniyete ç›kar›yor.

gxÇu|{
Ey birader! Görüyorsun ki, bir adam yaln›z flecaatle mefl-

hur olursa, o flöhret ona verdi¤i haysiyeti ihlâl etmemek için,
kolayl›kla yalana tenezzül etmez. Nerede kald› ki, cemî ah-
lâk-› âliye birden tecemmû ede…

Evet, mecmuda bir hüküm bulunur, fertte bulunmaz.
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kaide-i meflhure: meflhur olan
kaide, kural
kesret: çokluk
kizb: yalan
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler 
makam: 
maksat: gaye
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler
mâye: maya, temel, esas, öz
mecmu: toplam, tüm.
mütezâdde: birbirinin z›dd› olan,
birbirine z›t olan, birbirine uyma-
yan.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i
rab›ta: münasebet, alâka, ba¤
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k 
flecaat: cesurluk, yi¤itlik, korku-
suzluk
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur
s›dk: do¤ruluk
s›rr-› tezat: z›tl›¤›n s›rr›
siyer: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
hayat›n›n bütün safhalar›n› anla-
tan, Peygamberimizin vas›flar›n›
nakleden eserler.
flule-i cevvale: hareket halinde
ve etraf›na ›fl›k saçan par›lt›
tarih-i hayat: hayat tarihi
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
teberri: aklanma, temiz olma,
ar›nma.
tecâzüb: birbirini cezb etme, çek-
me, sempati 
tecemmu: toplanma
tedâfü: birbirini defetme, karfl›-
l›kl› olarak itiflme, kak›flma 
temayül: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
meyletme, yönelme 
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tenâfür: birbirinden nefret etme,
nefretleflme 
tenezzüh: kusur ve noksandan
uzak olma, kusurlardan temizlen-
me.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma 
tereffu: yükse¤e ç›kma, yukar›
kalkma 
tevellüt: do¤ma, do¤um.
Umur-› mütenasibe: aralar›nda
uygunluk ve münasebet bulunan
fleyler.
vakar: a¤›rbafll›l›k, heybetli olufl,
ciddiyet
zat-› Peygamber: Hz. Peygamber
(s.a.v) zat›, kiflili¤i

a’dâ: düflmanlar
ahlâk-› âliye: yüksek ahlâk,
yüce ahlâk, üstün ahlâk.
aleniyet: göz önünde olma,
bir iflin aç›kta ve meydanda
olmas›.
asar: eserler
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
birader: kardefl
cemi: bütün

cereyan: olma, meydana
gelme 
ciddiyet: ciddîlik.
feriflte: melek 
hakk›yet: hakl›l›k
haysiyet: fleref, onur, itibar 
hebâen: boflu bofluna
hüküm: karar, emir
ihata: kuflatma, içine alma
ihlâl: bozma, zarar verme
ihtilât: kar›fl›p görüflme, bera-

ber yaflama
imtizaç: uyuflma, uygunluk,
ba¤daflma 
ifltirak: kat›lma, ortak olma
izzet: de¤er, itibar, fleref, yü-
celik 
izzet-i nefs: insan›n vakar ve
haysiyetini korumaya özen
göstermesi, kendi de¤erini ve
flahsiyetini afla¤›lamaks›z›n
varl›¤›na sayg› duymas›.

1. Umumda bulunan hüküm, ferdde bulunmaz.



‹fiARET VE TENB‹H

Görüyoruz: Bu zamanda s›dk ve kizbin mabeynleri ancak
bir parmak kadar vard›r. Bir çarfl›da ikisi de sat›l›r. Fakat,
her bir zaman›n bir hükmü var. Hiçbir zamanda Asr-› Saa-
det gibi s›dk ve kizbin ortas›ndaki mesafe aç›lmam›flt›r. fiöyle
ki:

S›dk, kendi hüsn-ü hakikîsini kemal-i haflmetle izhar ve
onunla temessük eden Muhammed’i (a.s.m.) âlâ-y› illiyyîn-i
flerefe i'lâ ve âlemde ink›lâb-› azîmi ika etti¤inden, flarktan
garba kadar kizpten bu'd derecesini göstermekle k›ymet-i âli-
yesini i'lâ etmek cihetiyle suku ve meta›n› gayet naf›k ve raic

etmifltir. (HAfi‹YE 1)

Ve kizp ise, teflebbüsat-› azîmeyi murdarlar›n lâfleleri gibi
ruhsuz b›rakt›¤› için, nihayet kubhunu izhar ve onunla te-
messük eden Müseylime ve emsali, esfel-i safilîn-i h›ssete dü-
flürdü¤ü cihetle, meta-› zehralûdu ve suku gayet muattal ve

kesat etmifltir. (HAfi‹YE 2)

‹flte ehl-i izzet ve tefahur olan kavm-i Arab›n tabiatlar›n-
daki meylü’r-raic saikas›yla müsabaka ederek, o kasid kizbi
terk edip ve raic s›dk ile tecemmül ederek adaletlerini âleme
kabul ettirmifllerdir. ‹flte Sahabelerin aklen olan adaletleri bu
s›rdan neflet eder.

HAfi‹YE 1: fiimdiki hürriyet gibi.
HAfi‹YE 2: Menfur casusluk gibi.

aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile, ak›l
gere¤ince.
âlây›illiyyin-i fleref: en yüksek
ve en mükemmel derecedeki fle-
ref
âlem: dünya
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar
Asr-› Saadet: saadet, mutluluk
asr›; Peygamberimiz (a.s.m) ve
Dört Halifenin yaflad›¤› devire ve-
rilen ad 
bu’d: uzakl›k, uzak olma 
cihet: yön
ehl-i izzet ve tefahur: izzet ve
flereflerine düflkün olanlar
emsal: benzerler
esfel-i safilîn-i h›sset: alçakl›¤›n
en afla¤› derecesi.
garp: bat›
gayet: son derece
hafliye: dipnot
hüküm: karar, emir
hüsn-i hakikî: hakikî güzellik
i’lâ: yükseltme, yüceltme
ika: vuku buldurma, yapma, yap-
t›rma 
ink›lâb-› azîm: büyük ink›lâp, bü-
yük ve köklü de¤ifliklik.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
kâsit: kast eden, tasarlayan, k›-
yan 
kavm-i Arap: Arap kavmi, milleti.
kemal-i haflmet: haflmetin son
derecesi, mükemmel büyüklük
ve heybet.
kesat: al›fl veriflte durgunluk, sü-
rümsüzlük 
k›ymet-i âliye: yüksek de¤er
kizb: yalan
kubh: çirkinlik 
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lâfle: lefl 
mabeyn: ara
mesafe: ara 
meta: mal
metâ-› zehrâlud: zehir kar›fl-
m›fl fley, zehirli meta
meylürraic: ra¤bette olma
meyli, iste¤i, revaçta omay›
arzulama
muattal: terk edilmifl, kulla-
n›lamaz olmufl
murdar: murdar, pis, kirli, i¤-
renç 
müsabaka: yar›flma

nâf›k: geçer para, geçer akçe
neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma
nihayet: son derece 
râic: revaçta olan, ra¤bet gö-
ren, tutulan
Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.
saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan
flark: do¤u, do¤u bölgeleri

s›dk: do¤ruluk
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›
sûk: çarfl›, pazar 
tabiat: yap›, huy, karakter
tecemmül: ziynetlenme, süs-
lenme, süs.
tembih: hat›rlatma, ihtar.
temessük: yap›flma, sar›lma,
s›k›ca tutunma 
teflebbüsat-› azîme: büyük
ifllere giriflme, büyük giriflim-
ler



‹RfiAT VE ‹fiARET

Tarih ve siyer ve asar nokta-i nazar›ndan dikkat olunur-
sa, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, dört yafl›ndan k›rk
yafl›na kadar, lâsiyyema fle'ni ahlâk› ve hileyi d›flar›ya at-
makta olan hararet-i gariziyenin fliddet-i iltihab› zaman›n-
da, kemal-i istikametle ve kemal-i metanetle ve tamam-› ›t-
t›rad-› ahval ile ve müsavat ve muvazenet-i etvar ile ve ni-
hayet-i iffet ile ve hiçbir hali mesturiyeti muhafaza etme-
yen —lâsiyyema öyle ehl-i inada karfl›— bir hileyi ima et-
memekle beraber yaflad›¤› nazara al›n›rsa, sonra istimrar-›
ahlâk›n›n zaman› olan k›rk seneden sonra o inkilâb-› azîm
nazara al›n›rsa, haktan geldi¤ini ve hakikat oldu¤unu tas-
dik etmezse, nefsine levm etsin. Zira zihninde bir sofestaî
gizlenmifl olacakt›r. Hem de, en hatarl› makamlarda 
—gar’da gibi— tarîk-› halâs› mefkud iken ve haytü’l-emel
bihasebi’l-ade kesilirken, gayet metanet ve kemal-i vüsuk
ve nihayet-i itminan ile olan hareket ve hal ve tavr›, nübüv-
vet ve ciddiyetine flahid-i kâfidir ve hak ile temessük etti¤i-
ne delildir.

‹kinci Meslek
Yani, sahife-i ûlâ, zaman-› mazidir. ‹flte flu sahifede

dört nükteyi nazar-› dikkate almak lâz›md›r:

B‹R‹NC‹S‹: Bir fende veyahut kasasta, bir adam esas-
lar›n› ve ruh ve ukdelerini ahz ederek müddeas›n› ona bi-
na ederse, o fende hazakat ve maharetini gösterir.
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kemal-i vüsuk: inanman›n son
derecesi, tam bir itimat.
lâsiyyema: hususan, özellikle
levm: k›nama, zemmetme
maharet: mahirlik, ustal›k
makam: yer
mefkud: yok, kay›p, olmayan
teslek: gidifl, usul, yol
mesturiyet: gizlilik, setredilmifllik
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret
müddea: iddia edilen fley, tez,
sav
muhafaza: koruma
müsavat: müsavilik, eflitlik
muvazenet-i etvar: tav›rlar›n öl-
çülü ve dengeli olmas›
nazar: bak›fl, dikkat
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nefs: kendi, flah›s 
nihayet-i iffet: iffetin son dere-
cesi
nihayet-i itminan: son derece
emniyet
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz
flahid-i kâfi: flahit olarak baflkas›-
na ihtiyaç b›rakmayan
sahife: sayfa
sahife-i ula: birinci sayfa, önceki
sayfa
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›
fliddet-i iltihap: bir organda olan
cerihat›ndan meydana gelen ra-
hats›zl›k.
siyer: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
hayat›n›n bütün safhalar›n› anla-
tan, Peygamberimizin vas›flar›n›
nakleden eserler.
sofestaî: Allah’› kabul etmemek
için kâinat› ve kendi varl›¤›n› da
inkâr eden 
tamam-› ›tt›rad-› ahval: durum-
lar›n birbirini izleyip, herhangi bir
bozukluk olmadan tamamlanma-
s›.
tarik-› halâs: kurtulufl yolu, kur-
tulufla ulaflt›ran yol
tasdik: do¤rulama, onaylama
temessük: yap›flma, sar›lma, s›k›-
ca tutunma 
ukde: dü¤üm, ba¤ 
zaman-› mazi: geçmifl zaman.

ahz: alma, al›nma 
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua
asar: eserler
bihasebilâde: âdet kabilin-
den, âdet kabul ederek.
binâ: kurma, dayand›rma
ciddiyet: ciddîlik.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan
ehl-i inat: inat edenler, inkar-
da ›srar edenler

fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad 
gar: ma¤ara, in 
gayet: son derece
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat; Allah
hakikat: gerçek
hararet-i gariziye: normal ›s›
hatar: tehlike
haytu’l-emel: istek ve arzu
ipi.
hazâkât: üstatl›k, ustal›k 
ima: iflaretle anlatma, üstü

kapal› ifade etme
ink›lâb-› azîm: büyük ink›lâp,
büyük ve köklü de¤ifliklik.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma
istimrar-› ahlâk›n zaman›:
ahlâk›n güçlü ve sabit oldu¤u
devre
kasas: k›ssalar, hikayeler
kemal-i istikamet: istikame-
tin mükemmel flekli, mükem-
mel bir istikamet
kemal-i metanet: tam ve
mükemmel bir dayan›kl›k.



‹K‹NC‹S‹: Ey birader! E¤er tabiat-› beflere arif isen, kü-
çük bir haysiyetle, küçük bir davada, küçük bir kavimde,
küçük bir hilâf›n serbestiyetle irtikâp olunmad›¤›na nazar
edersen, gayet büyük bir haysiyetle, nihayet cesim bir
davada, hasra gelmeyen bir kavimde, hadsiz bir inada
karfl›, her cihetten ümmîli¤iyle beraber, hiçbir cihetle ak›l
müstakil olmayan meselelerde tam serbestiyetle bilâper-
va ve kemal-i vüsuk ile “alâ ruusi’l-eflhad” zikir ve nakil-
den günefl gibi s›dk›n tulû edece¤ini göreceksin.

ÜÇÜNCÜSÜ: Bedevîlere nispet çok ulûm-u nazariye
vard›r; medenîlere nispeten lisan-› âdât ve ef'alin telkina-
t›yla, ulûm-u mütearifenin hükümlerine geçmifllerdir. Bu
nükteye binaen bedevîlerin hallerini muhakeme etmek
için, kendini o badiyede farz etmek gerektir. E¤er ister-
sen “‹kinci Mukaddeme”ye müracaat et; zira flu nükteyi
izah etmifltir.

DÖRDÜNCÜSÜ: Bir ümmî, ulema meyan›nda müte-
davil bir fende beyan-› fikir ederse, ittifak noktalarda mu-
vaf›k olarak ve muhtelefü’n-fîha olan noktalarda muha-
lefet edip, musahhihâne olan söylemesi, onun tefevvu-
kunu ve kisbî olmad›¤›n› ispat eder.

fiu nüktelere binaen deriz ki:

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm malûm olan
ümmiyetiyle beraber, güya gayr-i mukayyet olan ruh-u
cevvale ile tayy-› zaman ederek, mazinin a'mak-› hafas›-
na girerek, haz›r ve müflahit gibi enbiya-i salifenin ahval-
lerini ve esrarlar›n› teflrih etmesiyle, bütün enzar-› âleme

a’mak-› hafâ: gizli derinlikler, gö-
rünmeyen derinlikler, gizlili¤in
derinlikleri.
ahval: haller, durumlar
alâ rüusileflhat: âleme karfl›, her-
kesin gözü önünde.
arif: bilgide ileri olan, irfan sahibi
bâdiye: çöl, k›r.
beyan-› fikir: fikir aç›klama, fikir
beyan etme
bilâperva: korkusuzca, çekinme-
den.
cesim: iri, büyük, kocaman
enbiya-y› salife: daha önce gön-
derilen peygamberler.
enzar-› âlem: âlemin dikkati, na-
zar›
esrar: s›rlar, gizli hakikatler
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad 
gayr-› mukayyet: kay›ts›z, ser-
best olan
hasr: s›n›rl› ve dar bir yar içine al-
mak.
haysiyet: fleref, onur, itibar 
hilâf: yalan.
hüküm: karar, emir
irtikap: kötü, fena ve günah tefl-
kil edecek bir ifl yapma, kötü ifl
iflleme 
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u
kemal-i vüsuk: inanman›n son
derecesi, tam bir itimat.
kisbî: kazan›lm›fl, sonradan elde
edilmifl 
lisan-› adat ve ef’al: adetlerin,
hal ve hareketlerin lisan›
malûm: bilinen, bilinir olan
mazi: geçmifl zaman
medenî: göçebe ve vahfli olma-
yan, yerleflik olan
mesele: önemli konu
meyan: orta, ara, miyan 
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama
muhalefet: birinin düflüncesine
z›t düflüncede bulunma, karfl›
koyma, bir düflünce, fiil veya ha-
rekete karfl› durma 
muhtelefünfîh: hakk›nda ihtilâf
olunan mesele, hakk›nda uyuflu-
lamayan, ayr›l›k konusu.
mukaddeme: bafllang›ç
müracaat: baflvurma, dan›flma
musahhihâne: tashih ederek, dü-
zelterek.
müflahit: gözlemci.
müstakil: bafll› bafl›na, ba¤›ms›z
mütedavil: kullan›lan, dönene
muvaf›k: uygun, münasip
nakl: Hz. Peygamber’den gelen
hadisleri rivayet zincirleri ile ak-
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tarma
nazar: bak›fl
nihayet: son derece 
nispet: oran 
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
ruh-i cevvale: daima hareket
halinde olan ruh

serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli 
s›dk: do¤ruluk
tabiat-› befler: insanlar›n ta-
biat›, huy ve karakteri
tayy-› zaman: çok uzun za-
man› pek k›sa bir zamanda
görme ve yaflama.
tefevvuk: üstün olma, üstün-
lük.
telkînât: telkinler, fikir afl›la-
malar
teflrih: bir meseleyi iyice
araflt›r›p ortaya ç›karma, flerh

etme, açma 
tulû: do¤ma, do¤ufl 
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
ulûm-i mütearife: herkesin
bildi¤i ve tan›d›¤› ilimler.
ulûm-i nazariye: nazarî ilim-
ler, yaln›z görüfl hâlinde kal-
m›fl, tatbikata konulmam›fl
ilimler, teoriler.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
ümmiyet: okuma yazma bil-
memek



karfl› öyle bir dava-i azîmede —ki, bütün ezkiya-i âlemin
nazarlar›n› dikkate celp eder— bilâperva ve nihayet vü-
suk ile müddeas›na mukaddeme olarak, o esrar ve ahva-
lin ukad-› hayatiyeleri hükmünde olan esaslar›n› zikret-
mekle beraber, kütüb-ü salifenin ittifak noktalar›nda mu-
sadd›k ve ihtilâf noktalar›nda musahhih olarak kasas ve
ahval-i enbiyay› bize hikâye etmesi, s›dk ve nübüvvetini
intaç eder.

Teznib: Cemî enbiyan›n delâil-i nübüvvetleri s›dk-›
Muhammed’e (a.s.m.) delildir ve cemî mu'cizatlar› Mu-
hammed’in bir mu'cize-i maneviyesidir (aleyhimüsse-
lâm). Bunda dikkat edersen anlayacaks›n.

‹fiARET

Ey birader!.. Bazen kasem, bürhan›n yerini tutar. Zira
bürhan› tazammun eder. Öyle ise:

p¥ÉnªrYnG »/a o¬nMhoQ nôs«n°Snh p¢ün°üpër∏pd n¢ün°üp≤rdG p¬r«n∏nY s¢ünb …/òsdGnh
ÉnjGnhnR røpe nQGnôr°Sn’rG o¬nd n∞n°ûnµna pπnÑr≤nàr°ùoªrdG p≥pgGnƒn°T »/anh »/°VÉnªrdG
s≥nërdG o¬nµn∏r°ùnenh p¬r«n∏nY n¢ùsdpóoj r¿nG røpe t¥nOnG nOÉs≤sædG o√nô`n¶nf s¿pG päÉn©pbGnƒrdG

1 p¢SÉsædG »n∏nY n¢ùudnóoj r¿nG røpe »'ærZnG 
Evet, neam, onun nur-u nazar›na, hayal, kendini haki-

kat gösteremiyor; ve hak olan mesle¤i, telbisten müsta¤nî-
dir.
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ezkiya-i âlem: âlemin en zekileri
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat 
hakikat: gerçek
hükmünde: de¤erinde, yerinde
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme
kasas: k›ssalar, hikayeler
kasem: yemin, and
kütüb-i salife: evvelce geçmifl ki-
taplar, geçmiflteki kutsal kitaplar.
(Tevrat, Zebur, ‹ncil.)
meslek: gidifl, usul, yol
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize
müddea: iddia edilen fley, tez,
sav
mukaddeme: bafllang›ç
musadd›k: tasdik eden, gerçekli-
¤ini do¤rulayan
musahhih: tashih eden, tashihçi,
yanl›fllar› düzelten.
müsta¤ni: minnetsiz, ihtiyac› ol-
mayan, muhtaç bulunmayan
nazar: bak›fl, dikkat
neam: evet, do¤ru
nihayet: son derece 
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i
nur-u nazar: bak›fltaki nur
s›dk: do¤ruluk
s›dk-› Muhammed: Hz. Peygam-
ber’in (s.a.v) s›dk›, do¤rulu¤u
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
telbîs: hile, oyun.
teznib: ek, ilâve 
ukad-› hayatiye: hayatî dü¤üm-
ler, can al›c› noktalar.
vüsuk: sa¤lam inanma, güvenme

ahval: haller, durumlar

ahval-i enbiya: peygamber-
lerin halleri

aleyhimüsselam: Allah’›n se-
lam› onlar›n üzerine olsun

bilâperva: korkusuzca, çekin-
meden.

birader: kardefl
bürhan: delil, ispat, hüccet
celp: çekme, kendine çekme
cemi: bütün
dava-i azîme: büyük dava
delâil-i nübüvvet: peygam-
berlik delilleri, peygamberli-

¤in hak oldu¤unu ispatlayan
deliller.

delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan

enbiya: nebiler, peygamber-
ler 

esrar: s›rlar, gizli hakikatler

1. Ona bu k›ssalar› hikâye ederek ruhunu mâzinin derinliklerinde ve istikbâlin flâhikalar›nda
gezdiren ve hâdisât›n karanl›k köflelerindeki esrar perdesini onun için kald›rana yemin ol-
sun ki, onun keskin gözü kendisini flafl›rtmayacak kadar dikkatli, onun hak olan mesle¤i
ise insanlar› aldatmaktan uzakt›r.



Üçüncü Meslek
Yani: Zaman-› halin, yani Asr-› Saadetin sahifesinde

dört Nükte, bir Noktay› nazar-› dikkate almak gerektir:

Birincisi: Küçük bir âdet, küçük bir kavimde veya za-
y›f bir haslet kalil bir taifede, büyük bir hâkimin, büyük
bir himmetle kolayl›kla kald›ramad›¤›n› nazara al›rsan,
acaba gayet çok, tamamen müstemirre, nihayet derece-
de me'lûf ve çok da mütenevvia, tamamen rasiha olan
âdât ve ahlâk, nihayet kesîr ve me'lûfat›na gayet mutaas-
s›p ve fledidü’fl-flekîme olan bir kavmin a'mak-› ervah›n-
dan az fedakârl›kla, k›sa bir zamanda kal' ve ref' etti¤ini
ve o âdât-› seyyienin yerine baflka âdât ve ahlâk fidanla-
r›n› gars etmesi ve defaten nihayet derecede tekemmül
ettiklerini nazara al›rsan ve dikkat edersen, harikulâde
oldu¤unu tasdik etmezsen, seni Sofestaî defterinde yaza-
ca¤›m.

‹kincisi: fiahs-› manevî hükmünde olan bir devletin nü-
müvv-ü tabiîsi hükmünde olan teflekkülü ise mütemehhil-
dir. Ve devlet-i atîkaya galebesi —ki, ona ink›yat, tabiat-›
saniye hükmüne girdi¤i için— tedricîdir. Öyle ise, mad-
deten ve manen hâkim, hem de gayet cesim bir devleti
k›sa bir zamanda teflkili, hem de düvel-i rasihaya def'î gi-
bi galebe etmesi, maneviyat ve ahvalde carî olan âdât›n
bizzarure harikulâde oldu¤unu görmezsen, körler defte-
rinde yaz›lacaks›n.

a’mak-› ervah: ruhlar›n derinli¤i.
âdât: âdetler, görenekler, al›fl-
kanl›klar, gelenekler
adat-› seyyie: kötü, çirkin âdetler
âdet: görenek, usul, al›flkanl›k 
ahval: haller, durumlar
Asr-› Saadet: saadet, mutluluk
asr›; Peygamberimiz (a.s.m) ve
Dört Halifenin yaflad›¤› devire ve-
rilen ad 
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen
cesim: iri, büyük, kocaman
def’aten: birdenbire, bir defada,
âni olarak
def’i: hemen, bir anda, birdenbire
devlet-i atika: eski ve köklü dev-
let
düvel-i rasiha: temeli sa¤lam ve
kuvvetli olan devletler
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
galebe: galip gelme, yenme, üs-
tünlük 
gars: a¤aç dikme 
gayet: son derece
hâkim: hükmeden, üstün olan
harikulâde: ola¤anüstü
haslet: huy, özellik
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme
hükmünde: de¤erinde, yerinde
hükmüne: yerine, de¤erine
ink›yat: boyun e¤me, ba¤lanma,
teslim olma
kâl: temelinden y›k›p atma, sö-
küp yerinden ç›karma
kalil: az.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u
kesir: çok, çok olan
maddeten: madde ve cisim ola-
rak 
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler
me’luf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl
me’lufât: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl
fleyler
meslek: gidifl, usul, yol
müstemirre: sürekli, devaml›;
sa¤lam, metin
mutaass›p: bir fleyi savunmada
afl›r›l›k gösteren ve inat eden; di-
nî meselelerde körü körüne bir
fikre ba¤l› olan ve baflka bir fikri
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kabullenemeyen
mütemehhil: dikkatli olup
acele etmeyen.
mütenevvia: mütenevvi, çe-
flit çeflit
nazar: bak›fl, dikkat
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nihayet: son derece 
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz
nümüv-ü tabiî: tabi-
î bir flekilde geliflme, büyüme;

normal flartlardaki geliflme.
rasiha: sa¤lam, temeli kuv-
vetli 
ref: kald›rma, giderme
sahife: sayfa
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatten meydana gelen ma-
nevî flah›s
fledîdü’fl-flekime: çok daya-
n›kl› 
Sofestaî: Allah’› kabul etme-
mek için kâinat› ve kendi var-
l›¤›n› da inkâr eden 

tabiat-› saniye: di¤er bir ya-
rat›l›fl, karakter; ikinci karak-
ter, tabiat
taife: tak›m, güruh
tasdik: do¤rulama, onaylama
tedricî: tedricle olan, yavafl
yavafl, derece derece yap›lan.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme, mükemmelleflme
teflekkül: flekillenme, flekil
alma, meydana gelme 
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me
Zaman-› hâl: flimdiki zaman.



Üçüncüsü: Tahakküm-ü zahirî, kahr ve cebr ile müm-
kündür. Fakat efkâra galebe etmek, hem de ervaha ta-
habbüp ve tabayia tasallut, hem de hâkimiyetini vicdan-
lar üzerine daima muhafaza etmek, hakikatin hassa-i fa-
rikas›d›r. Bu hassay› bilmezsen, hakikatten bigânesin.

Dördüncüsü: Ter¤ib veya terhib hilesiyle, ancak yaln›z
bir tesir-i sathî edip ve akla karfl› sedd-i turuk edecektir.
fiu halde a'mak-› kulûba nüfuz ve erakk-› hissiyat› tehyiç
ve flükûf-misal olan istidadat› inkiflaf ettirmek ve kâmine
ve naime olan seciyeleri ikaz ve tenbih ve cevher-i insa-
niyeti feverana getirmek ve k›ymet-i nat›k›yeti izhar et-
mek, flua-i hakikatin hassas›d›r. Evet, kasavet-i mücesse-
menin misal-i müflahhas› olan “ve'd-i benat” gibi umûr-
lardan kalplerini taskil etmesi ve rikkat-i letafetin lem'as›
olan hayvanata merhamet, hatta kar›ncaya flefkat gibi
umûr ile tezyin etmesi, öyle bir ink›lâb-› azîmdir —husu-
san öyle akvam-› bedevîde— ki, hiçbir kanun-u tabiiyeye
tevfik olmad›¤›ndan, harikulâde oldu¤u musaddak-ker-
de-i erbab-› basirettir. Basîretin varsa tasdik edeceksin.

fiimdi Noktay› dinle:

‹flte tarih-i âlem flehadet eder ki: En büyük dâhî odur
ki, bir veya iki hissin ve seciyenin ve istidad›n inkiflaf›na
ve ikaz›na ve feverana getirmesine muvaffak olsun. Zira,
öyle bir hiss-i naim ikaz edilmezse, sa'y hebaen gider ve
muvakkat olur. ‹flte en büyük dâhî ancak bir veya iki his-
sin ikaz›na muvaffak olabilmifltir. Ezcümle: Hiss-i hürri-
yet ve hamiyet ve muhabbet.

MUHAKEMAT | 201

istidadat: istidatlar, kabiliyetler,
yetenekler.
istidat: kabiliyet, yetenek 
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme
kahr: büyük eziyet, cefa, zulüm.
kâmine: gizli, sakl›, potansiyel
kanun-› tabiiye: tabiat kanunu
kasavet-i mücesseme: kalp kat›-
l›¤›n›n cisimleflmifl flekli
k›ymet-i nat›kiyet: konuflabil-
menin de¤eri, söz söylemekli¤in
de¤eri
lem’a: par›lt›
misal-i müflahhas: aç›kça görü-
nen misal, aç›kça görünen örnek.
muhabbet: insan›n manevî haz
ald›¤› veya kendisinde hay›r ve
olgunluk gördü¤ü bir fleye mey-
letmesi 
muhafaza: koruma
musaddakgerde-i erbab-› basi-
ret: hakikati hissedip anlayan ki-
flilerin tasdik ve kabulüne maz-
har olmufl
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›
muvakkat: geçici
nâime: uyuyan, uykuda bulunan
nüfuz: içe geçme, iflleme 
rikkat-i letafet: merhamet, flef-
kat ac›ma duygusu.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k 
seciye: karakter, huy, tabiat
sedd-i turuk: yollar› kapatan set 
flua-› hakikat: hakikatten uzanan
›fl›k huzmeleri, telleri
flükûfmisâl: çiçek gibi, gonca gibi.
tabâyi: mizaçlar, tabiatlar, huylar,
yarat›l›fllar.
tahabbüp: Sevgi gösterme, mu-
habbet etme.
tahakküm-i zahirî: görünüflteki
istibdat, bask›; fikirlere, ruhlara
tesir edemeyen kaba güç ile elde
edilebilen istibdat, bask›
tarih-i âlem: dünya tarihi.
tasallut: birini rahats›z etme, mu-
sallat olma, hükmü alt›na alma
tasdik: do¤rulama, onaylama
taskîl: cilâ vurma, cilâlama.
tehyîc: heyecanland›rma, heye-
cana getirme
tembih: uyarma, ikaz 
tergip: ra¤bet verme, isteklendir-
me
terhip: korkutma, sak›nd›rma
tesir-i sathî: d›fla tesir etme, içe
kar›flamama
tevfik: uygun düflürme, bir fleyi
uygun duruma getirme 
tezyin: süsleme, ziynetlendirme 
umur: ifller
ve’d-i benat: cahiliyet devri
Araplar›ndaki k›zlar›n› diri diri
gömme âdeti.

a’mak-› kulûp: kalplerin de-
rinlikleri.
akvam-› bedevî: göçebe ha-
linde yaflayan kavimler
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl 
bigâne: kay›ts›z, alâkas›z, ilgi-
siz 
cevher-i insaniyet: insanl›k
cevheri, insanl›k hasletleri,
özellikleri.
efkâr: düflünceler, fikirler,
görüfller.
erâkk-› hissiyat: duygular›n

en inceleri, gizli hisler, ince
duygular.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
feveran: kaynama, f›flk›rma
galebe: galip gelme, yenme,
üstünlük 
hakikat: gerçek
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik
hamiyet: insanda bulunan
din, millet, bayrak, vatan gibi
mukaddes de¤erler ile kendi
aile ve yak›nlar›n› koruma

duygusu ve gayreti 
hâssa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik
hassa-i fârika: fark edici,
ay›rt edici özellik.
hebâen: boflu bofluna
hiss-i hürriyet: hür olma
duygusu
hiss-i nâim: uyku halindeki
hisler
ink›lâb-› azîm: büyük ink›lâp,
büyük ve köklü de¤ifliklik.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfo-
lunma; geliflme



Bu noktaya binaen Ceziretü’l-Arap sahra-i vesias›nda
olan akvam-› bedevîde kâmine ve naime ve mesture olan
hissiyat-› âliye —ki, binlere bali¤dir— birden inkiflaf, bir-
den ikaz, birden feveran ve galeyana getirmek, flems-i
hakikatin, ziya-i flûlefeflan›n hassas›d›r.

Bu Noktay› akl›na sokmayan›n, biz Ceziretü’l-Arab›
gözüne sokaca¤›z. ‹flte Ceziretü’l-Arap… On üç as›r be-
flerin terakkiyat›ndan sonra, en mükemmel feylesoflar-
dan yüz taneyi göndersin, yüz sene kadar çal›fls›n; acaba
bu zamana nisbeten o zamana nispet yapt›¤›n›n yüzde
birini yapabilir mi?

‹fiARET

Kim tevfik isterse, âdetullah ve hilkat ve f›trat ile âflina-
l›k etmek ve dostluk etmek gerektir. Yoksa, f›trat tevfiksiz-
likle bir cevab-› red verecektir. Cereyan-› umumî ise, mu-
halif harekette bulunanlar› ademâbâd hiçahiçe atacakt›r.

‹flte buna binaen temafla et. Göreceksin ki, hilkatte cârî
olan kavanin-i amika-i dakika —ki, hurdebîn-i ak›l ile gö-
rülmez— hakaik-› fleriat ne derecede müraat ve muarefet
ve münasebette bulunmufllard›r ki, o kavanin-i hilkatin
muvazenesini muhafaza etmifltir.

Evet, flu a'sar-› tavîlede flu müsademat-› azîme içinde ha-
kaik›n› muhafaza, belki daha ziyade inkiflafa getirdi¤inden
gösterir ki, Resûl-i Ekrem Aleyhisselâm›n mesle¤i, hiçbir
vakit mahvolmayan hak üzerine müessestir.

a’sar-› tavîle: uzun as›rlar.
ademâbâd: yokluk ülkesi, yokluk
âlemi; ölüm.
âdetullah: Allah’›n tabiata koy-
du¤u yarat›l›fla ait kanunlar.
akvam-› bedevî: göçebe halinde
yaflayan kavimler
Aleyhisselam: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun
aflina: bildik, tan›d›k 
asr: yüzy›l
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl
befler: insan, insanl›k
binaen: -den dolay›, bu sebepten
cari: cereyan eden, akan, iflleyen
cereyan-› umumî: genel ak›m
cevab-› red: red cevab›.
CeziretülArap: Arap Yar›madas›.
feveran: kaynama, f›flk›rma
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof 
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy 
galeyan: coflma, çalkalanma,
kaynama 
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› fleriat: fleriata ait olan
gerçekler.
hâssa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik
hiçahiç: hiç, yok, bombofl
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl
hissiyat-› âliye: yüce, yüksek
hisler
hurdebin-i ak›l: ak›l dürbünü,
mikroskobu
ikaz: uyar›
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme
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kâmine: gizli, sakl›, potansi-
yel
kavanin-i amika-i dakika:
derin ve ince kanunlar
kavanin-i hilkat: yarat›l›fl ka-
nunlar›
mahv: yok olma, ortadan
kalkma, batma
meslek: gidifl, usul, yol
mesture: örtünmüfl, örtülü
muarefet: karfl›l›kl› görüflme,
tan›flma
müesses: tesis edilmifl, kurul-
mufl olan, kurulu 

muhafaza: koruma
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤
müraat: gözetme, riayet et-
me
müsademat-› azime: büyük
çarp›flmalar
muvazene: denge, ölçü
nâime: uyuyan, uykuda bu-
lunan
nispet: k›yaslama
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak
Resul-i Ekrem: çok cömert,

kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
sahra-y› vâsia: engin sahra,
çöl
flems-i hakikat: hakikat gü-
nefli, gerçe¤in parlakl›¤› 
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller
tevfik: baflar›, muvaffakiyet 
ziyade: çok, fazla
ziya-y› flulefeflân: ›fl›k saçan,
parlayan ayd›nl›k



fiu “Nükte” ve “Nokta”lar› bildikten sonra, genifl ve
muhakemeli ve müdakkik bir zihinle dinle ki:

Muhammed-i Haflimî Aleyhissalâtü Vesselâm, ümmi-
yeti ve adem-i kuvvet-i zahiresi ve adem-i hâkimiyeti ve
adem-i meyl-i saltanat ile beraber, gayet hatarl› mevaki-
de kemal-i vüsuk ile teflebbüs ederek efkâra galebe et-
mekle, ervaha tahabbüp ve tabayia tasallut, gayet kesîre
ve müstemirre ve rasiha ve me'lûfe olan âdât ve ahlâk-›
vahfliyaneyi esas›yla hedmederek, onlar›n yerine ahlâk-›
âliyeyi gayet metîn bir esas ile, lâhm ve demlerine kar›fl-
m›fl gibi tesis etmekle beraber, zaviye-i vahflette hamit
olan bir kavimdeki kasavet-i vahfliyeyi ihmat ve hissiyat-›
dakikay› tehyiç, evet, hissiyat-› âliyeyi ikaz ve cevher-i in-
saniyetlerini izhar etmekle beraber evc-i medeniyete bir
zaman-› kasîrde is'ad ederek, flark ve garpta oturmufl bir
devlet-i cesimeyi bir zaman-› kalilde teflkil edip, atefl-i
cevval gibi, belki nur-u nevvar gibi veyahut asa-i Mûsa gi-
bi, sair devletleri bel' ve imha derecesine getirdi¤inden,
basar-› basireti kör olmayanlara s›dk›n› ve nübüvvetini ve
hak ile temessükünü göstermifltir. ‹flte e¤er sen görmez-
sen, seni insanlar›n defterinden sildirecektir.

Dördüncü Meslek
Sahife-i müstakbelden, lâsiyyema mesele-i fleriatt›r. ‹fl-

te dört Nükteyi nazar-› dikkatten dûr etmemelisin.

B‹R‹NC‹S‹: Bir flah›s dört veya befl fende meleke sahi-
bi ve mütehass›s olmaz —me¤er harika ola…
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hissiyat-› dakika: ince ve derin
duygular
ihmâd: ateflin alevini söndürme,
alevi bast›rma.
is’âd: mes’ut etme, kutlu k›lma.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme
kasavet-i vahfliye: vahflet dere-
cesinde bir kalp kat›l›¤›
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u
kemal-i vüsuk: inanman›n son
derecesi, tam bir itimat.
kesire: çok, çok olan
lâhm: et 
lâsiyyema: hususan, özellikle
me’lufe: al›fl›lm›fl olan
mesele-i fleriat: fleriat›n meselesi
mevâk›: mevkiler, yerler.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama
Muhammed-i Haflimî: Haflimî sü-
lalesinden olan Hz. Muhammed
(s.a.v)
müstemirre: sürekli, devaml›;
sa¤lam, metin
mütehass›s: bir ilim dal›nda veya
bir meslekte derin bilgi sahibi
olan, uzman
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz
nur-u nevvar: çok parlak olan
nur
rasiha: sa¤lam, temeli kuvvetli 
sahife-i müstakbel: ilerideki sa-
hife, gelecek olan sahife
sâir: di¤er, baflka, öteki
flark: do¤u, do¤u bölgeleri
s›dk: do¤ruluk
tabâyi: mizaçlar, tabiatlar, huylar,
yarat›l›fllar.
tahabbüp: Sevgi gösterme, mu-
habbet etme.
tasallut: birini rahats›z etme, mu-
sallat olma, hükmü alt›na alma
tehyîc: heyecanland›rma, heye-
cana getirme
temessük: yap›flma, sar›lma, s›k›-
ca tutunma 
teflebbüs: giriflim, bir ifli yapmak
için harekete geçme
tesis: kurma, meydana getirme 
teflkil: oluflturma, flekillendirme
ümmiyet: okuma yazma bilme-
mek
zaman-› kalîl: az zaman
zaman-› kasîr: k›sa zaman
zaviye-i vahflet: vahflet zaviyesi,
vahflet aç›s›.

âdât: âdetler, görenekler,
al›flkanl›klar, gelenekler
adem-i hâkimiyet: hükme-
dememek, hâkim olamamak
adem-i kuvvet-i zahire: gö-
rünürde var olmayan kuvvet,
kuvvetsiz görünmek
adem-i meyl-i saltanat: sal-
tanat› istememek, saltanat
arzusunun olmamas›
ahlâk-› âliye: yüksek ahlâk,
yüce ahlâk, üstün ahlâk.
ahlâk-› vahfliyane: medenî
olmayan, vahflî ahlak

atefl-i cevval: hareketli atefl
basar-› basiret: kalp gözünün
görmesi, feraset gözü
bel: ortadan kald›rma, yutma,
emme 
cevher-i insaniyet: insanl›k
cevheri, insanl›k hasletleri,
özellikleri.
dem: kan.
devlet-i cesîme: büyük dev-
let
dûr: uzak, ›rak.
efkâr: düflünceler, fikirler,
görüfller.

ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
evc-i medeniyet: medeniye-
tin en üst derecesi.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad 
hâmid: ölü, ölmüfl, sönmüfl,
cans›z, idraksiz.
hatar: tehlike
hedm: y›kma, harap etme,
parçalama 
hissiyat-› âliye: yüce, yüksek
hisler



‹K‹NC‹S‹: Mesele-i vahide, iki mütekellimden sudûr
eder. Birisi, mebde ve müntehas› ve siyak ve sibaka mü-
lâyemetini ve ehavat›yla nispetini ve mevzi-i münasipte
istimalini, yani münbit bir zeminde sarf›n› nazara ald›¤›
için, o fende olan maharetine ve melekesine ve ilmine
delâlet etti¤i halde, öteki mütekellim flu noktalar› ihmal
etti¤i için, sath›yetine ve taklidiyetine delâlet eder. Hal-
buki kelâm yine o kelâmd›r. E¤er akl›n bunu fark etmez-
se, ruhun hisseder.

ÜÇÜNCÜSÜ: “‹kinci Mukaddeme”de geçti¤i gibi, bir-
iki as›r evvel harika say›lan keflif bu zamana kadar mes-
tur kalsayd›, tekemmül-ü mebadî cihetiyle bir çocuk da
keflfedebildi¤ini nazara al, on üç as›r geri git, o zamanla-
r›n tesirat›ndan kendini tecrit et, dehfletengiz olan Cezi-
retü’l-Arap’ta otur, dikkatle temafla et. Görürsün ki, üm-
mî, tecrübe görmemifl, zaman ve zemin yard›m etmemifl
tek bir adam ki, yaln›z zekâya de¤il, belki gayet kesîr te-
carübün mahsûlü olan fünunun kavaniniyle öyle bir ni-
zam ve adaleti tesis ediyor ki, istidad-› beflerin kameti,
netaic-i efkâr›, teflerrübünden tekebbür ederse, o fleriat
dahi tevessü ederek ebede teveccüh eder. Kelâm-› ezelî-
den geldi¤ini ilân etmekle beraber, iki âlemin saadetini
temin eder. ‹nsaf edersen, bu ise yaln›z o zaman›n insan-
lar›n›n de¤il, belki nev-i beflerin tavk-› haricinde görecek-
sin. Me¤er evham-› seyyie, senin flu tarafa müteveccih
olan f›trat›n›n tarf'›n› (HAfi‹YE) çürütmüfl ola…

HAfi‹YE: Dikkat lâz›md›r.

âlem: dünya
asr: yüzy›l
Ceziretülarap: Arap Yar›madas›.
cihet: yön
dehfletengiz: çok dehflet verici,
ürkütücü, korkunç
delâlet: delil olma, gösterme 
ebed: sonsuzluk, daimîlik
ehavat: birbirine benzeyen fley-
ler, kardefller
evham-› seyyie: kötü kuruntular.
evvel: önce
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad 
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy 
fünun: fenler.
gayet: son derece
hârika: ola¤anüstü
ilân: yayma, duyurma, bildirme
istidad-› befler: insan›n kabiliyeti
istimâl: kullanma.
kamet: boy, endam 
kavanin: kanunlar, yasalar.
kelâm: söz
Kelâm-› ezelî: ezelî söz, varl›¤›na
bafllang›ç olmayan Allah’›n sözü;
Kur’ân-› Kerîm ayetleri.
kesir: çok, çok olan
maharet: mahirlik, ustal›k
mahsul: ürün
mebde: bafllang›ç
meleke: bir fleyi çok kez tekrarla-
yarak ve tecrübe ederek meyda-
na gelen bilgi ve maharet
mesele-i vâhide: üzerinde duru-
lacak birinci mesele
mestur: gizli, örtülü
mevzi-i münasip: uygun olan yer
mukaddeme: bafllang›ç
mülâyemet: uygunluk 
münbit: verimli, bereketli, bol
müntehâ: bir fleyin ulaflabildi¤i
son yer, nihayet
mütekellim: söyleyen, konuflan,
birinci flah›s
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen
nazar: bak›fl, dikkat
netaic-i efkar: fikirlerin neticeleri
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nispet: ilgi, ba¤, münasebet
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nizam: düzen 
saadet: mutluluk
sarf: çevirme, döndürme,
uzaklaflt›rma 
sathiyet: sathîlik, yüzeysellik
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi 
sibak: bir fleyin öncesi, geç-
mifli, bafllang›c› 
siyak: sözün gelifli, ifade flekli
ve tarz›.
sudûr: sâd›r olma, meydana

ç›kma, olma
taklidiyet: taklitçilik.
tarf: bak›fl 
tavk-› hariç: d›flar›dan bir
güç, d›fl kuvvet.
tecârüb: tecrübeler, deneme-
ler.
tecrîd: ay›rma, bir tarafta tut-
ma
tekebbür: kibirlenme, bü-
yüklük satma
tekemmül-i mebâdî: bafllan-
g›çtaki güzellik, mükemmel-
lik, güzel, mükemmel bafllan-

g›ç.
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
temîn: sa¤lama 
teflerrüp: karakter hâline ge-
tirme, meflrep yapma.
tesirat: etkiler, tesirler.
tesis: kurma, meydana getir-
me 
teveccüh: yönelme, yönelifl
tevessü: geniflleme, yay›lma.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
zemin: yer 



DÖRDÜNCÜSÜ: “Onuncu M ukaddeme”de geçti¤i gi-
bi, hem de ikinci nokta-i itiraz›n cevab›nda da gelece¤i
gibi fludur ki: Cumhurun istidad-› efkâr› derecesinde fle-
riat›n irflat etmesidir. fiöyle ki:

Cumhurun amîli¤i için, hakaik-› mücerredeyi, me'lûf-
lar› vas›ta olmaks›z›n adem-i telakkileri sebebiyle, müte-
flabihat ve teflbihat ve istiarat ile tasvir etmesidir. Hem de
fünun-u ekvanda cumhurun, hiss-i zahir sebebiyle hilâf-›
vakii zarurî telâkki etmekle beraber, mebadi basamaklar›
adem-i in'ikad ve tekemmülünden, ma¤lâtalar›n vartala-
r›na düflmemek için, fleriat öyle mesailde ipham etti ve
mutlak b›rakt›; lâkin hakikati imadan hâlî b›rakmad›.

Vehim ve Tenbih

Resûl-i Ekrem’in her bir fiil ve her bir halinde s›dk lemean
eder. Fakat her fiili ve her hali harika olmak lâz›m de¤ildir.
Zira izhar-› harika, tasdik-i müddea içindir. Hacet olmad›¤›
veya münasip olmad›¤› vakitte, cereyan-› umumiyeye müta-
baatle, kavanin-i âdâtullaha destedad-› teslim oluyor. Hem
de öyle olmak gerektir.

Ey birader! fiu tenbih, Birinci Mesle¤in Mukaddemesinin
taifesindendir. Nisyan›n hatas›yla yolunu flafl›rmakla yerini
kaybedip fluraya girmifltir.

‹yice flu Nükteleri tut. ‹flte neticeye giriyoruz:

Bak ey birader! Fünun ve ulûmun zübde-i hakikiyesi,
berahin-i akliye üzerine müesses olan diyanet ve fleriat-›
‹slâmiye, öyle fünunlar› tazammun etmifltir: ezcümle,
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aç›¤a vurma
kavanin-i âdâtullah: adetullah
kanunlar›, kâinatta iflleyen ‹lâhî
kanunlar, yarat›l›fl kanunlar›.
lemeân: parlama, par›ldama 
ma¤lata: mugalata, zihin kar›flt›-
racak bofl, manas›z ve saçma söz
me’luf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl
mebadi: temel prensipler, ilk un-
surlar.
mesail: meseleler.
heslek: gidifl, usul, yol
müesses: tesis edilmifl, kurulmufl
olan, kurulu 
mukaddeme: bafllang›ç
münasip: uygun
mütâbaat: ittiba etme, birinin ar-
kas›ndan gitme, ona uyma
müteflâbihât: zahirî ifadesinin d›-
fl›nda anlam tafl›yan teflbihli ifade
nisyan: unutma, unutufl
nokta-i itiraz: itiraz noktas›, itiraz
edilen nokta
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi 
fleriat-› ‹slâmiye: ‹slâm fleriat›.
s›dk: do¤ruluk
taife: tak›m, güruh
tasdik-i müddea: iddia edilen fle-
yin tasdiki, dava edilen fleyin ka-
bul edilmesi
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme
telâkki: anlama, kabul etme
tembih: hat›rlatma, ihtar.
teflbihat: benzetmeler, teflbihler.
ulûm: ilimler.
varta: tehlike, büyük tehlike 
vas›ta: arac› 
nehim: zan, flüphe 
zarurî: zorunlu
zübde-i hakikiye: gerçek netice,
bir fleyin gerçekten en mühim
k›sm›

adem-i in’ikat: ba¤l›l›¤› olma-
mak, ba¤lanmamak
adem-i telakki: anlay›fls›zl›k
âmî: bilgisiz, cahil
berahin-i akliye: aklî deliller,
flahitler, akla uygun deliller.
birader: kardefl
cereyan-› umumîye: genel
ak›m.
cumhur: halk, ahali, umum
topluluk 
destedâd-› teslim: teslim eli-
ni veren, itaat eden, uyan.
diyanet: din, dindarl›k

ezcümle: bu cümleden ola-
rak
fiil: ifl, hareket
fünun: fenler.
fünun-u ekvan: kâinata ait
fenler, ilimler.
hacet: ihtiyaç
hakaik-› mücerrede: 
hakikat: gerçek
hâlî: bofl, bir fleyden uzak,
müstesna
hârika: ola¤anüstü
hilâf-› vâki: gerçe¤e z›t, vuku
bulana ayk›r›.

hiss-i zahir: aç›¤a ç›km›fl duy-
gu, zahir olan duygu
ibham: sözün anlafl›lamaya-
cak derecede kapal› olmas› 
ima: iflaretle anlatma, üstü
kapal› ifade etme
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma
istiarat: istiareler, bir kelime-
nin manas›n› geçici olarak
baflka manada kullanma
istidat-› efkar: fikir kabiliyeti,
düflünme kabiliyeti
izhar-› hârika: hârika halleri



fenn-i tehzib-i ruh ve riyazetü’l-kalp ve terbiyetü’l-vicdan
ve tedbirü’l-ceset ve tedvirü’l-menzil ve siyasetü’l-mede-
niye ve nizamatü’l-âlem ve fennü’l-hukuk ve saire… Lü-
zum görülen yerlerde tafsil ve lüzum olmayan veya ezha-
n›n veya zaman›n müstait ve müsait olmad›¤› yerlerde bi-
rer fezleke ile kavaid-i esasiyeyi vazederek tenmiye ve
tefrîini ukulün meflveret ve istinbatat›na havale etmifltir
ki, bu fünunun mecmuuna de¤il, belki ekalline, on üç
as›r terakkiden sonra, en medenî yerlerde, en harika ze-
kâ ile mevsuf olanlar, takat-i beflerin haricinde —bahu-
sus o zamanda— oldu¤unu tasdikten vicdan-› muns›fâne
seni menedemiyor.

‹flte, fazl odur ki, a'da ona flahadet ede. Yeni Dünya-
n›n en meflhur filozofu olan Carlyle, Almanya’n›n mefl-
hur bir hakîminden ve rical-i siyasiyesinden naklen diyor
ki: “O tetkikat›ndan sonra kendi kendine sual ederek de-
mifl: ‹slâmiyet böyle olursa acaba medeniyet-i haz›ra ha-
kaik-› ‹slâmiyetin dairesinde yaflayabilir mi?” Kendisi
kendine “Evet” ile cevap veriyor. fiimdiki muhakkikler o
daire içinde yaflamaktad›rlar. Evvelki feylesof dahi diyor
ki: “Hakaik-› ‹slâmiyet ç›kt›klar› zaman, atefl-i cevval gi-
bi, hatab›n parçalar›na benzeyen sair efkâr ve edyan› bel'
etti. Hem de hakk› vard›r. Zira baflkalar›n safsatiyat›ndan
bir fley ç›kmaz,” ilâ ahirihi…

Evet, on üç as›rdan beri o kadar dehfletli müsadema-
ta karfl› hakaikini muhafaza etmifltir. Belki bu müsade-
me, keflmekefl, hakikat-i ‹slâmiyetin omuzu üstüne türab-›
hafay› terkik ve tahfif ediyor. Neam, vücut ve hal-i âlem

a’dâ: düflmanlar
asr: yüzy›l
atefl-i cevval: hareketli atefl
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
bel: ortadan kald›rma, yutma,
emme 
dehfletli: ürkütücü, korkunç
edyan: dinler.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ekal: daha az, en az, pek az, en
küçük.
ezhan: zihinler
fazl: iyilik, fazilet, erdem, lütuf 
fenn-i tehzib-i ruh: ruhu süsle-
me ilmi, ahlâk ilmi
fennü’l-hukuk: hukuk bilgisi.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof 
fezleke: özet, netice
fünun: fenler.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› ‹slâmiyet: ‹slamiyet’e
ait hakikatler, gerçekler
hakikat-› ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin
asl›, esas›, gerçe¤i.
hakîm: hikmet sahibi, çok bilgili,
bilge
hâl-i âlem: dünyan›n vaziyeti,
âlemin durumu 
hatap: odun.
ilââhirihi: sonuna kadar
istinbatat: istinbatlar, meseleleri
derin tetkik neticesinde, kaynak-
lar›n anlamalar, söz veya ifllerden,
gizli manalar› ortaya koymalar
kavaid-i esasiye: temel kaideler.
keflmekefl: kar›fl›k olma durumu,
kar›fl›kl›k 
mecmu: toplam, tüm.
medenî: hayat tarz›, bilgi seviye-
si bak›m›ndan yüksek durumda
bulunan 
medeniyet-i hâz›ra: flimdiki me-
deniyet.
meflveret: ifllerin konuflup anlafl-
ma yoluyla halledilmesi, bir konu
hakk›nda çeflitli ve ehil flah›slar-
dan fikir alma
mevsuf: vas›flanm›fl, nitelenmifl
muhafaza: koruma
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›r›p bulan, bir fleyin iç yüzü-
nü inceleyerek vak›f olan
müsâdemât: müsademeler, çar-
p›flmalar, vuruflmalar
müsademe: çarp›flma, çat›flma,
vuruflma
müstait: kabiliyetli; bir tarafa
meyli olan
Neam: evet, do¤ru
nizamatül âlem: dünya ifllerinin
düzenleri, dünya ifllerinin düzen-
lenmeleri.
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rical-i siyasiye: siyasî kifliler,
siyaset adamlar›
riyazetü’l-kalp: kalp terbiye-
si, kalbi kötü arzu ve istekler-
den uzak tutma.
safsatiyat: safsatalar, görü-
nüflte do¤ru, hakikatte yanl›fl
ve yalan olan k›yaslar.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k 
sâir: di¤er, baflka, öteki
siyasetü’l-medeniye: siyaset
ilmi, medenî âlemin siyaseti
sual: soru 

tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma
tahfif: hafifletme
takat-i befler: insan›n gücü,
takati.
tasdik: do¤rulama, onaylama
tedbirü’l-ceset: vücut ve be-
denin yarat›l›fl›na uygun fle-
kilde sevk, idare ve bak›m›
tedvirü’l-menzil: ev idaresi.
tefrî: as›l meseleden türlü
hükümler ve dallar ç›karma,
meseleyi dalland›r›p budak-
land›rma.

tenmiye: büyütme, yetifltir-
me 
terakki: yükselme, ilerleme
terbiyetü’l-vicdan: vidan›n
terbiye edilmesi
terkik: inceltme 
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler
türab-› hafa: gizlilik topra¤›
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.
vaz: koyma, konulma
vicdan-› muns›fane: insafl›
olan vicdan
vücut: varl›k



buna flahittir. Makale-i Ûlâdaki mukaddemat› nazara al-
mak gerektir.

Vehim ve Tenbih

E¤er desen: Her bir fende yaln›z bir fezlekeyi bilmek bir
adam için mümkündür…

Elcevap: Neam, lâ! Zira öyle bir fezleke ki, hüsn-ü isabet
ve mevki-i münasipte ve münbit bir zeminde istimal gibi, sa-
b›kan mezkûr sair noktalarla cam gibi, maveras›ndan ›tt›la-›
tam ve melekeyi gösteren fezlekeler mümkün de¤ildir. Evet,
kelâm-› vahit iki mütekellimden ç›karsa, birinin cehline ve
ötekisinin ilmine, baz› umur-u mermuze-i gayr-i mesmua ile
delâlet eder.

‹fiARET ve ‹RfiAT ve TENB‹H

Ey benimle flu kitab›n evvel-i menazilinden hayaliyle
seyr ü sefer eden birader-i vicdan! Genifl bir nazarla nazar
et ve muvazene et. Kendi hayalinde muhakeme etmek için
bir meclis-i âliyeyi teflkil et. Sonra da Mukaddemat-› ‹sna
Aflerden müntehabat›n› davet et, haz›r olsunlar. Sonra da
flu kaidelerle müflavere et. ‹flte:

• Bir flah›s çok fünunda mütehass›s ve meleke sahibi ol-
maz.

• Hem de, bir kelâm iki mütekellimden, mütefavittir,
baflkalafl›r.

• Ve hem de, fünun, mürur-u zamanla telâhuk-u efkâ-
r›n neticesidir.
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mürur-› zaman: zaman›n geçme-
si, zaman afl›m›; zamanla.
müflavere: istiflare etme, dan›fl-
ma
mütefavit: birbirinden farkl›, çe-
flitli olan
mütehass›s: bir ilim dal›nda veya
bir meslekte derin bilgi sahibi
olan, uzman
mütekellim: söyleyen, konuflan,
birinci flah›s
muvazene: karfl›laflt›rma, ölçme,
tartma
nazar: bak›fl, dikkat
neam: evet, do¤ru
sab›kan: evvelce, bundan önce
sâir: di¤er, baflka, öteki
seyr ü sefer: yolculuk 
telâhuk-› efkâr: fikirlerin birbiri
pefline gelip birleflmesi, kat›lafl-
mas›, birbirine eklenmesi.
tembih: hat›rlatma, ihtar.
teflkil: oluflturma, flekillendirme
umur-› mermuze-i gayr-i mes-
mua: aç›ktan aç›¤a anlat›lmam›fl
ve daha önce duyulmam›fl fleyler
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce
zemin: yer 

birader-i vicdan: vicdan kar-
defli, inanç kardefli
cehl: cahillik, bilgisizlik
delâlet: delil olma, gösterme 
evvel-i menazil: önceki
menziller, ilk menziller
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad
fezleke: özet, ana prensipler
fünun: fenler.
hüsn-i isabet: güzel isabet
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma

istimâl: kullanma.
›tt›lâ-› tam: tam bir flekilde,
eksiksiz bilgisi bulunma
kaide: kural, esas, düstur
kelâm: söz
kelâm-› vahit: tek bir kelâm,
söz
makale-i ula: Birinci Makale
mavera: görünenin ard›, ötesi
meclis-i âliye: yüce meclis
meleke: bir fleyi çok kez tek-
rarlayarak ve tecrübe ederek
meydana gelen bilgi ve ma-
haret

mevki-i münasip: uygun yer.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhakeme: ak›l yürütüp
do¤ru netice elde edebilme,
tartma, de¤erlendirme, yarg›-
lama
mukaddemat: bafllang›ç
mukaddemat-› isnâafler:
oniki mukaddeme
münbit: verimli, bereketli,
bol
müntehabât: seçilmifller, gü-
zide olanlar



• Hem de, müstakbeldeki bedihî bir fley, mazide nazarî
olabilir.

• Hem de, medenîlerin malûmu, bedevîlere meçhul ola-
bilir.

• Hem de, maziyi müstakbele k›yas etmek, bir k›yas-›
hadi-i müflebbittir.

• Hem de, ehl-i veber ve badiyenin besateti ise, ehl-i
meder ve medeniyetin hile ve desaisine mütehammil de¤il-
dir. Evet, neam, hile medeniyetin perdesi alt›nda tesettür
edebilir.

• Hem de, pek çok ulûm, âdât ve ahval ve vukuat›n tel-
kinat›yla teflekkül edebilir.

• Hem de, beflerin nur-u nazar›, müstakbele nüfuz ede-
mez, müstakbele mahsus olan fleyleri göremez.

• Hem de, beflerin kanunu için bir ömr-ü tabiî vard›r;
nefs-i befler gibi o da ink›ta eder.

• Hem de, muhit-i zaman ve mekân›n, nüfûsun ahva-
linde büyük bir tesiri vard›r.

• Hem de, eskide harikulâde olan fleyler, flimdi adî s›ra-
s›na geçebilir. Zira mebadî tekemmül etmifller…

• Hem de, zekâ, e¤er çendan harika olsa da, bir fennin
tekmiline kâfi de¤ildir; nas›l çok fenlerde kifayet edecektir?

‹flte, ey birader! fiu zatlar ile müflavere et. Sonra da
müfettifllik s›fat›yla nefsini tecrit et. Hayalât-› muhitiye ve
evham-› zamaniyenin elbiselerini ç›kart, ç›plak ol. Bahr-i
bîkeran olan zaman›n flu asr›n sahilinden, içine gir, tâ

âdât: âdetler, görenekler, al›fl-
kanl›klar, gelenekler
adî: basit, baya¤›, s›radan
ahval: haller, durumlar
asr: yüzy›l
bahr-i bîkeran-› zaman: dipsiz,
s›n›rs›z deniz gibi zaman
bedevî: çölde ve iptida-
î tarzda yaflayan, medenî olma-
yan
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
besatet: basitlik, sadelik.
befler: insan, insanl›k
birader: kardefl
çendan: gerçi, her ne kadar
desais: desiseler, hileler
ehl-i meder ve medeniyet: fle-
hirli ve medenî olanlar
ehl-i veber ve badiye: çad›rda
oturan bedevî Arap, çöl ahalisi
evham-› zamaniye: zaman›n ve-
himleri, zaman›n bofl ve saçma
düflünceleri
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad 
hârika: ola¤anüstü
harikulâde: ola¤anüstü
Hayalât-› muhitiye: etrafa dair
hayaller, zihinde tasarlanan fley-
ler
ink›ta: kesilme, devam etmeme,
sona erme
kâfî: yeter, elverir
kifayet: kâfi miktarda olma, ye-
terlilik
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme
k›yas-› hâdi’-i müsebbit: tespit
edilen, devaml› k›lan aldat›c› k›-
yas.
malûm: bilinen, bilinir olan
mazi: geçmifl zaman
mebadi: temel prensipler, ilk un-
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surlar.
meçhul: bilinmeyen, hakk›n-
da bilgi olmayan
medenî: hayat tarz›, bilgi se-
viyesi bak›m›ndan yüksek
durumda bulunan 
muhit-i zaman ve mekan:
zaman›n ve mekan›n kuflatt›-
¤›, belli bir yer ve zamandaki
çevre
müflavere: istiflare etme, da-
n›flma
müstakbel: gelecek zaman
mütehammil: tahammül

eden, dayanan, çeken, daya-
n›kl›, tahammüllü.
nazarî: teorik
neam: evet, do¤ru
nefs: kendi, flah›s 
nefs-i befler: insan›n kendisi.
nüfus: insan toplulu¤u, halk,
ahali 
nüfuz: geçerli olma, iflleme
nur-u nazar: bak›fltaki nur
ömr-ü tabiî: afla¤› yukar› bir
fley için söylenebilecek takdi-
rî ömür.
tecrîd: soyutlama, ay›rma, bir

tarafta tutma
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme, mükemmelleflme
tekmil: tamamlama, kemâle
erdirme
telkînât: telkinler, fikir afl›la-
malar
teflekkül: kurulma, oluflma,
flekillenme
tesettür: örtünme, gizlenme
ulûm: ilimler.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hadiseler, olaylar
zat: kifli, flah›s



Asr-› Saadet olan adaya ç›k. ‹flte, her fleyden evvel senin
nazar›na çarpacak ve tecellî edecek fludur ki:

Vahit, nas›r› yok, saltanat› mefkud tek bir flah›s, umum
âleme karfl› mübareze eder. Ve küre-i zeminden daha bü-
yük bir hakikati omuzuna alm›fl ve bütün nev-i beflerin sa-
adetine tekeffül eden bir fleriat› ki, o fleriat, fünun-u haki-
kiye ve ulûm-u ‹lâhiyenin zübdesi olarak, istidad-› beflerin
nümüvvü derecesinde tevessü edip iki âlemde semere ve-
rerek, ahval-i befleri güya bir meclis-i vahit, bir zaman-›
vahidin ehli gibi tanzim eden öyle bir adaleti tesis eder.

E¤er o fleriat›n nevamisinden sual edersen ki: “Nere-
den geliyorsunuz? Ve nereye gideceksiniz?”

Sana flöyle cevap verecekler ki: “Biz kelâm-› ezelîden
gelmifliz. Nev-i beflerin selâmeti için ebedin yolunda re-
fakat için ebede gidece¤iz. fiu dünya-i faniyeyi kestikten
sonra, bizim surî olan irtibat›m›z kesilirse de, daima ma-
neviyat›m›z beflerin rehberi ve g›da-i ruhanîsidir.”

Hatime
fiübehat ve flükûkun üç menba'lar› vard›r. fiöyle:
E¤er maksud-u fiari'den ve efkâr›n istidatlar› nispetin-

de olan irflattan tecahül edip, bütün evham-› seyyienin
yuvas› hükmünde olan flöyle bir ma¤lata ile itiraz eder-
sen ki:

“fieriat›n bafl› olan Kur'ân’da üç nokta vard›r:

“Birincisi: Kur'ân’›n mabihi’l-imtiyaz› ve vuzuh ve ifa-
de üzerine müesses olan belâgate münafîdir ki, vücud-u
müteflabihat ve müflkülâtt›r.
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fley.
ma¤lata: mugalata, zihin kar›flt›-
racak bofl, manas›z ve saçma söz
maksud-› fiâri’: fleriat› koyan Al-
lah (c.c) kast etti¤i, maksad›
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler
meclis-i vahit: bir meclis, tek
meclis
mefkud: yok, kay›p, olmayan
menba: kaynak
mübareze: kavga, savafl
müesses: tesis edilmifl, kurulmufl
olan, kurulu 
münâfi: z›t, ayk›r›
nâs›r: yard›mc›, yard›m eden,
muin.
nazar: bak›fl, dikkat
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nevamis: kanunlar, fleriatlar.
nispet: oran, ölçü
nokta: konu ile ilgili bölüm
nümüv: büyüme, yetiflme, bit-
me, geliflme.
refakat: refiklik arkadafll›k
saadet: mutluluk
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma
semere: meyve, güzel netice
fieriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi 
sual: sorma
fiübehat: flüpheler.
flükûk: flekler, flüpheler.
sûrî: görünüflte olan, fleklî
tanzim: düzenleme, tertipleme
tecahül: cahil gibi görünme, bil-
mezlikten gelme, bilmez gibi gös-
terme, bilmezlenme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me 
tekeffül: boynuna alma, kefalet
etme
tesis: kurma, meydana getirme 
tevessü: geniflleme, yay›lma.
ulûm-i ‹lâhiye: ‹lahî ilimler, Al-
lah’› bilmeye dair ilimler, din ilim-
leri
umum: bütün
vahit: yaln›z, tek
vücud-i müteflabihat ve müflkü-
lât: 
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zaman-› vahit: bir an, bir zaman,
ayn› zamanda, bir zaman içinde.
zübde: bir fleyin en mühim k›s-
m›, bir fleyin özü, seçkin k›sm› 

ahval-i befler: insanlar›n hal-
leri, durumlar›
âlem: dünya
Asr-› Saadet: saadet, mutlu-
luk asr›; Peygamberimiz
(a.s.m) ve Dört Halifenin yafla-
d›¤› devire verilen ad 
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas› 
befler: insan, insanl›k
dünya-y› faniye: geçici dün-
ya, ölümlü dünya hayat›

ebed: sonsuzluk, daimîlik
efkâr: düflünceler, fikirler,
görüfller.
evham-› seyyie: kötü kurun-
tular.
evvel: önce
fünun-u hakikiye: gerçek
fenler
g›da-y› ruhanî: maddî olma-
yan, ruhu besleyen g›da
güya: sanki
hakikat: gerçek, esas
hatime: son söz
hükmünde: de¤erinde, yerin-

de
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma
irtibat: ba¤, münasebet
istidad-› befler: insan›n kabi-
liyeti
istidat: kabiliyet, yetenek 
kelâm-› ezelî: ezelî söz, varl›-
¤›na bafllang›ç olmayan Al-
lah’›n sözü
küre-i zemin: yeryüzü, dün-
ya
mabihilimtiyaz: kendisi ile
imtiyaz, ayr›cal›k kazan›lan



“‹kincisi: fieriat›n maksud-u hakikîsi olan irflat ve tali-
me münafidir ki, fünun-u ekvanda bir derece ipham ve
›tlakat›d›r.

“Üçüncüsü: Tarik-› Kur'ân olan tahkik ve hidayete mu-
haliftir. ‹flte o da baz› zevahiri, delil-i aklînin hilâf›na ima-
le edip, hilâf-› vak›a ihtimalidir.”

Ey birader! Tevfik Allah’tand›r. Ben de derim ki:

Sebeb-i noksan gösterdi¤in olan flu üç nokta teveh-
hüm etti¤in gibi de¤ildir. Belki üçü de i'caz-› Kur'ân’›n en
sad›k flahitleridir. ‹flte:

Birinci noktaya cevap: Zaten iki defa flu cevab› z›m-
nen görmüflsün. fiöyle ki:

Nas›n ekseri cumhur-u avamd›r. Nazar-› fiari'de ekall
eksere tabidir. Zira, avama müvecceh olan hitab› havas
fehm ve istifade ediyorlar; bilakis olursa, olamaz.

‹flte, cumhur-u avam ise, me'lûf ve mütehayyelât›ndan
tecerrüt edip hakaik-› mücerrede ve makulât-› s›rfeyi te-
mafla edemezler —me¤er mütehayyelâtlar› dürbün gibi
tevsit etseler… Fakat mütehayyelât›n sûretlerine hasr ve
vakf-› nazar etmek, cismiyet ve cihet gibi muhal fleyleri
istilzam eder. Lâkin nazar, o sûretlerden geçerek hakaik›
görüyor. Meselâ, kâinattaki tasarruf-u ‹lâhîyi sultan›n se-
rir-i saltanat›nda olan tasarrufunun sûretinde temafla

edebilirler: 
1 …'ƒnàr°SG p¢Trôn©rdG »n∏nY oønªrMsôdnG gibi…

avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›
bilâkis: aksine, tersine
birader: kardefl
cihet: yön
cismiyet: varl›k, varl›¤› olmakl›k
cumhur-u avam: avam›n cum-
huru, halk›n ço¤unlu¤u.
delil-i aklî: ak›l yolu ile bulunan
delil, nakil yolu ile olmadan, dü-
flünülerek bulunan delil.
ekal: daha az, en az, pek az, en
küçük.
fehm: anlay›fl
fünun-u ekvan: kâinata ait fen-
ler, ilimler.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› mücerrede: sadece ger-
çekler.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus k›l-
ma, vakfetme
havas: bilgi ve yaflay›flça üstün
olanlar, önde gelenler
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r› 
hilâf-› vâk›a: gerçe¤e z›t, olaya
ayk›r›
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n mucizeli-
¤i, yüksek ve eriflilmez ifadesi
ibham: sözün anlafl›lamayacak
derecede kapal› olmas› 
imale: bir tarafa meylettirme, bir
tarafa e¤me 
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma
istifade: faydalanma, yararlanma
istilzam: gerektirme 
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
maksud-› hakikî: gerçek maksat,
as›l istenen fley.
makulât-› s›rfe: tamamen akla
uygun olan
me’luf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl
muhal: imkans›z
münâfi: z›t, ayk›r›
mütehayyelât: hayal edilen fley-
ler.
müvecceh: herkesin teveccüh
etti¤i, makbul, münasip, do¤ru,
uygun.
nâs: insanlar
nazar-› flari: nizam, düzen, kanun
koyan Cenab-› Hakk›n zat›na has
bak›fl›.
sad›k: do¤ru, gerçek
Sebeb-i noksan: noksanl›k, ek-
siklik sebebi
serîr-i saltanat: saltanat›n sürdü-
rüldü¤ü yer, saltanat›n makam›
suret: biçim, tarz, görünüfl
tâbi: bir fleye uyan
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rmak, inand›¤› fleylerin asl›-

n›, esas›n› bilerek inanma
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤-
retme
tarik-› Kur’ân: Kur’ân yolu.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma
tasarruf-› ‹lâhî: ‹lâhî tasarruf;
Allah’›n faaliyet ve icraat›, Ce-
nab-› Hakk›n yaratt›klar›n›
de¤iflik tarzla ne flekilde mu-
rat etmiflse, öylece kullanma-

s›.
tecerrüt: soyunma, soyutlan-
ma, uzak olma
temâflâ: bakma, bak›p sey-
retme 
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme
Tevfik: Allah’›n yard›m›, ba-

flar›l› k›lmas›
tevsit: dayatma, dayand›r-
ma.
vakf-› nazar: bak›fl› sadece
bir fleye has k›lmak, bak›fl›n
bir fleye odaklanmas›
zevahir: d›fl yüzler, d›fl görü-
nüfller, d›fl görünüfl 
z›mnen: aç›ktan olmayarak,
dolay›s›yla, üstü kapal› ola-
rak, kapal› bir flekilde.

1. O Rahmân ki, hükümranl›¤› Arfl› kaplam›flt›r. (Tâhâ Sûresi: 5.)
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‹flte, hissiyat-› cumhur flu merkezde olduklar›ndan, el-
bette irflat ve belâgat iktiza eder ki, onlar›n hissiyat› ria-
yet ve ihtiram edilsin ve efkârlar› dahi bir derece müma-
flat ve ihtiram edilsin. ‹flte, riayet ve ihtiram, ukul-ü befle-
re karfl› olan “tenezzülât-› ‹lâhiye” ile tesmiye olunur.
Evet, o tenezzülât, te'nis-i ezhan içindir. Onuncu Mukad-
demeye müracaat et.

‹flte bunun içindir ki, hakaik-› mücerredeye temafla et-
mek için hissiyat ve hayalalûd cumhurun nazarlar›n› ok-
flayan suver-i müteflabiheden birer dürbün vazedilmifltir.
‹flte flu cevab› teyit eden maani-i amika veya müteferri-
kay› bir sûret-i sehl ve basitada tasavvur veya tasvir et-
mek için, nas›n kelâm›nda istiarat-› kesireyi irat ederler.
Demek, müteflabihat dahi istiarat›n en a¤maz olan k›s-
m›d›r. Zira, en hafî hakaik›n suver-i misaliyesidir. Demek,
iflkâl ise, manan›n dikkatindendir, lâfz›n i¤lâk›ndan de¤il-
dir.

Ey muteriz! ‹nsafla nazar et ki, fikr-i beflerin, bahusus
avam›n fikirlerinden en uzak olan hakaik› flöyle bir tarîk-
le takrip etmek, acaba tarîk-› belâgat olan mukteza-i ha-
lin mutabakat›na muvaf›k ve makam›n nispetinde ke-
mal-i vuzuh ve ifadeye mutab›kt›r; yahut tevehhüm etti-
¤in gibidir? Hakem sen ol.

‹kinci noktaya cevap: “‹kinci Mukaddeme”de mufas-
salan geçmifltir. Âlemde meylü’l-istikmalin dal› olan
insandaki meylü’t-terakkînin semerat› ve tecarüb-ü
kesireyle ve netaic-i efkâr›n telâhukuyla teflekkül eden
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maani-i amika: derin manalar
makam: yer, mevki.
meylülistikmal: olgunlu¤a erme-
yi isteme arzusu
meylütterakki: ilerleme meyli,
yükselme iste¤i, ilerleme arzusu.
mufassalan: tafsilatl› bir biçimde,
ayr›nt›l› ve izahl› biçimde
mukaddeme: bafllang›ç.
mukteza-y› hâl: hâlin gerektirdi-
¤i flekilde, hâlin gere¤i, duruma
göre, icab›na göre.
mümaflat: uyma 
müracaat: baflvurma, dan›flma
mutabakat: uyma, uygunluk, bir-
birini tutma
mutab›k: uygun.
müteferrika: 
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›kan,
itirazc› 
müteflâbihât: Kur’ân-› Kerîm’in
manas› aç›k olmayan ayetleri,
müteflâbih ayetler, mecâzî mana-
ya elveriflli ayetler.
muvaf›k: uygun, münasip
nâs: insanlar
nazar: bak›fl; düflünce, fikir
netaic-i efkar: fikirlerin neticeleri
nispet: ilgi, ba¤, münasebet
semerat: semereler, meyveler
suret-i sehl ve basita: basit ve
kolay bir tarzda
suver-i misaliye: benzer suretler
suver-i müteflabihe: birbirine
benzeyen suretler
takrip: yaklaflt›rma, yanaflt›rma 
tarik-› belagat: belagat yolu
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tecârüb-i kesire: çeflitli tecrübe-
ler, bir çok tecrübe
telâhuk: birbirine kat›lma, birbiri
arkas›na gelip birleflme.
tenezzülât: tenezzüller, sözün
muhataplar›n seviyelerine uygun
olarak ayarlanmas› ve derin haki-
katlerin anlafl›lmas› kolay ifade-
lerle aç›klanmas›
tenezzülât-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n kullar›n›n anlay›fl seviye-
lerine göre konuflmas› ve derin
hakikatlar›, anlayabilecekleri ifa-
delerle beyan etmesi.
tenîs-i ezhan: zihinleri okflama,
zihinleri al›flt›rma, yabanc›l›k gös-
termeme.
teflekkül: kurulma, oluflma, flekil-
lenme
tesmiye: isimlendirme, ad verme 
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma
ukul-i befler: insan›n ak›llar›.
vaz: koyma, konulma

a¤maz: göz yummalar, göz
k›rpmalar.
bahusus: hususiyetle, en çok,
hele.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas› 
cumhur: halk, ahali, umum
topluluk 
dürbün: uzak gören, uza¤›
gösteren.
efkâr: düflünceler, fikirler,
görüfller.

fikr-i befler: insanlar›n fikri,
insanlar›n düflüncesi.
hâfî: gizli
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› mücerrede: 
hayalâlût: hayâlî, hayal ile
kar›fl›k.
hissiyat-› cumhur: halk top-
lulu¤unun hissettikleri
i¤lâk: sözü kar›fl›k ve anlafl›l-
maz bir flekilde söyleme.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.

iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma
irad: getirme, söyleme
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma
iflkâl: müflküllük, güçlük, zor-
luk 
istiarat: istiareler, bir kelime-
nin manas›n› geçici olarak
baflka manada kullanma
istiarat-› kesire: çokça yap›-
lan istiareler
kemal-i vuzuh: tam bir aç›k-
l›k



merdiven-i terakkinin basamaklar› hükmünde olan fünun
ise, müterettibe ve müteavine ve müteselsiledirler.

Evet, müteahhirin in'ikad›, mütekaddimin teflekkülüne
vabestedir. Demek, mukaddem olan fen, ulûm-u müte-
arifenin derecesine gelecek; sonra müteahhirîne mukad-
deme olabilir.

Bu s›rra binaendir ki, flu zamanda temehhuz-u teca-
rüble satha ç›k›p ve tevellüt etmifl olan bir fennin faraza
on as›r evvel bir adam tefhim ve talimine çal›flsa idi,
ma¤lâta ve safsataya düflürmekten baflka bir fley yapa-
mazd›. Meselâ, denilse idi, “fiemsin sükûnuyla arz›n ha-
reketine ve bir katre suda bir milyon hayvanat›n bulun-
duklar›na temafla edin, tâ Sâniin azametini bilesiniz.”
Cumhur-u avam ise, hiss-i zahir veya galat-› hissin sebe-
biyle hilâflar›n› zarurî bildikleri için, ya tekzip veya nefis-
lerine mugalâta veya mahsus olan fleye mükabere et-
mekten baflka ellerinden bir fley gelmezdi. Teflvifl ise, ba-
husus onuncu asra kadar, minhac-› irflada büyük bir var-
tad›r. Ezcümle, sath›yet-i arz ve deveran-› flems onlarca
bedihiyat-› hissîden say›l›rd›.

gxÇu|{
fiu gibi meseleler, müstakbeldeki nazariyata k›yas olun-

maz. Zira, müstakbele ait olan fleylere hiss-i zahir taallûk et-
medi¤i için, iki ciheti de muhtemeldir, itikat olunabilir, im-
kân derecesindedir, itminan kabildir. Onun hakk-› sarihi, tas-
rih etmektir. Lâkin hîna ki, hissin galat› bizim “ma nahnü

azamet: büyüklük
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
bedihiyat-› hissî: hislerle anlafl›-
lan deliller, duygularla apaç›k an-
lafl›lan fleyler.
cumhur-u avam: avam›n cum-
huru, halk›n ço¤unlu¤u.
deveran-› flems: güneflin dönme-
si, deveran›.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad 
fünun: fenler.
galat: yan›lma, yanl›fla düflme
galat-› his: duyufltaki aldan›fl, his
yan›lmas›.
hakk-› sarih: aç›k ve ortada olan
do¤ru.
hayvânât: hayvanlar 
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r› 
hîna: 
hiss-i zahir: aç›¤a ç›km›fl duygu,
zahir olan duygu
hükmünde: de¤erinde, yerinde
in’ikâd: akdedilme, karara var›l-
ma, karara ba¤lanma 
itikat: inanç, iman
itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de
mâ nahnu fih: bahsini etti¤imiz,
üzerinde konufltu¤umuz, sözünü
etti¤imiz (fley).
ma¤lata: mugalata, zihin kar›flt›-
racak bofl, manas›z ve saçma söz
merdiven-i terakki: ilerleme
merdiveni
minhac-› irflat: irflat yolu.
mugalâta: yan›lt›c› söz söyleme,
yan›lt›c› konuflma 
muhtemel: ihtimal dahilinde,
olabilir
mükâbere: kendini büyük gör-
me, büyüklük taslama.
mukaddem: zaman bak›m›ndan
önce olan
mukaddeme: bafllang›ç, girifl
müstakbel: gelecek
müteahhirîn: sonradan gelenler,
son zamanlarda gelenler, sonra-
dan yetiflenler 
müteâvine: yard›mlaflan, birbiri-
ne yard›m eden
mütekaddimin: kadim olanlar,
önceden gelenler
müterettibe: s›ralanm›fl, s›ra ve
tertibe girmifl
müteselsile: silsile halinde gelen,
birbirini takip eden, zincirleme
uzay›p giden
nazariyat: nazariyeler, teoriler
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safsata: gerçek d›fl› fikri kar-
fl› tarafa kabul ettirmek için
baflvurulan, görünüflte do¤ru
gibi göründü¤ü hâlde gerçek-
te yanl›fl olan k›yas 
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah 
sath: bir fleyin d›fl taraf›, d›fl
yüzü 
sathiyet-i arz: yeryüzünün
düz olmas›
fiems: günefl 
s›r: gizli hakikat
sükûn: sakinlik, durgunluk,

hareketsizlik 
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma
talim: ders verme, ö¤retme
tasrih: aç›kça ifade ederek
flüphe ve tereddütleri silme.
tefhim: anlatma, aç›klama,
bildirme
tekzîb: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.
temâflâ: bakma, bak›p sey-
retme 
tembih: hat›rlatma, ihtar.
temehhuz-› tecarüb: çeflitli

tecrübelerle bir fleyin safîleflip
kemale ermesi
teflekkül: kurulma, oluflma,
flekillenme
teflvifl: kar›flt›rma, karmakar›-
fl›k etme 
tevellüt: do¤ma, do¤um.
ulûm-i mütearife: herkesin
bildi¤i ve tan›d›¤› ilimler.
vabeste: e ba¤l›, ilgili, bir fle-
yin arkas›na ba¤l›, ancak
onunla olabilir.
varta: tehlike, büyük tehlike 
zarurî: zorunlu



fîh”imizi imkân derecesinden bedahete, yani cehl-i mürekke-
be ç›kard›. Onun nazar-› belâgatte hiç inkâr olunmaz olan
hakk› ise, ipham ve ›tlakt›r -tâ ezhan müflevvefl olmas›nlar.
Fakat hakikate telvih ve remz ve imâ etmek gerektir. Efkâr
için kap›lar› açmak, duhüle davet etmek lâz›md›r. Nas›l ki,
fieriat-› Garra öyle yapm›flt›r.

Yâhu, ey birader! ‹nsaf m›d›r, taharri-i hakikat böyle mi-
dir ki, sen irflad-› mahz ve ayn-› belâgat ve hidayetin ma¤z›
olan fleyi irflada münafî ve mübayin tevehhüm edesin? Ve be-
lâgatçe ayn-› kemal olan fleyi noksan tahayyül edesin?

Yâ eyyühe’l-hoto! Acaba senin zihn-i sakîminde belâgat o
mudur ki, ezhan› ta¤lit ve efkâr› teflvifl ve muhitin müsaade-
sizli¤i ve zaman›n adem-i i'dad›ndan ezhan müstait olma-
d›klar› için ukule tahmil edilmeyen fleyleri teklif etmektir?

Kellâ! 
1 rºp¡pdƒo≤oY pQnónb »'∏nY n¢SÉsædG pºu∏nc bir düstur-u hikmettir.

‹stersen Mukaddemata müracaat et. Bahusus Birinci Mukad-
demede iyi tefekkür et!

‹flte baz› zevahiri, delil-i aklînin hilâf›na göstermek
olan

Üçüncü noktaya cevap: “Birinci Mukaddeme”de te-
debbür et, sonra bunu da dinle ki:

fiariin irflad-› cumhurdan maksud-u aslîsi ispat-› Sâni-i
Vahit ve nübüvvet ve haflir ve adalette münhas›rd›r. Öy-
le ise, Kur'ân’daki zikr-i ekvan, istitradî ve istidlâl içindir.
Cumhurun efham›na göre san'atta zahir olan nizam-› be-
di ile nezzam-› hakikî olan Sâni-i Zülcelâle istidlâl etmek

MUHAKEMAT | 213

hilâf›na: z›dd›na, tersine, aksine.
ibham: sözün anlafl›lamayacak
derecede kapal› olmas› 
irflad-› cumhur: halk›n irflad edil-
mesi
irflad-› mahz: mahza irflat, sade-
ce do¤ru yolu göstermek
ispat-› Sâni-i Vahid: bir olan ve
her fleyi sanatl› yaratan Cenab-›
Hakk›n varl›¤›n›n ve bir oldu¤u-
nun delillerle ortaya konulmas›,
ispatlanmas›.
istidlal: delil getirmek, bir delile
dayanarak netice ç›karmak
istitrâdî: istitrat ile alâkal›, as›l
konudan olmayan
›tlak: s›n›rland›rmama, sal›verme.
ma¤z: öz, iç 
maksud-› aslî: as›l kast edilen
mübayin: uymayan, benzeme-
yen, z›t.
muhit: yöre, çevre
münâfi: z›t, ayk›r›
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
müracaat: baflvurma, dan›flma
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k
müstait: kabiliyetli, yetenekli
olan
nazar-› belagat: güzel ifadelerle
bak›fl, beli¤ olmas› bak›m›ndan
nazzam-› hakikî: gerçek düzen-
leyici, hakikî nizam veren Allah
nizam-› bedii: hayret verici gü-
zellikte olan nizam, efli benzeri
olmayan düzen
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir su-
rette ifade etme
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah
fiâri: fleriat› koyan, Allah
fieriat-› Garra: parlak ve nurlu fle-
riat; ‹slâm dini.
taglit: yan›ltma, yan›lt›lma.
taharri-i hakikat: hakikati arafl-
t›rma, do¤ruyu arama, araflt›rma,
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma
tahmil: yükleme 
tedebbür: bir fleyin sonunu, haki-
katini düflünme
telvih: aç›klama
teflvifl: buland›rma.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.
yâ eyyühe’l-hoto: ey vahfli, ey
kaba da¤ adam›
zahir: aç›k, âflikar
zevahir: d›fl yüzler, d›fl görünüfl-
ler, d›fl görünüfl 
zihn-i sakîm: hasta zihin
zikr-i ekvan: âlemlerin zikredil-
mesi

adem-i i’dad: yetifltirmeme,
gelifltirmeme, haz›rlamama
ayn-› belâgat: belâgat›n tâ
kendisi; yerinde, muhatab›na
uygun, makam›n münasip
güzel söz söylemenin tâ ken-
disi.
ayn-› kemal: kemalin, olgun-
lu¤un, mükemmelli¤in ta
kendisi
bahusus: hususiyetle, en çok,

hele.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k 
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas› 
cehl-i mürekkep: bilmemek-
le beraber, bilmedi¤ini de bil-
memek, katmerli cahillik, ka-

ra cahillik.
delil-i aklî: ak›l yolu ile bulu-
nan delil, nakil yolu ile olma-
dan, düflünülerek bulunan
delil.
duhul: içeri girme, dahil olufl.
düstur-i hikmet: hikmet
prensibi, hikmetli ve maksatl›
düstur.
efham: anlay›fllar, zihinler
ezhan: zihinler

1. ‹nsanlarla onlar›n anlayaca¤› seviyede konufl. (Hadîslerden müktebes: Buhârî, ‹lim: 49.)



içindir. Halbuki, sanat›n eseri ve nizam› her fleyden teza-
hür eder. Keyfiyet-i teflekkül nas›l olursa olsun, maksad-›
aslîye taallûk etmez.
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Mukarrerdir ki, delil, müddeadan evvel malûm olmas› ge-

rektir. Bunun içindir ki, baz› nususun zevahiri, ittizah-› de-
lil ve isti'nas-› efkâr için cumhurun mûtekadat-› hissiyelerine
imale olunmufltur. Fakat delâlet etmek için de¤ildir. Zira
Kur'ân, âyât›n›n telâfifinde öyle emarat ve karaini nasp et-
mifltir ki, o sadeflerdeki cevahiri ve o zevahirdeki hakikatleri
ehl-i tahkike parmakla gösterir ve iflaret eder. Evet, “kelime-
tullah” olan Kitab-› Mübînin baz› âyât› baz›s›na müfessirdir.
Yani baz› âyât›, ehavat›n›n ma fi’z-zamirlerini izhar eder.
Öyle ise, baz›lar› di¤er bir ba'za karine olabilir ki, mana-i
zahirî murat de¤ildir.

Vehim ve Tenbih

E¤er istidlâlin makam›nda denilse idi ki: “Elektri¤in
acayibi ve cazibe-i umumiyenin garaibi ve küre-i arz›n
yevmiye ve seneviye olan hareketi ve yetmiflten ziyade olan
anas›r›n imtizac-› kimyeviyelerini ve flemsin istikrar›yla
beraber sûrîye olan hareketini nazara al›n›z; tâ Sânii
bilesiniz.” ‹flte o vakit, delil olan sanat, marifet-i Sâni olan
neticeden daha hafî ve daha gam›z ve kaide-i istidlâle
münafî oldu¤undan, baz› zevahiri, efkâra göre imale olun-
mufltur. Bu ise, ya müstetbeü’t-terakip kabîlesinden veya
kinaî nev'inden oldu¤u için, medar-› s›dk ve kizp olmaz.

anas›r: unsurlar, esaslar
ayat: Kur’ân ayetleri 
ba’z: bir fleyin bir k›sm›, bir parça-
s›
cazibe-i umumîye: umumî bir
cazibe, genel çekim gücü.
cevahir: cevherler, elmaslar, k›y-
metli tafllar 
cumhur: halk, ahali, topluluk
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehavat: birbirine benzeyen fley-
ler, kardefller
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›ranlar,
gerçe¤in peflinden gidenler.
emârât: emareler, alemetler, ni-
flanlar
evvel: önce
gam›z: anlafl›lmaz, kapal› müp-
hem, belirsiz, mu¤lâk 
garaip: tuhafl›klar.
hâfî: gizli
hakikat: gerçek
imale: bir tarafa meylettirme, bir
tarafa e¤me 
imtizac-› kimyeviye: kimyevî
unsurlar›n birbirleri ile mezc ol-
malar›, uyuflmalar›
isti’nas-› efkâr: düflüncenin ür-
kekli¤inin kalkmas›, fikirlerin al›fl-
mas›
istidlal: delil getirmek, bir delile
dayanarak netice ç›karmak
istikrar: yerleflme, karar k›lma
ittizâh-› delil: delilin aç›k olmas›.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
kaide-i istidlal: bir delil gösterip
neticeye varman›n kaidesi
karâin: karineler, ip uçlar›.
karine: delil
kelimetullah: Allah’›n kelam›,
Kur’ân-› Kerim
keyfiyet-i teflekkül: flekillenme-
nin esas›, iç yüzü, flekillenmenin
nas›l oldu¤u
kinaî: kinayeden gelen, kinayeye
dair
Kitab-› Mübin: Kur’ân-› Kerîm 
küre-i arz: yer küre, dünya
mafizzamir: kalpte ve gönülde
olan, sakl› fikir.
makam: yer, mevki
maksat-› aslî: as›l maksat , haki-
kî maksat, as›l gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan
mana-y› zahirî: zahire ait mana,
aç›k mana, görünen mana.
marifet-i Sâni: sanatkâr› (Allah)
tan›ma, bilme
medar-› s›dk ve kizb: do¤ruluk
ve yalan sebebi
müddea: iddia edilen fley, tez,
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sav
müfessir: tefsir eden, aç›kla-
yan
Mukarrer: kesinlik kazanm›fl
hüküm
münâfi: z›t, ayk›r›
murâd: maksat, meram
müstetbeüt-terakip: sözde-
ki, birbirine ba¤l›, iflaretli ma-
nalar. kelimelerin kullan›fl ve
tarzlar›ndan hareketle onlar›n
z›mn›nda bulundu¤u anlafl›-
lan manalar.
mûtekadat-› hissiye: duygu-

larla inan›lan fleyler, hislerle
kazan›lan itikatlar, inançlar
nasp: koyma, yerlefltirme 
nazar: bak›fl, dikkat
nev: tür, çeflit
nizam: düzen 
nusus: naslar, Kur’ân-› Kerîm
ve hadisin aç›k hükümleri.
sadef: sedef, inci kabu¤u 
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah 
flems: günefl 
seneviye: senelik, y›ll›k.
sûriye: surete ait olan, görü-

nüfle ait olan
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma
telâfif: birbirine girmifl ve
sarmaflm›fl vaziyette olma, lif
lif olma.
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma
vehim: zan, flüphe, kuruntu.
yevmiye: günlük
zevahir: d›fl yüzler, d›fl görü-
nüfller, d›fl görünüfl 
ziyade: çok, fazla



Meselâ, n∫Énb lâfz›ndaki elif, elif ’tir. Asl› vav olsa, kâf olsa,

ne olursa olsun tesir etmez.

Ey birader! ‹nsaf et. Acaba flu üç nokta-i itiraz cemî
a'sarda cemî insanlar›n irflatlar› için inzal olunan Kur'ân’›n
i'caz›na en zahir delil de¤il midir?

Evet,

nInOÉs≤sædG o¬nJnÒ/°ünHnh nôj/òsædG nÒ/°ûnÑrdG nôn¶nf s¿nG nõpér©oªrdG n¿'Grôo≤rdG nºs∏nY …/òsdGnh
oán≤«/≤nërdG p¬r«n∏nY n¬pÑnàr°ûnjrhnG n¢ùpÑnàr∏nj r¿nG røpe oònØrfnGnh »'∏rLnGnh tπnLnGnh t¥nOnG
r¿nG røpe o™narQnGnh o√nõrfnGnh »'∏rYnGnh »nærZnG s≥nërdG o¬nµn∏r°ùne s¿pGnh p∫Én«nîrdÉpH

(HAfi‹YE) 1 p¢SÉsædG »n∏nY n§pdÉn̈ oj rhnG n¢ùudnóoj
Neam, hayalin ne haddi vard›r ki, nurefflan olan nazar›-

na karfl› kendini hakikat gösterebilsin? Evet, mesle¤i nefs-i
hak ve mezhebi ayn-› s›dkt›r. Hak ise, tedlis ve ta¤lit et-
mekten müsta¤nîdir.

Beflinci Meslek
Marufe ve meflhure olan havar›k-› zahire ve mu'cizat-›

mahsusad›r. Siyer ve tarihin kitaplar› onlarla meflhundur.
Ulema-i kiram (cezahümüllâhü hayran) hakk›yla tefsir ve
tedvin etmifllerdir. Malûmun talimi lâz›m gelmemek için,
biz tafsilinden kat-› nazar ettik.
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gafletten uyand›rma
kat-› nazar: bak›fl› kesme, bak-
mama, alâkay› kesme.
malûm: bilinen, bilinir olan
marufe: herkesçe bilinen
meselâ: örne¤in
meflhun: dolu, doldurulmufl, dop-
dolu.
meflhure: flöhretli, herkesin bildi-
¤i
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem
mezhep: gidilen, tutulan, takip
edilen yol 
mu’cizat-› mahsusa: sadece biri-
ne veya bir fleye mahsus, ona ait
mucizeler
müsta¤ni: minnetsiz, ihtiyac› ol-
mayan, muhtaç bulunmayan 
nazar: bak›fl
neam: evet, do¤ru
nefs-i hak: hakk›n, gerçe¤in ta
kendisi
nokta-i itiraz: itiraz noktas›, itiraz
edilen nokta
nurefflan: nur saçan, ayd›nlatan.
siyer: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
hayat›n›n bütün safhalar›n› anla-
tan, Peygamberimizin vas›flar›n›
nakleden eserler.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma
taglit: yan›ltma, yan›lt›lma.
talim: ders verme, ö¤retme
tedlîs: hile
tedvin: bir konudaki bilgileri top-
lay›p kitap haline getirme 
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›
tesir: etki
ulema-y› kiram: flerefli, kerim
âlimler
zahir: aç›k, âflikar

a’sar: as›rlar, yüzy›llar.
ayn-› s›dk: do¤rulu¤un ta
kendisi
birader: kardefl
cemi: bütün
cezahümüllahü hayren: Al-
lah hay›rl› karfl›l›k versin” ma-

nas›nda bir dua cümlesi.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat
hakikat: gerçek
havâr›k-› zahire: görünen ve

d›fla akseden, yans›yan hari-
kalar.

i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak

inzal: indirme, indirilme 

irflat: do¤ru yolu gösterme,

1. Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyân› ö¤retene and olsun ki, beflîr ve nezîr olan zât›n bak›fl› ve herfleyi
incenden inceye tetkîk eden basîreti, hakikati hayale kar›flt›rmak veya benzetmekten yü-
ce, dakîk ve parlakt›r; hak olan mesle¤i ise, insanlar› aldatmak veya yan›lmaktan müsta¤-
nî, münezzeh ve yücedir.

HAfi‹YE: fiu Arabiyyü'l-ibare, iki mezheb-i bat›l›n reddine iflarettir



‹fiARET

fiu havar›k-› zahirenin her bir ferdi, e¤er çendan müte-
vatir de¤ildir, mutlaka cinsleri, belki çok enva› kat'iyen ve
yakinen mütevatir-i bilmanad›r. O havarik birkaç nevi üze-
rindedir. ‹flte:

• Bir nevi, irhasat-› mütenevviad›r. Güya o as›r, Peygam-
berden (a.s.m.) istifade ve istifaza ederek, keramet sahibi
oldu¤undan, kalb-i hassas›ndan hiss-i kable’l-vukua bina-
en irhasatla Fahr-i Âlemin gelece¤ini ihbar etmifltir.

• Bir nevi dahi, gaybdan olan ihbarat-› kesiresidir. Güya
tayyar olan ruh-u mücerredi, zaman ve mekân-› muayye-
nin kay›tlar›n› k›rm›fl ve hudud-u maziye ve müstakbeleyi
çi¤nemifl, her taraf›n› görerek bize söylemifl ve göstermifltir.

• Bir k›sm› dahi, tahaddî vaktinde izhar olunan havar›k-
› hissiyedir. Bine karip tadat olunmufltur. Demek, söyledi-
¤imiz gibi, her bir ferdi ahadî de olursa, mecmuu müteva-
tir-i bilmanad›r.

• Birisi, mübarek olan parmaklar›ndan suyun nebean›-
d›r. Güya maden-i sehavet olan yed-i mübarekesinden ma-
ye-i hayat olan suyun nebean›yla, menba-› hidayet olan li-
san›ndan maye-i ervah olan zülâl-i hidayetin feveran›n›
hissen tasvir ediyor.

• Biri de, tekellüm-ü flecer ve hacer ve hayvand›r. Güya
hidayetindeki hayat-› maneviye, cemadat ve hayvanata da-
hi sirayet ederek nutka getirmifltir.

âhadî: mütevatir ve meflhur ol-
mayarak
asr: yüzy›l
binaen: -den dolay›, bu sebepten
cemadat: cans›z varl›klar
çendan: gerçi, her ne kadar
enva: çeflitler, türler, neviler.
Fahr-i Alem: âlemin övüncü, âle-
min kendisiyle övündü¤ü Pey-
gamberimiz (a.s.m.).
feveran: kaynama, f›flk›rma
gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve alemler
güya: sanki
havâr›k: hârikalar, insanda hay-
ret ve hayranl›k uyand›ran fleyler.
havâr›k-› hissiye: hislerden kay-
naklanan hayret verici fleyler, his-
sî mucizeler
havâr›k-› zahire: görünen ve d›fla
akseden, yans›yan harikalar.
hayat-› manevîye: manevî ha-
yat, iman ile geçmifl zaman ve
gelecek zaman ve ahiret alemle-
rine kadar uzanan manevî hayat
hayvânât: hayvanlar 
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak
hissen: his itibariyle, hissî olarak,
duygulanarak, hislenerek.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hadise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
hudûd-i maziye ve müstakbele:
geçmiflin ve gelece¤in s›n›rlar›
ihbar: haber verme, bildirme
ihbarat-› kesire: çok olarak bildi-
rilen haberler
irhasat: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) peygamberli¤inden evvel
meydana gelen ve peygamber
olaca¤›na iflaret harika hâller, be-
lirtiler.
irhasat-› mütenevvia: Peygam-
ber Efendimiz’in peygamberli¤in-
den önce nübüvvet ve hakkani-
yetine delalet eden hârikulade
çeflitli olaylar
istifade: faydalanma, yararlanma
istifaza: feyz alma, feyz bulma,
feyizlenme.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme
kalb-i hâssa: duygulu, içli kalp
karip: yak›n
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle 
keramet: kerem, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl 
lisan: dil
maden-i sehavet: cömertli¤in
kayna¤›
mâye-i ervah: ruhlar›n esas›
mâye-i hayat: hayat için gerekli
olan; hayat›n esas›.
mecmu: toplam, tüm.
mekân-› muayyen: belli yer
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menba-› hidayet: hidayet,
do¤ruluk kayna¤›
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu
mütevatir: yalan söylemekte
birleflmeleri akl›n kabul et-
meyece¤i bir toplulu¤un ver-
di¤i haber
mütevatir-i bi’l-mana: nak-
ledilen bir haberin, baflka ifa-
de ve kelimelerle, baflka bafl-
ka flekilde ifade edilerek te-
vatür hâlin gelmesi.
mütevatir-i bi’l-mana: nak-

ledilen bir haberin, baflka ifa-
de ve kelimelerle, baflka bafl-
ka flekilde ifade edilerek te-
vatür hâlin gelmesi.
nebean: yerden ç›kma, kay-
nama, f›flk›rma 
nevî: çeflit, tür
nutk: söz söyleme, konuflma 
ruh-i mücerret: ruhun yaln›z
tek bafl›na bulunmas›; hâlis,
kat›fl›ks›z olan ruh
sirayet: birinden di¤erine
geçme, bulaflma 
tadat: sayma 

tahaddî: meydan okuma.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tayyar: uçan, uçucu 
tekellüm-i flecer hacer ve
hayvan: a¤ac›n, tafl›n ve hay-
van›n dile gelip, konuflmas›
yakînen: yakîn olarak, flüp-
heye düflmeden bilme
yed-i mübareke: bereketli el,
mübarek el
zülâl-i hidayet: do¤rulu¤un
safl›¤›, tatl›l›¤›



• Biri de, inflikak-› kamerdir. Güya kalb-i sema hük-
münde olan kamer, mübarek olan kalbiyle inflikakta bir
münasebet peyda etmek için, sîne-i saf ve berrak›n› müba-
rek parma¤›n iflaretiyle ifltiyaken flakk ve çak etmifltir.

gxÇu|{

‹nflikak-› kamer mütevatir-i bilmanad›r. 
1 oônªn≤rdG s≥n°ûrfGnh

olan ayet-i kerîme ile sabittir. Zira, hatta Kur'ân’› inkâr eden
dahi bu ayetin manas›na iliflmemifltir. Hem de ihtimal ver-
meye flayan olmayan bir tevil-i zay›ftan baflka tevil ve tahvil
edilmemifltir.

Vehim ve Tenbih

‹nflikak, hem anî, hem gece, hem vakt-i gaflet, hem flu
zaman gibi asumana adem-i tarassut, hem vücud-u sehab,
hem ihtilâf-› metali cihetiyle bütün âlemin görmeleri lâz›m
gelmez ve lâz›m de¤ildir. Hem de, hem-matla' olanlarda
sabittir ki, görülmüfltür. Birisi ve en birincisi ve en kübra-
s› olan Kur'ân-› Mübîndir.

‹flte sab›kan bir nebzesine ima olunan yedi cihetle, i'ca-
z› müberhendir, ilâ ahirihi… sair mu'cizat-› kütüb-ü mu-
tebereye havale ediyorum.

Hatime
Ey benim kelâm›m› mütalâa eden zevat! Genifl bir fi-

kirle ve müteyakk›z bir nazarla ve muvazeneli bir basîret-
le, mecmu-u kelâm›m›, yani mesalik-i hamseyi muhit bir
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kapal› ifade etme
inflikak: bölünme, çatlama, yar›l-
ma
inflikak: yar›lma, çatlama, bölün-
me, ikiye ayr›lma 
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.
ifltiyaken: fazla arzu ve flevk ile
kalb-i sema: gökyüzünün kalbi
kamer: Ay 
kelâm: söz
kübra: en büyük
Kur’ân-› Mübin: hak ve hakikati
aç›klayan Kur’ân.
mecmu-› kelam: sözlerin bütü-
nü, konuflman›n bir araya getiril-
mifl hali
mesalik-i hamse: befl meslek,
yol
mu’cizat-› kütüb-i mutebere: 
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu
müberhen: delil ile ispatlanm›fl,
gerçekli¤i delille belli edilmifl 
muhit: ihata eden, kuflat›c›
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma
mütevatir-i bi’l-mana: nakledi-
len bir haberin, baflka ifade ve
kelimelerle, baflka baflka flekilde
ifade edilerek tevatür hâlin gel-
mesi.
müteyakk›z: uyan›k bulunan,
basiretli
muvazene: denge, ölçü
nazar: bak›fl, dikkat
nebze: bir parça, az miktar
peydâ: meydana gelme, aç›¤a
ç›kma
sab›kan: evvelce, bundan önce
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl 
sâir: di¤er, baflka, öteki
flak: yar›lma, ikiye ayr›lma
flayan: de¤er, lay›k, münasip
sine-i saf ve berrak: saf ve terte-
miz olan kalp
tahvil: de¤ifltirme, döndürme,
çevirme 
tembih: hat›rlatma, ihtar.
tevil: Kur’ân ve hadislerin aç›kla-
mas›nda, geçerli bir delil veya se-
bepten dolay›, ayeti ilk bak›flta
görünen manas›ndan al›p, tafl›d›¤›
di¤er manalardan, bir veya birka-
ç› ile tefsir etme.
tevil-i zay›f: zay›f olan tevil
vakt-i gaflet: gaflet an› 
vehim: zan, flüphe, kuruntu.
vücud-i sehab: bulutlar›n olmas›,
gö¤ün bulutla kapl› olmas›
zevat: zatlar, flah›slar, kimseler.

adem-i tarassut: gözetleme-
mek
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar
asuman: gökyüzü, sema.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
basiret: dikkat, tedbir, te-

yakkuz, ihtiyatl› hareket.
çak: çatlama
cihet: yön
güya: sanki
Hatime: son söz
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma
hemmatla: ayn› meridyen
üzerinde olup ay ve günefli
ayn› saatlerde gören ülkeler.

hükmünde: de¤erinde, yerin-
de
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak
ihtilâf-› metâli: güneflin do-
¤uflunun zaman olarak, farkl›
yerlerde farkl› oluflu.
ilââhirihi: sonuna kadar
ima: iflaretle anlatma, üstü

1. Ay yar›ld›. (Kamer Suresi: 1.)



daire veya müstedir bir sur gibi nazara al›n›z. Muham-
med Aleyhissalâtü Vesselâm›n nübüvvetine merkez gibi
temafla ediniz. Veyahut sultan›n etraf›na halka tutmufl
olan asakir-i müteavinenin nazar›yla bak›n›z. Tâ ki bir ta-
raftan hücum eden evham›, mütecavibe ve müteavine
olan cevanib-i saire defedebilsin. ‹flte flu halde Japonla-
r›n suali olan, 

1 p¬r«ndpGÉnænfƒoYrónJ …/òsdG p¬ndn’r G pOƒoLoh »'∏nY oíp°VGnƒrdG oπ«/dsódG Éne ’ye 

karfl› derim:

‹flte Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm…

‹fiARET ve ‹RfiAT ve TENB‹H
Vakta kâinat taraf›ndan, hükûmet-i hilkat canibinden

müstant›k ve sail s›fat›yla gönderilen fenn-i hikmet, istik-
bale teveccüh eden nev-i beflerin talîalar›na rast gelmifl; bir-
den fenn-i hikmet flöyle birtak›m sualleri irat etmifl ki: “Ey
insan evlâtlar›! Nereden geliyorsunuz? Kimin emriyle? Ne
edeceksiniz? Nereye gideceksiniz? Mebdeiniz nereden? Ve
müntehan›z nereyedir?”

O vakit, nevi beflerin hatip ve mürflit ve reisi olan Mu-
hammed Aleyhissalâtü Vesselâm aya¤a kalkarak, hükûmet-i
hilkat canibinden gelen fenn-i hikmete flöyle cevap vermifl-
tir ki:

“Ey müstantik efendi! Biz maaflir-i mevcudat, Sultan-›
Ezelin emriyle, kudret-i ‹lâhiyenin dairesinden memuriyet
s›fat›yla gelmifliz. fiu hulle-i vücudu bize giydirerek ve flu
sermaye-i saadet olan istidadat› veren, cemî evsaf-› kemaliye

Aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua
asakir-i müteavine: yard›mlaflan
askerler, birbirine yard›m eden
askerler.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
cemi: bütün
cevanib-i saire: sair taraflar, di-
¤er yönler
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular
evlât: çocuklar
evsaf-› kemaliye: olgunluk vas›f-
lar› 
fenn-i hikmet: felsefe ilmi.
hatip: hitap eden, toplulu¤a karfl›
konuflan
hücûm: sald›rma
hükümet-i hilkat: yarat›l›fl›n dü-
zenlenmesi
hulle-i vücut: vücut elbisesi
irad: getirme, söyleme
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma
istidadat: istidatlar, kabiliyetler,
yetenekler.
istikbal: gelecek
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
maâflir-i mevcudat: grup grup
varl›klar, varl›klar âlemi
mebde: kaynak, bafllang›ç
memuriyet: memurluk
müntehâ: bitifl, sona erme

mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz 
müstantik: sorguya çeken,
sorgulayan, sorgu hâkimi.
müstedir: daire fleklinde
olan; dairevî
müteâvine: yard›mlaflan, bir-
birine yard›m eden
mütecavibe: karfl›l›kl› cevap
veren

nazar: bak›fl; düflünce, fikir
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar
nübüvvet: nebilik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i
reis: baflkan
sâil: sual eden, soran 
sermaye-i saadet: mutlulu-
¤un sermayesi
sual: soru 

Sultan-› Ezel: kudret kuvvet
ve iktidar› zamanla kay›tl› ol-
mayan, saltanat›n›n bafllang›-
c› olmayan sultan
tâlîa: do¤an, tulû eden.
temâflâ: bakma, bak›p sey-
retme 
tembih: hat›rlatma, ihtar.
teveccüh: yönelme, yönelifl
vakta: ne zaman, ne vakit

1. Kendisine imân etmeye ça¤›rd›¤›n›z Allah’›n  varl›¤›na delil-i vâz›h nedir?

218 | MUHAKEMAT



ile muttas›f ve Vacibü’l-Vücut olan Hâkim-i Ezeldir. Biz
maaflir-i befler dahi, flimdi saadet-i ebediyenin esbab›n› te-
darik etmekle meflgulüz. Sonra, birden ebede mütevecci-
hen flehristan-› ebedü’l-abad olan haflr-i cismanîye gidece-
¤iz.”

‹flte ey hikmet, halt etme ve safsata yapma!.. Gördü¤ün
ve iflitti¤in gibi söyle.
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ebed: sonsuzluk, daimîlik
esbap: sebepler, vas›talar
Hâkim-i Ezel: ezele hükme-
den Allah
halt: kar›flt›rma 
haflr-i cismanî: cisimle, ce-
setle dirilme, ruhla beraber
bedenlerin ve vücutlar›n hafl-
ri.
hikmet: felsefe 
maâflir-i befler: insan toplu-

luklar›, cemaatler, insan ce-
miyetleri.
müteveccihen: teveccüh
ederek, yönelerek
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›-
fatlanan
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk
safsata: gerçek d›fl› fikri kar-
fl› tarafa kabul ettirmek için
baflvurulan, görünüflte do¤ru

gibi göründü¤ü hâlde gerçek-
te yanl›fl olan k›yas 
flehristan-› ebedü’l-abad: son-
suzlu¤un büyük memleketi
tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama
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 (c.c.).



Üçüncü Maksat
Haflr-i cismanîdir. Evet, hilkat onsuz olmaz ve abestir.

Neam, haflir hakt›r ve do¤rudur. Bürhan›n en vaz›h›, Mu-
hammed Aleyhissalâtü Vesselâmd›r.

Mukaddeme
Kur'ân-› Mübîn haflr-i cismanîyi o derece izah etmifltir

ki, edna bir flüpheyi b›rakmam›fl. ‹flte, biz de kuvvetimi-
ze göre onun berahinini bir derece tefsir için birkaç ma-
kas›t ve mevak›f›na iflaret edece¤iz.

B‹R‹NC‹ MAKSAT

Evet, kâinattaki nizam-› ekmel, hem de hilkatteki hik-
met-i tamme, hem de âlemdeki adem-i abesiyet, hem de
f›trattaki adem-i israf, hem de cem’î fünun ile sabit olan
istikra-i tam, hem de yevm ve sene gibi çok envada olan
birer nevi k›yamet-i mükerrere, hem de istidad-› beflerin
cevheri, hem de insan›n lâyetenahî olan amali, hem de
Sâni-i Hakîmin rahmeti, hem de Resul-i Sad›k›n lisan›,
hem de Kur'ân-› Mu'cizin beyan›, haflr-i cismanîye sad›k
flahitler ve hak ve hakikî bürhanlard›r.

MEVKIF ve ‹fiARET
1. Evet, saadet-i ebediye olmazsa, nizam, bir sûret-i zai-

fe-i vahiyeden ibaret kal›r. Cem’î maneviyat ve revab›t ve
niseb, hebaen gider. Demek, nazzam›, saadet-i ebediyedir.

abes: bofl saçma, lüzumsuz ve
gayesiz ifl
adem-i abesiyet: abes olmay›fl,
lüzumsuz olmay›fl.
adem-i israf: israfs›zl›k
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua
âmâl: emeller, arzular, istekler
berahin: deliller, hüccetler, bür-
hanlar
beyan: aç›klama, bildirme, izah
bürhan: delil, ispat, hüccet
cemi: bütün
cevher: esas, maya, öz 
edna: en aça¤›, en basit, en kü-
çük
enva: çeflitler, türler, neviler.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy 
fünun: fenler.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat 
hakikî: gerçek
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›
haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme, ruhla beraber bedenlerin
ve vücutlar›n haflri.
hebâen: boflu bofluna
hikmet-i tamme: her fleyin bir
maksat ve gayeyle yarat›lm›fl ol-
mas›.
hilkat: yarat›l›fl
ibaret: meydana gelen, oluflan
istidad-› befler: insan›n kabiliyeti
istikra-› tam: olaylardaki ortak
vas›flara dikkat ederek tam bir
netice ç›karmak, etrafl› ve tam bir
bilgi almak
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
k›yamet-i mükerrere: tekrarla-
nan k›yamet
Kur’ân-› Mu’ciz: mucize olan,
ak›llar› benzerini yapmaktan aciz
b›rakan Kur’ân-› Kerim
Kur’ân-› Mübin: hak ve hakikati
aç›klayan Kur’ân.
lâyetenahi: sonsuz, sonu bulun-
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maz, nihayetsiz.
makas›d: maksatlar, gayeler
maksat: gaye
maneviyat: mana alemine
ait olanlar, hisse ve inanca ait
fleyler
mevâk›f: durak yerleri, otu-
rulacak yerler, duraklar 
mevk›f: durak
mukaddeme: bafllang›ç.
nazzam: en iyi düzenleyen,
en güzel nazmeden, en güzel
tanzim eden.
neam: evet, do¤ru

nevî: çeflit, tür
niseb: nispetler, k›yaslamalar
ve ölçüler
nizam: düzen 
nizam-› ekmel: en kusursuz,
en mükemmel düzen, sistem,
kanun.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik
Resul-i Sâd›k: do¤ru sözlü
olan Resul, Hz. Muhammed
(s.a.v)
revab›t: rab›talar, ba¤lar 
saadet-i ebediye: sonu ol-

mayan, sonsuz mutluluk
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl 
sad›k: do¤ru, gerçek
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
suret-i zaife-i vâhîye: mana-
s›zl›¤›n zay›f bir sureti
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay an-
lafl›l›r
yevm: gündüz.



2. Evet, inayet-i ezeliyenin timsali olan hikmet-i ‹lâhiye,
kâinattaki riayet-i mesalih ve hikem ile mücehhez oldu-
¤undan, saadet-i ebediyeyi ilân eder. Zira, saadet-i ebediye
olmazsa, kâinatta bilbedahe sabit olan hikem ve fevaide
karfl› mükabere edilecektir.

3. Neam, ak›l ve hikmet ve istikra›n flahadetleriyle sabit
olan hilkatteki adem-i abesiyet, haflr-i cismanîdeki saadet-i
ebediyeye iflaret, belki delâlet eder. Zira adem-i s›rf, her fle-
yi abes eder.

4. Evet, f›tratta, ezcümle âlem-i su¤ra olan insanda,
fenn-i menafiü’l-azan›n flahadetiyle sabit olan adem-i israf
gösterir ki, insanda olan istidadat-› maneviye ve amal ve ef-
kâr ve müyulât›n›n adem-i israf›n› ispat eder. O ise, saa-
det-i ebediyeye namzet oldu¤unu ilân eder.

5. Evet, öyle olmazsa, umumen kurur, hebaen gider. Fe-
ya li’l-acep! Bir cevher-i cihanbahan›n k›l›f›na nihayet de-
rece dikkat ve itina edilirse, hatta gubar›n konmas›ndan
muhafaza edilirse, nas›l ve ne sûretle o cevher-i yegâneyi
k›rarak mahvedecektir? Kellâ! Ona itina, onun hat›ras›
içindir.

6. Evet, sab›kan beyan olundu¤u gibi, cemî fünun ile
has›l olan, istikra-i tam ile sabit olan intizam-› kâmil, o in-
tizam› ihtilâlden halâs eyleyen ve tekemmül ve ömr-ü ebe-
dîye mazhar eden haflr-i cismanînin sadefinde olan saadet-i
ebediyeyi bizzarure iktiza eder.

7. Evet, saatin saniye, dakika ve saat ve günleri sayan
çarklar›na benzeyen yevm ve sene ve ömr-ü befler ve deve-
ran-› dünya, birbirine mukaddime olarak döner, ifller.
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haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme, ruhla beraber bedenlerin
ve vücutlar›n haflri.
hebâen: boflu bofluna
hikem: hikmetler.
hikmet: hakîmlik; yüksek bilgi,
kainattaki ve yarat›l›fltaki gayele-
ri araflt›rma
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hikme-
ti, mahlûkat›n yarat›l›fl›nda Al-
lah’›n gayeleri.
hilkat: yarat›l›fl
ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, inti-
zams›zl›k
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›lma
ilân: yayma, duyurma, bildirme
inayet-i ezeliye: zaman ve me-
kanla s›n›rl› olmayan Cenab-›
Hakk’›n yard›m›, inayeti
intizam: düzenlilik, düzgünlük
intizam-› kâmil: mükemmel dü-
zen ve sistem
istidadat-› maneviye: manevî
kabiliyetler
istikra: tümevar›m
istikra-› tam: olaylardaki ortak
vas›flara dikkat ederek tam bir
netice ç›karmak, etrafl› ve tam bir
bilgi almak
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kellâ: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen, kesinlikle.
mazhar: nail olma, flereflenme
mücehhez: techiz edilmifl, cihaz-
land›r›lm›fl, donat›lm›fl
muhafaza: koruma
mükâbere: kendini büyük gör-
me, büyüklük taslama.
mukaddime: bafllang›ç
müyûlât: meyiller.
namzet: aday
neam: evet, do¤ru
nihayet: son derece 
ömr-ü befler: insan ömrü, insan
hayat›.
ömr-ü ebedî: ebedî hayat, son-
suz hayat; ahiret hayat›.
riayet-i mesalih ve hikem: mas-
lahatlara ve hikmetlere hürmet
etmek, maksatlara ve hikmetlere
uymak
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk
sab›kan: evvelce, bundan önce
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl 
sadef: sedef, inci kabu¤u 
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret
suret: biçim, flekil, tarz
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme
timsal: örnek, nümune.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak
yevm: gün, yirmi dört saatlik za-
man 

abes: bofl saçma, lüzumsuz
ve gayesiz ifl
adem-i abesiyet: abes olma-
y›fl, lüzumsuz olmay›fl.
adem-i israf: israfs›zl›k
adem-i s›rf: yokluk, yoklu¤a
mahkûm.
âlem-i su¤ra: küçük âlem
âmâl: emeller, arzular, istek-
ler
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
bizzarure: zarurî olarak, ister
istemez, mecburen.

cemi: bütün
cevher-i cihanbaha: cihan
k›ymetindeki cevher, çok k›y-
metli cevher
cevher-i yegane: tek ve yek-
ta olan cevher
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret
deveran-› dünya: dünyan›n
dönüflü, dünyan›n dönüp
devretmesi.
efkâr: düflünceler, fikirler,
görüfller.
ezcümle: bu cümleden ola-

rak
fenn-i menafiüla’zâ: fizyoloji,
canl› varl›klar›n doku ve
uzuvlar›n›n vazifelerini incele-
yen biyoloji ilminin bir kolu.
fevâid: faydalar, menfaatler
feyalilacep: hayret ve taac-
cüp ifadesi için söylenir; hay-
ret verici.
fünun: fenler.
gubar: toz.
halâs: kurtarma.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma



Geceden sonra sabah›, k›fltan sonra bahar› iflledikleri gibi,
mevtten sonra k›yamet dahi o destgâhtan ç›kaca¤›n› haber
veriyorlar.

Evet, insan›n her ferdi birer nevi gibidir. Zira, nur-u fi-
kir onun amaline öyle bir vüs'at vermifl ki, bütün ezman›
yutsa tok olmaz. Sair enva›n efratlar›n›n mahiyeti, k›yme-
ti, nazar›, kemali, lezzeti, elemi ise, cüz'î ve flahsî ve mah-
dut ve mahsur ve anîdir; beflerin ise ulvî, küllî, sermedîdir.
Yevm ve senede olan çok nevilerde olan birer nevi k›ya-
met-i mükerrere-i nev'iye ile insanda bir k›yamet-i flahsiye-i
umumiyeye remz ve iflaret, belki flahadet eder.

8. Neam, beflerin cevherinde gayr-i mahsur istidadat›n-
da mündemiç olan gayr-i mahdut olan kabiliyattan neflet
eden müyulâttan has›l olan lâyetenahî amalinden tevellüt
eden gayr-i mütenahî efkâr ve tasavvurat›, mavera-i haflr-i
cismanîde olan saadet-i ebediyeye elini uzatm›fl ve medd-i
nazar ederek o tarafa müteveccih olmufltur.

9. Neam, Sâni-i Hakîm ve Rahmanü’r-Rahîmin rahme-
ti ise, cemî niam› nimet eden ve nikmetlikten halâs eden
ve kâinat› firak-› ebedîden has›l olan vaveylâlardan halâs
eyleyen saadet-i ebediyeyi nev-i beflere verecektir. Zira, flu
her bir nimetin reisi olan saadet-i ebediyeyi vermezse, ce-
mî nimetler nikmete tahavvül ederek, bizzarure ve bilbeda-
he ve umum kâinat›n flahadetiyle sabit olan rahmeti inkâr
etmek lâz›m gelir.

‹flte ey birader! Mütenevvi olan nimetlerden yanl›z mu-
habbet ve aflk ve flefkate dikkat et. Sonra da firak-› ebedî ve
hicran-› lâyezalîyi nazara al. Nas›l o muhabbet, en büyük

âmâl: emeller, arzular, istekler
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
cemi: bütün
cevher: esas, maya, öz 
destgâh: tezgah
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
efrat: fertler
enva: çeflitler, türler, neviler.
ezmân: zamanlar
firak-› ebedî: ebedî, sonsuz ayr›-
l›k.
gayr-› mahdut: hudutsuz, s›n›r-
s›z, sonsuz
gayr-› mahsur: say›s›zca, s›n›rs›z.
gayr-› mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
halâs: kurtarma.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma
hicran-› lâyezâlî: ayr›l›ktan ge-
len bitmez tükenmez üzüntü.
istidadat: istidatlar, kabiliyetler,
yetenekler.
kabiliyât: kabiliyetler, istidatlar,
yetenekler
kemal: olgunluk, mükemmellik
k›yamet-i mükerrere-i nev’iye:
varl›k âleminde baz› nevilerin her
gün, baz› nevilerin de her sene
tekrarlanan öldürülüfl ve diriltilifl-
leri
k›yamet-i flahsiye-i umumiye:
sadece insan için geçerli ve bir
defa gerçekleflecek olan, genel
anlamdaki k›yamet
k›ymet: de¤er
küllî: umumî, genel
lâyetenahi: sonsuz, sonu bulun-
maz, nihayetsiz.
mahdut: s›n›rl›, belirli
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i
mahsur: hasredilmifl, s›n›rlanm›fl
mavera-i haflr-i cismanî: haflr-i
cismaninin arkas›
medd-i nazar: uza¤a bakma, gö-
zün görebildi¤i kadar, göz al›m›.
mevt: ölüm
muhabbet: sevgi, sevme
mündemiç: bir fleyin içinde bu-
lunan, sakl› olan 
mütenevvi: çeflit çeflit
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen
müyûlât: meyiller.
nazar: bak›fl, dikkat
neam: evet, do¤ru
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
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nevî: çeflit, tür
niam: nimetler, ihsanlar, ba-
¤›fllar
nikmet: fliddetli ceza, eza ve-
rerek cezaland›rma, öç alma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl
nimet-i muhabbet aflk ve
flefkat: muhabbet aflk ve flef-
kat nimeti
nur-u fikir: fikir ayd›nl›¤›, dü-
flünce ve fikirdeki ayd›nl›k.
Rahmanürrahim: çok flefkat-
li, çok merhametli olan Allah.
rahmet: flefkat, merhamet,

ba¤›fllama ve esirgeyicilik
reis: baflkan
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl 
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî
sâir: di¤er, baflka, öteki
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-

metle yaratan Allah.
sermedî: ebedî, daimî, sürek-
li
tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, baflkalaflma
tasavvurat: tasavvurlar, dü-
flünceler
tevellüt: do¤ma, do¤um.
ulvî: yüksek, yüce 
umum: bütün
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat
vüs’at: genifllik
yevm: gün, yirmi dört saatlik
zaman 



musibet olur? Demek hicran-› ebedî, muhabbete karfl› ç›-
kamaz. ‹flte, saadet-i ebediye, o firak-› ebediyeye öyle bir
tokat vuracak ki, ademabat hiçahiçe atacakt›r.

10. Neam, sab›k olan befl mesle¤i ile s›dk ve hakkaniye-
ti müberhen olan Peygamberimizin (a.s.m.) lisan›, haflr-i
cismanînin definesindeki saadet-i ebediyenin anahtar›d›r.

11. Neam, yedi cihetle on üç as›rda i'caz› musaddak
olan Kur'ân-› Mu'cizü’l-Beyan, haflr-i cismanînin keflflaf›-
d›r ve fettah›d›r ve besmelekeflidir.

‹K‹NC‹ MAKSAT

Kur'ân’da iflaret olunan haflre dair iki delilin beyan›n-
dad›r. ‹flte, nahû:

W
……… 1

* * *
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fettah: fetheden, açan 
firak-› ebediye: ebedî, sonsuz
ayr›l›k
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, hak ve do¤ruluktan ayr›l-
mama
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›
haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme, ruhla beraber bedenlerin
ve vücutlar›n haflri.
hiçahiç: hiç, yok, bombofl
hicran-› ebedî: sonsuz ayr›l›k 
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an
lisan: dil
maksat: gaye
meslek: gidifl, usul, yol
müberhen: delil ile ispatlanm›fl,
gerçekli¤i delille belli edilmifl 
muhabbet: sevgi, sevme
musaddak: tasdik edilmifl, do¤ru-
lanm›fl, do¤rulu¤u kabul edilmifl
musibet: felaket, bela
nahû: flöyle ki
neam: evet, do¤ru
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk
sab›k: geçmifl
s›dk: do¤ruluk

ademâbâd: yokluk ülkesi,
yokluk âlemi; ölüm.
asr: yüzy›l
besmelekefl: Besmele çeken.

beyan: aç›klama, bildirme,
izah
cihet: yön
dair: alakal›, ilgili

define: k›ymet ve de¤eri
yüksek olan fley, hazine
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan

1. Üstad›m›z Hazretlerinin Eski Said döneminde telif ettikleri Muhakemat nam›ndaki eser bu-
rada hitama ermektedir. Bu haliyle yar›m kalan bu ‹kinci Maksat, 30 sene sonra telif edil-
mifl ve Risale-i Nur Külliyat›nda hem Dokuzuncu fiua, hem de Haflir Risalesi olan Onuncu
Sözün Bir Zeyli olarak yer alm›flt›r. Muhterem Üstad›m›z›n, “Bu dürus-u Kur'âniyenin daire-
si içinde olanlar, allâme ve müçtehitler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yal-
n›z yaz›lan flu Sözlerin flerhleri ve izahlar›d›r veya tanzimleridir” ifadeleriyle talebelerine
tevdî buyurduklar› vazifeye iktidaen (Mektubat, s. 413; Yeni Asya Neflriyat, ‹stanbul, 1998.),
bu  parçalar› buraya da derç ediyoruz. (Naflirler)



Dokuzuncu fiua
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»pa oórªnërdG o¬ndnh @ n¿ƒoëpÑr°üoJ nÚpMnh n¿ƒo°ùrªoJ nÚpM $G n¿ÉnërÑo°ùna
nøpe s»nërdG oêpôrîoj @ n¿hoôp¡r¶oJ nÚpMnh Év«p°ûnYnh p¢VrQr’Gnh päGnƒnªs°ùdG
Én¡pJrƒne nór©nH n¢VrQr’G p»rëojnh u»nërdG nøpe nâu«nªrdG oêpôrîojnh pâu«nªrdG
rºoàrfnG BGnPpG sºoK mÜGnôoJ røpe rºoµn≤n∏nN r¿nG p¬pJÉnjnG røpenh @ n¿ƒoLnôrîoJ n∂pdnòncnh
ÉkLGnhrRnG rºoµp°ùoØrfnG røpe rºoµnd n≥n∏nN r¿nG p¬pJÉnjnG røpenh @ n¿hoôp°ûnàrænJ lôn°ûnH
mΩrƒn≤pd mânjn’ n∂pdnP »pa s¿pG kánªrMnQnh kIsOnƒne rºoµnær«nH nπn©nLnh Én¡r«ndpG BGƒoæoµr°ùnàpd
p¬p∏r°†na røpe rºocoDhBÉn̈ pàrHGnh pQÉn¡sædGnh pπr«sdÉpH rºoµoeÉnæne p¬pJÉnjnG røpenh @ n¿hoôsµnØnànj
ÉkarƒnN n¥rônÑrdG oºoµjpôoj p¬pJÉnjnG røpenh @ n¿ƒo©nªr°ùnj mΩrƒn≤pd mäÉnjn’ n∂pdnP »pa s¿pG
»pa s¿pG Én¡pJrƒne nór©nH n¢VrQr’G p¬pH »p«rëo«na kABÉe pABÉnªs°ùdG nøpe o∫uõnæojnh Ék©nªnWnh
o¢VrQr’Gnh oABÉnªs°ùdG nΩƒo≤nJ r¿nG p¬pJÉnjnG røpenh @ n¿ƒo∏p≤r©nj mΩrƒn≤pd mäÉjn’ n∂pdnP
@ n¿ƒoLoôrînJ rºoàrfnG BGnPpG p¢VrQr’G nøpe kInƒrYnO rºocÉnYnO GnPpG sºoK p√pôrenÉpH
GoDhnórÑnj pòsdGƒognh @ n¿ƒoàpfÉnb o¬nd wπoc p¢VrQr’Gnh päGƒnªs°ùdG »pa røne o¬ndnh
päGnƒnªs°ùdG »pa »n∏rYr’G oπnãnªrdG o¬ndnh p¬r«n∏nY o¿nƒrgnG nƒognh o√oó«p©oj sºoK n≥r∏nîrdG

1 oºpµnërdG oõjpõn©rdG nƒognh p¢VrQr’Gnh

1. Akflama erdi¤inizde ve sabaha kavufltu¤unuzda Allah’› tespih edin. • Göklerde ve yerde olanlar›n hamd ve senas› Ona mahsus-
tur. Gündüzün sonuna do¤ru ve ö¤le vaktine eriflince de Allah’› tespih edip namaz k›l›n. • Ölüden diriyi, diriden ölüyü O ç›kar›r.
Ölümünden sonra yeryüzünü O diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle ç›kar›lacaks›n›z. • Yine Onun ayetlerindendir ki, sizi toprak-
tan yaratm›flt›r; sonra siz birer insan olarak yeryüzüne yay›l›rs›n›z. • Yine Onun ayetlerindendir ki, size hemcinslerinizden ken-
dilerine ›s›naca¤›n›z efller yaratm›fl, aran›za muhabbet ve merhamet vermifltir. Düflünen bir topluluk için elbette bunda Allah’›n
varl›k ve birli¤ine, kudret ve rahmetine deliller vard›r. • Göklerin ve yerin yarat›l›fl› ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve
sîmalar›n›z›n farkl›l›¤› da yine Onun ayetlerindendir. ‹lim sahipleri için elbette bunda deliller vard›r. • Gece ve gündüzde uyuma-
n›z ve Onun lütfundan r›z›k araman›z da yine Onun ayetlerindendir. Kulak veren bir topluluk için bunda elbette deliller vard›r.
• Yine Onun ayetlerindendir ki, size korku ve ümit vermek için flimfle¤i gösterir, gökten bir su indirir ve ölümünden sonra yer-
yüzünü onunla diriltir. Ak›l sahibi bir topluluk için elbette bunda deliller vard›r. • Yine Onun ayetlerindendir ki, gök ve yer Onun
emriyle ayakta durur. Sonra O sizi bir emirle ça¤›rd›¤›nda derhal kabirlerinizden ç›kars›n›z. • Göklerde ve yerde ne varsa Onun-
dur; hepsi de Ona boyun e¤er. • Mahlûkat› önce yaratan, sonra tekrar diriltecek olan Odur; bu ise Onun için daha kolayd›r. Gök-
lerde ve yerde tecelli eden en yüce s›fatlar Onundur. Onun kudreti her fleye galiptir; O her fleyi hikmetle yapar. (Rûm Suresi: 17-
27.)
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‹man›n bir kutbunu gösteren bu semavî âyât-› kübran›n
ve haflri ispat eden flu kudsî berahin-i uzman›n, bir nükte-i
ekberi ve bir hüccet-i azam› bu Dokuzuncu fiuada beyan
edilecek.

Latîf bir inayet-i Rabbaniyedir ki, bundan otuz sene ev-
vel, Eski Said, yazd›¤› tefsir mukaddimesi Muhakemat na-
m›ndaki eserin ahirinde,  “‹kinci Maksat: Kur'ân’da haflre
iflaret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. Nahû:

W” deyip durmufl, daha yazamam›fl. Hâ-

l›k-› Rahîmime delâil ve emarat-› haflriye adedince flükür
ve hamd olsun ki, otuz sene sonra tevfik ihsan eyledi. Evet,
bundan dokuz on sene evvel, o iki ayetten birinci ayet olan

Én¡pJrƒne nór©nH n¢VrQr’G p»rëoj n∞r«nc $G pânªrMnQ pQÉnKnG »ndpG rôo¶rfÉna
1 lôjpónb rmÅn°T uπoc »n∏nY nƒognh »nJrƒnªrdG »p«rëoªnd n∂pdnP s¿pG

ferman-› ‹lâhînin iki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve
tefsirleri bulunan Onuncu Söz ile Yirmi Dokuzuncu Sözü
in'am etti, münkirleri susturdu.

Hem iman-› haflrînin hücum edilmez o iki metîn kale-
sinden dokuz ve on sene sonra ikinci ayet olan baflta mez-
kûr âyât-› ekberin tefsirini bu risale ile ikram etti.

‹flte bu Dokuzuncu fiua, mezkûr âyât›yla iflaret edilen
dokuz âlî Makam ve bir ehemmiyetli Mukaddimeden iba-
rettir.

Mukaddime: Haflir akîdesinin pek çok ruhî faydala-

r›ndan ve hayatî neticelerinden bir tek netice-i camiay›
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bildirme
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›
hayatî: hayata ait, hayatla alâka-
l› 
hüccet: delil
hüccet-i azam: en büyük hüccet,
delil
hücûm: sald›rma
ibaret: meydana gelen, oluflan
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf
ikram: ba¤›fl, ihsan
iman: inanç, itikat
iman-› haflrî: haflre, yeniden diril-
meye inanma
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›
kudsî: mukaddes, yüce
kutup: 
latîf: güzel, hofl
maksat: gaye
metin: sa¤lam ve dayan›kl›
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mukaddime: önsöz, bafllang›ç
münkir: Allah’›n varl›¤›n› kabul
ve tasdik etmeyen, imans›z, din-
siz 
nahû: flöyle ki
nam: ad
netice-i camia: çok fleyi içine
alan netice 
nükte-i ekber: en büyük nükte,
en büyük manal› söz; büyük ma-
nalar ihtiva eden nükte.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len; Allah taraf›ndan olan, ‹lahî
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›
tevfik: Allah’›n yard›m›, baflar›l›
k›lmas›

ahir: son
akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas
âlî: yüce, yüksek, ulu.
ayat: Kur’ân ayetleri 
ayat-› ekber: en büyük ayet-
ler
ayat-› kübra: büyük, yüce
ayetler.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-

si
berahin-i uzma: büyük delil-
ler.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah
delâil: deliller, bürhanlar, is-
pat vas›talar›.
ehemmiyetli: önemli
emârât-› haflriye: haflre ait
emareler, k›yametten sonra

bütün insanlar›n tekrar dirile-
ce¤ine dair olan iflaretler.
evvel: önce
ferman-› ‹lâhî: Cenab-› Hak-
k›n emir ve buyru¤u.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz mer-
hamet ve flefkat sahibi yara-
t›c›, Allah.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek

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



ihtisar ile beyan ve hayat-› insaniyeye, hususan hayat-›
içtimaiyesine ne derece lüzumlu ve zarurî oldu¤unu izhar
ve bu iman-› haflrî akîdesinin pek çok hüccetlerinden bir
tek hüccet-i külliyeyi icmal ile göstermek ve o akîde-i
haflriye ne derece bedihî ve flüphesiz bulundu¤unu ifade
etmekten ibaret olarak, “‹ki Nokta”d›r.

Birinci Nokta: Ahiret akîdesi, hayat-› içtimaiye ve flah-
siye-i insaniyenin üssü’l-esas› ve saadetinin ve kemalât›-
n›n esasat› oldu¤una, yüzer delillerden bir mikyas olarak,
yaln›z dört tanesine iflaret edece¤iz:

Birincisi: Nev-i beflerin hemen yar›s›n› teflkil eden ço-
cuklar, yaln›z Cennet fikriyle, onlara dehfletli ve a¤lat›c›
görünen ölümlere ve vefatlara karfl› dayanabilirler. Ve
gayet zay›f ve nazik vücutlar›nda bir kuvve-i maneviye
bulabilirler. Ve her fleyden çabuk a¤layan gayet mukave-
metsiz mizac-› ruhlar›nda, o Cennet ile bir ümit bulup,
mesrurâne yaflayabilirler.

Meselâ, Cennet fikriyle der: “Benim küçük kardeflim
veya arkadafl›m öldü; Cennetin bir kuflu oldu, Cennette
gezer, bizden daha güzel yaflar.” Yoksa, her vakit etraf›n-
da kendi gibi çocuklar›n ve büyüklerin ölümleri, o zay›f
bîçarelerin endifleli nazarlar›na çarpmas›, mukavemetle-
rini ve kuvve-i maneviyelerini zirüzeber ederek, gözleriy-
le beraber ruh, kalp, ak›l gibi bütün letaifini dahi öyle a¤-
latt›racak; ya mahvolup veya divane bir bedbaht hayvan
olacakt›.

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas
akide-i haflriye: haflir akidesi, ha-
flir inanc›.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, zavall›
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
beyan: aç›klama, bildirme, izah
bîçare: çaresiz, zavall›
dehfletli: ürkütücü, korkunç
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan
esâsât: esaslar, kökler, temeller.
gayet: son derece
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›
hayat-› insaniye: insan hayat›,
insana ait olan hayat.
hüccet: delil
hüccet-i külliye: çok genifl ve
büyük delil
hususan: bilhassa, özellikle
ibaret: meydana gelen, oluflan

226 | MUHAKEMAT

icmal: k›sa anlatma, özetle-
me, ayr›nt›lara girmeme
ihtisar: k›saltma, özetleme
iman-› haflrî: haflre, yeniden
dirilmeye inanma
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
letaif: manevî duygular
meselâ: örne¤in
mesrurane: sevinçli bir flekil-
de, sevinerek, memnun ola-

rak.
mikyas: ölçü aleti, ölçek
mizac-› ruh: ruh mizac›, ru-
hun durumu, yarat›l›fl›.
mukavemet: karfl› koyma,
dayanma, direnme
mukâvemetsûz: mukaveme-
ti yok eden, dayan›lmaz hâle
getiren.
nazar: bak›fl
nazik: narin, ince 
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar
nokta: konu ile ilgili bölüm

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k
saadet: mutluluk
flahsiye-i insaniye: insan›n
flahsiyeti, kendine mahsus
karakter ve kiflili¤i
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me
üssü’l-esas: hakikî sa¤lam te-
mel.
zarurî: zorunlu
zir ü zeber: altüst, karmaka-
r›fl›k, darmada¤›n.



‹kinci delil: Nev-i insan›n bir cihette n›sf› olan ihtiyar-
lar, yaln›z hayat-› uhreviye ile, yak›nlar›nda bulunan kab-
re karfl› tahammül edebilirler. Ve çok alâkadar olduklar›
hayatlar›n›n yak›nda sönmesine ve güzel dünyalar›n›n
kapanmas›na mukabil, bir tesellî bulabilirler. Ve çocuk
hükmüne geçen seriü’t-teessür ruhlar›nda ve mizaçlar›n-
da, mevt ve zevalden ç›kan elîm ve dehfletli me'yusiyete
karfl›, ancak hayat-› bâkiye ümidiyle mukabele edebilir-
ler. Yoksa, o flefkate lây›k muhteremler ve sükûnete ve
istirahat-i kalbiyeye çok muhtaç o endifleli babalar ve
analar, öyle bir vaveylâ-i ruhî ve bir da¤da¤a-i kalbî his-
sedeceklerdi ki, bu dünya onlara zulmetli bir zindan ve
hayat dahi kasavetli bir azap olurdu.

Üçüncü delil: ‹nsanlar›n hayat-› içtimaiyesinin medar›
olan gençler, delikanl›lar, fliddet-i galeyanda olan hissi-
yatlar›n› ve ifratkâr bulunan nefis ve hevalar›n› tecavüzat-
tan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat-›
içtimaiyenin hüsn-ü cereyan›n› temin eden, yaln›z Ce-
hennem fikridir. Yoksa, Cehennem endiflesi olmazsa, 
1 pÖpdÉn¨r∏pd oºrµoërdnG kaidesiyle o sarhofl delikanl›lar, hevesatla-

r› peflinde bîçare zay›flara, acizlere dünyay› Cehenneme
çevireceklerdi. Ve yüksek insaniyeti, gayet süflî bir hay-
vaniyete döndüreceklerdi.

Dördüncü delil: Nev-i beflerin hayat-› dünyeviyesinde
en cemiyetli merkez ve en esasl› zenberek ve dünyevî
saadet için bir Cennet, bir melce, bir tahassungâh ise, ai-
le hayat›d›r. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyas›d›r. Ve
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hissiyat: hisler, duygular.
hükmüne: yerine, de¤erine
hüsn-i cereyan: iyi ifllemek
ifratkâr: pek ileri giden, haddini
aflan, afl›r›l›k yapan.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti
istirahat-i kalbiye: kalben huzur
ve rahatlama, kalbin rahatlamas›
kaide: kural, esas, düstur
kasavet: gam, keder, tasa, üzün-
tü, kayg›, s›k›nt› 
me’yusiyet: ümitsizlik.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
melce: s›¤›n›lacak yer
mevt: ölüm
mizaç: huy, tabiat, f›trat
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama 
mukabil: karfl›l›k
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nev’i insan: insan türü, insano¤lu
n›sf: yar›m, yar›
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî varl›k
saadet: mutluluk
serî’ü’t-teessür: çabuk müteessir
olan, çabuk üzülen, çabuk ve ko-
lay etkilenen.
fliddet-i galeyan: galeyan›n flid-
deti, coflman›n fliddeti, kaynama-
n›n fliddeti; fliddetli bir flekilde co-
flup taflma.
süflî: afla¤›l›k, baya¤›, âdi
sükûnet: durgunluk; huzur, sa-
kinlik
tahammül: zor ve güç durumlara
karfl› koyabilme, katlanma
tahassungâh: sa¤lam s›¤›nak.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tecavüzat: tecavüzler, sald›r›lar,
sataflmalar
temîn: sa¤lama 
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme
vaveylâ-y› ruhî: ruh ç›¤l›¤›, ruhun
vaveylâs›, ruhun feryad›.
zemberek: hareketi sa¤layan güç
kayna¤›, hareket yapt›ran alet 
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me
zindan: hapishane 
zulmet: karanl›k 
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›
alâkadar: ilgili, iliflki
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›
bîçare: çaresiz, zavall›
cemiyetli: bir çok fleyi bir
arada bulunduran, pek çok
özellikleri içine alan, kapsam-
l›
cihet: yön
da¤da¤a-i kalbî: kalbe ait s›-

k›nt›, kalp s›k›nt›s›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan
dünyevî: dünyaya ait
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren
gayet: son derece
hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›
hayat-› dünyeviye: dünyaya

ait olan hayat.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›
hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.
hayvaniyet: hayvanl›k 
heva: istek, arzu, nefse ait
olan fleylere düflkünlük, nef-
sin zararl› ve günah olan ar-
zular› 
hevesat: hevesler.

1. Galip olan hükmeder.



o hane ve aile hayat›n›n hayat› ve saadeti ise, samimi ve
ciddî ve vefadarâne hürmet ve hakikî ve flefkatli ve feda-
kârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakikî hürmet ve sa-
mimi merhamet ise, ebedî bir arkadafll›k ve daimî bir re-
fakat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve
hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne,
kardeflâne, arkadaflâne münasebetlerin bulunmak fikriy-
le, akidesiyle olabilir.

Meselâ, der: “Bu haremim, ebedî bir âlemde, ebedî
bir hayatta daimî bir refika-i hayat›md›r. fiimdilik ihtiyar
ve çirkin olmufl ise de, zarar› yok. Çünkü, ebedî bir gü-
zelli¤i var; gelecek. Ve böyle daimi arkadafll›¤›n hat›r›
için, her bir fedakârl›¤› ve merhameti yapar›m” diyerek,
o ihtiyare kar›s›na, güzel bir hûri gibi muhabbetle, flefkat-
le, merhametle mukabele edebilir. Yoksa k›sac›k, bir iki
saat sûrî bir refakatten sonra ebedî bir firak ve müfara-
kata u¤rayan arkadafll›k, elbette gayet sûrî ve muvakkat
ve esass›z, hayvan gibi bir rikkat-i cinsiye manas›nda ve
bir mecazî merhamet ve sun'î bir hürmet verebilir. Ve
hayvanatta oldu¤u gibi, baflka menfaatler ve sair galip
hisler, o hürmet ve merhameti ma¤lûp edip, o dünya
cennetini cehenneme çevirir.

‹flte, iman-› haflrînin yüzer neticesinden birisi, hayat-›
içtimaiye-i insaniyeye taallûk eder. Ve bu tek neticenin
de yüzer cihetinden ve faydalar›ndan mezkûr dört delile,
sairleri k›yas edilse, anlafl›l›r ki, hakikat-i haflriyenin ta-
hakkuku ve vukuu, insaniyetin ulvî hakikati ve küllî hace-
ti derecesinde kat'îdir. Belki, insan›n midesindeki ihtiyac›n

akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas
arkadaflâne: arkadaflças›na.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten
cihet: yön
daimî: sürekli, devaml›.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fedakârane: fedakârca, fedakâr-
l›kla.
ferzendâne: o¤ula yak›flacak su-
rette.
firak: ayr›l›k
gayet: son derece
hacet: ihtiyaç
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hakikat: gerçek
hakikat-› haflriye: dirilifl gerçe¤i,
haflir hakikat›
hakikî: gerçek
harem: kad›n efl 
hayat-› içtimaiye-i insaniye: in-
san›n sosyal hayat›
hayvânât: hayvanlar 
hudutsuz: s›n›rs›z
hûrî: Cennet k›z›, Cennet güzeli 
hürmet: sayg›
ihtiyare: yafll›, ihtiyar kad›n.
iman-› haflrî: haflre, yeniden diril-
meye inanma
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar 
kardeflâne: kardeflçe, kardefl gibi
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme
küllî: umumî, genel, bütün olan
ma¤lup: yenilme, kendisine galip
gelinmifl
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mecazî: mecaza ait, gerçek
olmayan
menfaat: fayda
meselâ: örne¤in
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
müfarakat: uzaklaflma, ayr›-
l›k
muhabbet: sevgi, aflk derece-
sinde sevme
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama 
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤
muvakkat: geçici

pederâne: babaya uygun fle-
kilde, babaca
refakat: refiklik arkadafll›k
refika-i hayat: hayat arkada-
fl›.
rikkat-i cinsiye: cinsî flefkat,
insan›n kendi cinsinden olana
ac›mas›.
saadet: mutluluk
sâir: di¤er, baflka, öteki
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet
sermedî: ebedî, daimî, sürek-

li
sun’î: yapmac›k, uydurma,
sahte.
sûrî: görünüflte olan, fleklî
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma 
ulvî: yüksek, yüce 
vefadarâne: vefal› olarak; sö-
zünde, sevgisinde durana ya-
k›flacak flekilde
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme



vücudu, taamlar›n vücuduna delâlet ve flahadetinden da-
ha zahirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. Ve e¤er,
bu hakikat-i haflriyenin neticeleri, insaniyetten ç›ksa, o
çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayattar olan insaniyet
mahiyeti, murdar ve mikrop yuvas› bir lâfle hükmüne su-
kut edece¤ini ispat eder. Beflerin idare ve ahlâk ve içti-
maiyat› ile çok alâkadar olan içtimaiyyun ve siyasiyyun
ve ahlâk›yyunun kulaklar› ç›nlas›n. Gelsinler; bu bofllu¤u
ne ile doldurabilirler? Ve bu derin yaralar› ne ile tedavi
edebilirler?

‹kinci Nokta: Hakikat-i haflriyenin hadsiz bürhanlar›n-
dan, sair erkân-› imaniyeden gelen flahadetlerin hulâsa-
s›ndan ç›kan bir bürhan›, gayet muhtasar bir sûrette be-
yan eder. fiöyle ki:

Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm›n risale-
tine delâlet eden bütün mu'cizeleri ve bütün delâil-i nü-
büvveti ve hakkaniyetinin bütün bürhanlar›, birden, haki-
kat-i haflriyenin tahakkukuna flahadet ederek ispat eder-
ler. Çünkü, bu zat›n bütün hayat›nda, bütün davalar›,
vahdaniyetten sonra haflirde temerküz ediyor. Hem,
umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mu'ci-
zeleri ve hüccetleri, ayn› hakikate flahadet eder. Hem, 
1 /¬p∏o°SoôpHnh kelimesinden gelen flahadeti bedahet derecesine

ç›karan 
2 /¬pÑoàocnh flahadeti de, ayn› hakikate flahadet eder.

fiöyle ki:
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hakikat: gerçek, esas
hakikat-› haflriye: dirilifl gerçe¤i,
haflir hakikat›
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, hak ve do¤ruluktan ayr›l-
mama
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›
hayattar: canl›, yaflayan.
hüccet: delil
hükmüne: yerine, de¤erine
hulâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti
içtimaiyat: sosyal hayata ait bilgi
içtimaiyyun: toplum bilimciler,
sosyologlar.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar 
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
lâfle: lefl 
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley
muhtasar: k›saca, özetle
murdar: murdar, pis, kirli, i¤renç 
nokta: konu ile ilgili bölüm
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lahî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bi 
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret
sâir: di¤er, baflka, öteki
siyasiyyun: siyasîler, siyasetçiler,
politikac›lar 
sükût: de¤erden düflme, de¤eri-
ni yitirme 
suret: biçim, flekil, tarz
taam: yemek, yiyecek
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma 
tasdik: do¤rulama, onaylama
temerküz: merkezleflme, bir
merkezde toplanma
umum: bütün
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
zahir: aç›k, âflikar
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m)
ziyade: çok, fazla

ahlâk›yyun: ahlâk ilmi ile u¤-
raflan ve bununla ilgili kitap
yazan âlimler, ahlâkç›lar.
alâkadar: ilgili, iliflki
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-

ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k 
befler: insan, insanl›k
beyan: aç›klama, bildirme,
izah
bürhan: delil, ispat, hüccet
dava: takip edilen fikir, iddia
delâil-i nübüvvet: peygam-
berlik delilleri, peygamberli-

¤in hak oldu¤unu ispatlayan
deliller.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret
ehemmiyetli: önemli
erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.
gayet: son derece
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz

1. Ve peygamberlerine iman ettim.
2. Ve kitaplar›na iman ettim.



Baflta Kur'ân-› Mu'cizü’l-Beyan›n hakkaniyetini ispat
eden bütün mu'cizeleri, hüccetleri ve hakikatleri, birden,
hakikat-i haflriyenin tahakkukuna ve vukuuna flahadet
edip, ispat ederler. Çünkü Kur'ân’›n, hemen üçten birisi
haflirdir; ve ekser k›sa surelerinin bafllar›nda, gayet kuv-
vetli âyât-› haflriyedir. Sarihen ve iflareten binler âyât›yla
ayn› hakikati haber verir, ispat eder, gösterir. Meselâ,
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gibi otuz k›rk sûrelerin bafllar›nda, bütün kat'iyetle haki-
kat-i haflriyeyi kâinat›n en ehemmiyetli ve vacip bir haki-
kati oldu¤unu göstermekle beraber, sair ayetlerinde dahi
o hakikatin çeflit çeflit delillerini beyan edip ikna eder.

Acaba, bir tek ayetin bir tek iflareti, gözümüz önünde,
ulûm-u ‹slâmiyede müteaddit ilmî, kevnî hakikatleri mey-
ve veren bir kitab›n binler böyle flahadetleri ve davalar›
ile günefl gibi zuhur eden iman-› haflrî, hakikatsiz olma-
s›, güneflin inkâr›, belki kâinat›n ademi gibi hiçbir cihet-i
imkân› var m›? Ve yüz derece muhal ve bât›l olmaz m›?

Acaba, bir sultan›n bir tek iflareti yalan olmamak için,
bazen bir ordu hareket edip çarp›flt›¤› halde; o pek ciddî
ve izzetli Sultan›n binler sözleri ve vaatleri ve tehditlerini

adem: yokluk 
ayat: Kur’ân ayetleri 
ayat-› haflriye: haflre dair ayetler
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi
bat›l: bofl ve manas›z olan, ger-
çe¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan 
beyan: aç›klama, bildirme, izah
ciddî: gerçek, hakikat 
cihet-i imkân: mümkün olma
yönü, imkân taraf›. bir fleyin ola-
birlirlik taraf›, yönü.
dava: takip edilen fikir, iddia
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan
ehemmiyetli: önemli
ekser: pek çok
gayet: son derece
hakikat: gerçek, esas
hakikat-› haflriye: dirilifl gerçe¤i,
haflir hakikat›
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, hak ve do¤ruluktan ayr›l-
mama
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›
hüccet: delil
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
iman-› haflrî: haflre, yeniden diril-
meye inanma
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
izzetli: fleref ve itibar sahibi 
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kevnî: varl›k âlemiyle ilgili, varl›k
âlemine ait, kozmik.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an
meselâ: örne¤in
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley
muhal: imkans›z

müteaddit: çeflitli
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret
sâir: di¤er, baflka, öteki
Sarihan: aç›kça, aç›k olarak
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-

¤› 114 bölümden her biri.

tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma 

tehdit: korkutma, gözda¤›
verme

ulûm-i ‹slâmiye: ‹slâmî ilim-

ler.
vaad: söz verme, aht
vacip: zorunlu.
vuku: olma, meydana gelme
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma

1. Günefl dürülüp topland›¤›nda. (Tekvir Suresi: 1.) • Ey insanlar, Rabbinizden korkun. K›yamet
gününün zelzelesi, muhakkak ki pek büyük bir fleydir. (Hac Suresi: 1.) • Ne zaman ki yer
müthifl bir sars›nt›yla sars›l›r. (Zilzal Suresi: 1.) • Gök yar›ld›¤› zaman. (‹nfitar Suresi: 1.) • Gök
yar›ld›¤›nda. (‹nflikak Suresi: 1.) • Onlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar? (Nebe‘ Suresi: 1.)
• Dehfleti her fleyi kaplayan k›yametin haberi sana geldi mi? (Gafliye Suresi: 1.)
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yalan ç›karmak, hiçbir cihette kabil midir? Ve hakikatsiz
olmak, mümkün müdür?

Acaba, on üç as›rda, fas›las›z olarak, hadsiz ruhlara,
ak›llara, kalplere, nefislere hak ve hakikat dairesinde
hükmeden, terbiye eden, idare eden bu manevî Sultan-›
Zîflan›n bir tek iflareti, böyle bir hakikati ispat etmeye kâ-
fi iken, binler tasrihat ile bu hakikat-i haflriyeyi gösterip
ispat ettikten sonra, o hakikati tan›mayan bir eçhel ah-
mak için, Cehennem azab› lâz›m gelmez mi? Ve ayn-›
adalet olmaz m›?

Hem, birer zamana ve birer devre hükmeden bütün
semavî suhuflar ve mukaddes kitaplar› dahi, bütün istik-
bale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'ân’›n tafsi-
lâtla, izahatla, tekrar ile beyan ve ispat etti¤i hakikat-i
haflriyeyi as›rlar›na ve zamanlar›na göre, o hakikati kat'î
kabul ile beraber, tafsilâts›z ve perdeli ve muhtasar birer
sûrette beyan, fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve ispatlar›,
Kur'ân’›n davas›n› binler imza ile tasdik ederler.

Bu bahsin münasebetiyle, risale-i Münacat›n ahirinde,
1 pôpN'’rG pΩrƒn«rdÉpH l¿ÉnÁpG rüknüne sair rükünlerin, hususan rusül

ve kütüb’ün flahadeti, münacat sûretinde zikredilen pek
kuvvetli ve hulâsal› ve bütün evhamlar› izale eden bir
hüccet-i haflriye, aynen buraya giriyor. fiöyle ki, müna-
catta demifl:
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hulâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti
hususan: bilhassa, özellikle
iddia: bir fikri ›srarla savunma,
dava etme
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
istikbal: gelecek zaman
izahat: izahlar, aç›klamalar.
izale: giderme, ortadan kald›rma
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de
kâfî: yeter, elverir
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan
kütüp: kitaplar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
muhtasar: k›saca, özetle
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma 
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç
risale-i Münacat: Münacat Risa-
lesi.
rükn: bir fleyi meydana getiren
unsurlardan her biri, esas
rüsul: resuller, peygamberler.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret
sair: di¤er, baflka, öteki
semavî: Allah taraf›ndan olan,
‹lâhî.
suhuf: dört büyük kitap d›fl›nda
sahifeler fleklinde, baz› peygam-
berlere vahiy ile gelen emirler
Sultan-› Zîflan: flan sahibi sultan,
flan› yüce olan sultan; Allah.
suret: biçim, flekil, tarz
+
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar
tarz: biçim, flekil
tasdik: do¤rulama, onaylama
tasrihat: tasrihler, aç›k aç›k anlat-
malar, izah etmeler.
umum: bütün

ahir: son
asr: yüzy›l
ayn-› adalet: adaletin asl›,
adaletin tâ kendisi.
azap: günahlara karfl› çekile-
cek ceza, eziyet, iflkence
bahis: konu
beyan: aç›klama, bildirme,
izah
cihet: yön

dava: takip edilen fikir, iddia
devre: dönem
echel: çok cahil, çok bilgisiz,
en cahil.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular
fas›la: ara
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat

hakikat: gerçek, esas
hakikat-› haflriye: dirilifl ger-
çe¤i, haflir hakikat›
hüccet-i haflriye: yeniden di-
riliflin delilleri, hüccetleri
hükmetme: hakim olma,
emri alt›nda tutmak
hükümran: hâkim, hüküm-
dar. hüküm ve saltanat süren.
hükümferma.

1. Ahiret gününe iman etmek.



Ey Rabb-i Rahîmim!

Resûl-i Ekreminin talimiyle ve Kur'ân-› Hakîminin der-
siyle anlad›m ki, baflta Kur'ân ve Resûl-i Ekremin olarak
bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler, bu dünyada
ve her tarafta numuneleri görülen celâlli ve cemalli isim-
lerinin tecellîleri, daha parlak bir sûrette ebedü’l-abatta
devam edece¤ine ve bu fânî âlemde Rahîmâne cilveleri,
numuneleri müflahede edilen ihsanat›n›n daha flaflaal› bir
tarzda dâr-› saadette istimrar›na ve bekas›na ve bu k›sa
hayat-› dünyeviyede onlar› zevk ile gören ve muhabbet
ile refakat eden müfltaklar›n, ebette dahi refakatlerine ve
beraber bulunmalar›na icma ve ittifak ile flahadet ve de-
lâlet ve iflaret ederler.

Hem, yüzer mu'cizat-› bahirelerine ve âyât-› kat›alar›-
na istinaden, baflta Resul-i Ekrem ve Kur'ân-› Hakîmin
olarak, bütün nuranî ruhlar›n sahipleri olan peygamber-
ler ve bütün münevver kalplerin kutuplar› olan velîler ve
bütün keskin ve nurlu ak›llar›n madenleri olan s›dd›kînler
ve bütün suhuf-u semaviyede ve kütüb-ü mukaddesede
Senin çok tekrar ile etti¤in binler vaatlerine ve tehditle-
rine istinaden, hem Senin kudret ve rahmet ve inayet ve
hikmet ve celâl ve cemal gibi ahireti iktiza eden kudsî s›-
fatlar›na, fle'nlerine ve Senin izzet-i celâline ve saltanat-›
Rububiyetine itimaden, hem ahiretin izlerini ve tereflflu-
hat›n› bildiren hadsiz keflfiyatlar›na ve müflahedelerine ve
ilmelyakin ve aynelyakin derecesinde bulunan itikatlar›-
na ve imanlar›na binaen, saadet-i ebediyeyi insanlara

ayat-› kat›a: kesin deliller.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
beka: bakîlik, ebedîlik, sonsuzluk
binaen: -den dolay›, bu sebepten
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik
cemal: güzellik
cilve: tecelli, görüntü
dâr-› saadet: saadet, mutluluk
yeri, Cennet.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret
ebedülâbâd: ebedlerin ebedî, tü-
kenmez, ebedî hayat, sonsuzluk 
fânî: ölümlü, geçici
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma
ihsanat: ihsanlar, ba¤›fllar, nimet-
ler 
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›lma
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme
iman: inanç, itikat
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak
itikat: inanç, iman
itimaden: itimat ederek, dayana-
rak, güvenerek.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme
izzet-i celâl: büyüklü¤ün ve yü-
celi¤in haysiyet ve flerefi.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n ilham
etmesiyle gösterilen gaybla ilgili
s›rlar
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti 
kudsî: mukaddes, yüce
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
kütüb-i mukaddese: mukaddes
kitaplar (Tevrat, Zebur, ‹ncil ve
Kur’ân-› Kerîm).
kutup: irflat sahibi.
maden: as›l, esas, kaynak
mu’cizat-› bâhire: apaç›k mu’ci-
zeler.
muhabbet: sevgi, sevme
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz
münevver: nurlu, ›fl›kl›, parlak
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren
nümune: örnek
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver 
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nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›
Rabb-i Rahîm: flefkat ve
merhamet sahibi olan Cenab-
› Hak.
Rahimane: rahim olarak,
merhamet ederek, merha-
metli olarak.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi
refakat: refiklik arkadafll›k
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).

saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret
saltanat-› Rububiyet: kâinat›
terbiye ve idare edici olan Al-
lah’›n saltanat› 
flaflaal›: parlak, gösteriflli
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›
s›dd›kîn: s›dd›klar, do¤ru söz-
lü olanlar, samimiyetle iman
etmifl olan ve bunun gere¤i-
ne tam olarak uyanlar
s›fat: vas›f, nitelik

suhuf-› semaviye: Allah’›n
baz› peygamberlere gönder-
di¤i sayfalar
suret: biçim, flekil, tarz
talim: ders verme, ö¤retme
tarz: biçim, flekil
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme 
tereflfluhat: damlamalar, s›-
z›nt›lar 
vaad: söz verme, aht
velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.



müjdeliyorlar. Ehl-i dalâlet için Cehennem ve ehl-i hida-
yet için Cennet bulundu¤unu haber verip ilân ediyorlar.
Kuvvetli iman edip, flahadet ediyorlar.

Ey Kadîr-i Hakîm! Ey Rahman-› Rahîm!
Ey Sad›ku’l-Va'di’l-Kerîm! Ey izzet ve azamet
ve celâl sahibi Kahhar-› Zülcelâl!

Bu kadar sad›k dostlar›n›, bu kadar vaatlerini ve bu ka-
dar s›fat ve fluunat›n› yalanc› ç›karmak, tekzip etmek; ve
saltanat-› rububiyetinin kat'î mukteziyat›n› tekzip edip
yapmamak; ve Senin sevdi¤in ve onlar dahi Seni tasdik
ve itaat etmekle kendilerini Sana sevdiren hadsiz makbul
ibad›n›n ahirete bakan hadsiz dualar›n› ve davalar›n› red-
detmek, dinlememek; ve küfür ve isyan ile ve Seni vaa-
dinde tekzip etmekle, Senin azamet-i kibriyana dokunan
ve izzet-i celâline dokunduran ve ulûhiyetinin haysiyetine
iliflen ve flefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalâle-
ti ve ehl-i küfrü, haflrin inkâr›nda onlar› tasdik etmekten
yüz binler derece mukaddessin ve hadsiz derece münez-
zeh ve âlîsin. Böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayet-
siz bir çirkinlikten, Senin o nihayetsiz adaletini ve niha-
yetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini, hadsiz derece takdis
ediyoruz. Ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki, o yüz
binler sad›k elçilerin ve o hadsiz do¤ru dellâl-› saltanat›n
olan enbiya, asfiya, evliyalar, hakkalyakin, aynelyakin, il-
melyakin suretinde Senin uhrevî rahmet hazinelerine
âlem-i bekadaki ihsanat›n›n definelerine ve dâr-› saadette
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haysiyet: fleref, onur, itibar 
ibad: abdler, kullar
ihsanat: ihsanlar, ba¤›fllar, nimet-
ler 
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme
itaat: boyun e¤me, uyma, al›nan
emre göre hareket etme
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük
izzet-i celâl: büyüklü¤ün ve yü-
celi¤in haysiyet ve flerefi.
Kadîr-i Hakîm: her fleyi hikmetle
yaratan ve her fleye kudreti ye-
ten, Allah.
Kahhar-› Zülcelâl: kay›ts›z, flart-
s›z galip ve her an kahretmeye
gücü yeten büyüklük sahibi, Al-
lah.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz
mukteziyat: iktiza edenler, ge-
rektirenler.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z
Rahman-› Rahîm: rahman ve Ra-
him olan Allah; dünya ve ahirette
yaratt›klar›na sonsuz rahmet, flef-
kat ve merhametiyle muamele
eden Allah.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan
sâd›ku’l-va’di’l-kerîm: vaadinde
sad›k ve cömertlik sahibi olan Al-
lah.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah’›n
saltanat› 
flefkat-i rububiyet: her fleyi ida-
re ve terbiye eden Allah’›n flefka-
ti; Rab olman›n gere¤i olan flef-
kat.
s›fat: vas›f, nitelik
suret: biçim, flekil, tarz
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hal-
ler; ifller
takdis: yüceltme, mukaddes say-
ma, kudsî ve mübarek sayma
tasdik: do¤rulama, onaylama
tekzîb: yalanlama, yalan oldu¤u-
nu söyleme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait
ulûhiyet: ilahl›k, Allah’›n hakimi-
yeti ile kainattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi
vaad: söz verme, aht

âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
aynelyakîn: gözle görür de-
recede inanma; bir fleyi göre-
rek ve seyrederek bilme.
azamet: büyüklük
azamet-i kibriya: haflmetin,
azametin, celâlin büyüklü¤ü.
celâl: sonsuz büyüklük, hafl-
met, ululuk, yücelik
cemal: güzellik
dâr-› saadet: saadet, mutlu-
luk yeri, Cennet.

define: k›ymet ve de¤eri
yüksek olan fley, hazine
dellâl-› saltanat: saltanat›n
ilânc›s›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i hidayet: hidayette ve
do¤ru yolda olanlar, hidayete
eriflmifl kimseler.
ehl-i küfür: Allah’›n varl›¤›na
ve birli¤ine inanmayanlar,
dinsizler, imans›zlar

enbiya: nebiler, peygamber-
ler 
evliya: veliler, Allah dostlar›
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hakkalyakin: marifet merte-
besinin en yükse¤i; bir fleyi
yaflayarak, içine girerek, do¤-
rulu¤undan flüpheye asla yer
b›rakmayacak biçimde kesin
olarak bilme 
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›



tamam›yla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cil-
velerine flahadetleri hak ve hakikattir; ve iflaretleri do¤ru
ve mutab›kt›r; ve beflaretleri sad›k ve vâki'dir; ve onlar
bütün hakikatlerin mercii ve günefli ve hâmîsi olan Hak
isminin en büyük bir flua›, bu hakikat-i ekber-i haflriye ol-
du¤unu iman ederek, Senin emrinle, Senin ibad›na hak
dairesinde ders veriyorlar ve ayn-› hakikat olarak talim
ediyorlar.

Yâ Rab!
Bunlar›n ders ve talimlerinin hakk› ve hürmeti için, bi-

ze ve Risale-i Nur Talebelerine iman-› ekmel ve hüsn-i
hatime ver. Ve bizleri onlar›n flefaatlerine mazhar eyle.
Âmin.

Hem, nas›l ki Kur'ân’›n, belki bütün semavî kitaplar›n
hakkaniyetini ispat eden umum deliller ve hüccetler; ve
Habibullah›n, belki bütün enbiyan›n nübüvvetlerini ispat
eden umum mu'cizeler ve bürhanlar, dolay›s›yla, en bü-
yük müddealar› olan ahiretin tahakkukuna delâlet eder-
ler. Aynen öyle de, Vacibü’l-Vücudun vücuduna ve vah-
detine flahadet eden ekser deliller ve hüccetler, dolay›s›y-
la, rububiyetin ve ulûhiyetin en büyük medar› ve mazha-
r› olan dâr-› saadetin ve âlem-i bekan›n vücuduna, aç›l-
mas›na flahadet ederler. Çünkü, gelecek makamatta be-
yan ve ispat edilece¤i gibi, Zat-› Vacibü’l-Vücudun hem
mevcudiyeti, hem umum s›fatlar›, hem ekser isimleri,
hem rububiyet, ulûhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet
gibi vas›flar›, fle'nleri lüzum derecesinde ahireti iktiza ve

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›, ger-
çe¤in tâ kendisi.
beflaret: müjde
beyan: aç›klama, bildirme, izah
bürhan: delil, ispat, hüccet
cilve: tecelli, görüntü
dâr-› saadet: saadet, mutluluk
yeri, Cennet.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan
ekser: pek çok
enbiya: nebiler, peygamberler 
Habibullah: Allah’›n sevgilisi, Hz.
Muhammed
Hâk: her fleyi hakk›yla yaratan,
varl›¤› hak olan ve her hakk›n sa-
hibi olan Allah
hakikat: gerçek
hakikat-› ekber-i haflriye: en bü-
yük dirilifl hakikati
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, hak ve do¤ruluktan ayr›l-
mama
hamî: himaye eden, koruyan, gö-
zeten
hârika: ola¤anüstü
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda
hüccet: delil
hürmet: sayg›
hüsn-i hatime: iman ile ahirete
gitmek, kelime-i flehadet söyle-
yerek ölmek.
ibad: abdler, kullar
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›lma
iman: inanç, itikat
iman-› ekmel: en mükemmel
iman, iman›n en yüksek derecesi.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
makamat: makamlar 
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme
mazhar: nail olma, flereflenme
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
merci: merkez, kaynak
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
müddea: iddia edilen fley, tez,
sav
mutab›k: birbirine uyan, uygun
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rububiyet: Cenab-› Hakk’›n her
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zaman, her yerde, her mahlu-
ka muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi, onu terbiye etmesi
ve idaresi alt›nda bulundur-
ma vasf›
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›
flefaat: Hz. Peygamberin ve
di¤er salih kullar›n, baz› gü-
nahkâr mü’minleri ba¤›flla-

mas›n› Allah’tan dilemeleri.
semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma 
talebe: ö¤renci
talim: ders verme, ö¤retme
ulûhiyet: ilahl›k, Allah’›n ha-
kimiyeti ile kainattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi
umum: bütün

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 (c.c.).
vahdet: birlik ve teklik
vâki: vuku bulan, olan, mey-
dana gelen
ya Rab: Ey Allah!
zat-› vacibü’l-vücut: varl›¤›
mutlaka gerekli olan zat, Ce-
nab-› Allah.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma



vücup derecesinde bâkî bir âlemi istilzam ve zaruret de-
recesinde mükâfat ve mücazat için haflri ve neflri isterler.

• Evet, madem ezelî, ebedî bir Allah var; elbette salta-
nat-› ulûhiyetinin sermedî bir medar› olan ahiret vard›r.
Ve madem, bu kâinatta ve zîhayatta gayet haflmetli ve
hikmetli ve flefkatli bir rububiyet-i mutlaka var ve görü-
nüyor; elbette o rububiyetin haflmetini sukuttan, hikme-
tini abesiyetten ve flefkatini gadirden kurtaran ebedî bir
dâr-› saadet bulunacak ve girilecek.

• Hem madem göz ile görünen bu hadsiz in'amlar, ih-
sanlar, lütuflar, keremler, inayetler, rahmetler, perde-i
gayp arkas›nda bir Zat-› Rahman-› Rahîmin bulundu¤u-
nu sönmemifl ak›llara, ölmemifl kalplere gösterir; elbette
in'am› istihzadan ve ihsan› aldatmaktan ve inayeti ada-
vetten ve rahmeti azaptan ve lütuf ve keremi ihanetten
halâs eden ve ihsan› ihsan eden ve nimeti nimet eden bir
âlem-i bâkîde, bir hayat-› bâkiye var ve olacakt›r.

• Hem madem bahar fasl›nda, zeminin dar sayfas›n-
da, hatas›z yüz bin kitab› birbiri içinde yazan bir kalem-i
kudret, gözümüz önünde yorulmadan iflliyor. Ve o kalem
sahibi yüz bin defa ahd ve vaad etmifl ki, “Bu dar yerde
ve kar›fl›k ve birbiri içinde yaz›lan bahar kitab›ndan daha
kolay olarak, genifl bir yerde güzel ve lâyemut bir kitab›
yazaca¤›m ve size okutturaca¤›m” diye, bütün ferman-
larda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve herhalde o kita-
b›n asl› yaz›lm›fl ve haflir ve neflir ile hafliyeleri de yaz›la-
cak. Ve umumun defter-i a'malleri onda kaydedilecek.
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bilgi, fayda
ihanet: hainlik, kötülük etme
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
istihza: alaya alma, birisiyle e¤-
lenme, inceden inceye dokundu-
rarak alay etme 
istilzam: gerektirme 
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kalem-i kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti ile yarat-
mas›
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl
lâyemut: ölümsüz, sonu olma-
yan, hayat› sona ermez
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ihsan
madem: ...den dolay›, böyle ise
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza
mükâfat: ödül
neflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n dirilip topland›ktan
sonra da¤›l›p yay›lmalar›
neflr: k›yamet günü bütün ölüle-
rin dirilmesi.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl
perde-i gayp: gayp perdesi, gizli
perde; insanlar›n bilmeyip sadece
Allah’›n bildi¤i gayp âlemdeki
manevî perde
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik
rububiyet: Cenab-› Hakk’›n her
zaman, her yerde, her mahluka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›
rububiyet-i mutlaka: mutlaka
terbiye edicilik, Cenab-› Hakk’›n
her fleyi kuflatan ve emri alt›nda
tutan kay›ts›z, flarts›z terbiye edi-
cili¤i
saltanat-› ulûhiyet: kâinatta fle-
rik, ortak kabul etmeyen ‹lâhî sal-
tanat.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet
sermedî: ebedî, daimî, sürekli
sükût: de¤erden düflme, de¤eri-
ni yitirme 
umum: bütün, hepsi
vaad: söz verme, aht
vücup: vacip ve lüzumlu olma,
gereklilik
zaruret: zorunluluk, mecburiyet
zat-› Rahman-› Rahîm: yard›m,
ihsan ve merhamet sahibi olan;
Rahman ve Rahim olan zat, Allah.
zemin: yeryüzü 
zîhayat: hayat sahibi.

abesiyet: faydas›z, bofl, lü-
zumsuz ve gayesiz olufl
adavet: düflmanl›k, husumet 
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
aht: söz verme 
âlem-i bâkî: sonsuz olan ahi-
ret âlemi.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, flid-
detli ac›
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan
dâr-› saadet: saadet, mutlu-

luk yeri, Cennet.
defter-i a’mal: insanlar›n iflle-
di¤i ve yapt›¤› fleylerin kay-
dedildi¤i defter; amellerin
defteri.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz,
bafllang›çs›z
fas›l: mevsim 
ferman: emir, buyruk 
gadir: zulüm, hainlik
gayet: son derece
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz

halâs: kurtarma.
hafliye: bir eserin metnini
flerh ve izah eden kitap 
haflmet: ihtiflam, heybet, bü-
yüklük
haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli 
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›
hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek



•Hem madem bu arz, kesret-i mahlûkat cihetiyle ve
mütemadiyen de¤iflen yüz binler çeflit çeflit enva-› zevi’l-
hayat ve zevi’l-ervah›n meskeni, menflei, fabrikas›, mefl-
heri, mahfleri olmas› haysiyetiyle, bu kâinat›n kalbi, mer-
kezi, hulâsas›, neticesi, sebeb-i hilkati olarak, gayet bü-
yük öyle bir ehemmiyeti var ki, küçüklü¤ü ile beraber ko-
ca semavata karfl› denk tutulmufl. Semavî fermanlarda

daima, 
1 p¢VrQr’Gnh päGnƒ'ªs°ùdG tÜnQ deniliyor. Ve madem, bu

mahiyetteki arz›n her taraf›na hükmeden ve ekser mah-
lûkat›na tasarruf eden ve ekser zîhayat mevcudat›n› tes-
hîr edip kendi etraf›na toplatt›ran ve ekser masnuat›n›
kendi hevesat›n›n hendesesiyle ve ihtiyacat›n›n düsturla-
r›yla öyle güzelce tanzim ve teflhir ve tezyin ve çok anti-
ka nevilerini liste gibi birer yerlerde öyle toplay›p süslet-
tirir ki, de¤il yaln›z ins ve cin nazarlar›n›, belki semavat
ehlinin ve kâinat›n nazar-› dikkatlerini ve takdirlerini ve
Kâinat›n Sahibinin nazar-› istihsan›n› celp etmekle, gayet
büyük bir ehemmiyet ve k›ymet alan ve bu haysiyetle, bu
kâinat›n hikmet-i hilkati ve büyük neticesi ve k›ymetli
meyvesi ve arz›n halifesi oldu¤unu fenleriyle, sanatlar›y-
la gösteren ve dünya cihetinde Sâni-i Âlemin mu'cizeli
sanatlar›n› gayet güzelce teflhir ve tanzim etti¤i için, is-
yan ve küfrüyle beraber dünyada b›rak›lan ve azab› tehir
edilen ve bu hizmeti için imhal edilip muvaffak›yet gören
nev-i benî Âdem var.

• Ve madem bu mahiyetteki nev-i benî Âdem, mizaç
ve hilkat itibar›yla gayet zay›f ve âciz ve gayet acz ve

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›
arz: yer, dünya 
azap: ceza, büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›
celp: çekme, kendine çekme
cihet: yön
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k 
düstur: kanun, kural, esas
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met
ekser: pek çok
enva-› zevi’l-ervâh: ruh sahibi
olanlar›n çeflitleri
enva-› zevilhayat: canl›lar›n tür-
lüsü, hayat sahibi olanlar›n çeflit-
leri.
ferman: emir, buyruk 
gayet: son derece
haysiyet: itibar
haysiyet: fleref, onur, itibar 
hendese: geometri; mühendislik
hevesat: hevesler.
hikmet-i hilkat: yarat›l›fl hikmeti.
hilkat: yarat›l›fl
hükmetme: hakim olma, iflleme
hulâsa: bir fleyin özü, esas›, temel
k›sm› 
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
imhal: mühlet verme, sonraya
kalmas›na müsaade etme.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kesret-i mahlûkat: yarat›lm›flla-
r›n çoklu¤u.
k›ymet: de¤er
madem: ...den dolay›, böyle ise
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar
mahfler: toplan›lan yer
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler 
menfle: esas, kaynak
meflher: teflhir yeri, sergi, göster-
me yeri.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar
mizaç: huy, tabiat, f›trat
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›

muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma
nazar: bak›fl, dikkat
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nazar-› istihsan: güzel gören,
be¤enen görüfl, bak›fl.
nev-i benî adem: benîâdem
cinsi, Âdemo¤lu, insan cinsi,
insan.

nevî: çeflit, tür
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla
yaratan Allah.
sebeb-i hilkat: yarat›l›fl sebe-
bi, yarat›l›fl nedeni.
semavat: semalar, gökler 
Semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme

tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i
gibi kullanma
te’hîr: erteleme, sonraya b›-
rakma
teflhir: ilan etme, herkese du-
yurma; sergileme
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me 
zîhayat: hayat sahibi.

1. Göklerin ve yerin Rabbi [Allah’t›r]. (Ra‘d Suresi: 16; ‹sra Suresi: 102; Kehf Suresi: 14.)

236 | MUHAKEMAT



fakr›yla beraber, hadsiz ihtiyacat› ve teellümat› oldu¤u
halde, bütün bütün kuvvetinin ve ihtiyar›n›n fevkinde ola-
rak, koca küre-i arz› o nev-i insana lüzumu bulunan her
nevi madenlere mahzen ve her nevi taamlara ambar ve
nev-i insan›n hofluna gidecek her çeflit mallara bir dük-
kân sûretine getiren, gayet kuvvetli ve hikmetli ve flefkat-
li bir Mutasarr›f var ki, böyle nev-i insana bak›yor, besli-
yor, istedi¤ini veriyor.

• Ve madem, bu hakikatteki bir Rab, hem insan› se-
ver, hem kendini insana sevdirir; hem bâkîdir, hem bâkî
âlemleri var; hem adaletle her ifli görür ve hikmetle her
fleyi yap›yor; hem bu k›sa hayat-› dünyeviyede ve bu k›-
sac›k ömr-i beflerde ve bu muvakkat ve fânî zeminde, o
Hâkim-i Ezelînin haflmet-i saltanat› ve sermediyet-i hâki-
miyeti yerleflemiyor; ve nev-i insanda vuku bulan ve kâ-
inat›n intizam›na ve adalet ve muvazenelerine ve hüsn-ü
cemaline münafî ve muhalif çok büyük zulümleri ve is-
yanlar› ve velinimetine ve onu flefkatle besleyene karfl›
ihanetleri, inkârlar›, küfürleri bu dünyada cezas›z kal›p,
gaddar zalim, rahat ile hayat›n› ve bîçare mazlum, me-
flakkatler içinde ömürlerini geçirirler; ve umum kâinatta
eserleri görünen flu adalet-i mutlakan›n mahiyeti ise, di-
rilmemek sûretiyle, o gaddar zalimlerin ve me'yus maz-
lumlar›n vefat içindeki müsavatlar›na bütün bütün z›tt›r,
kald›rmaz, müsaade etmez.

• Ve madem, nas›l ki Kâinat›n Sahibi, kâinattan zemi-
ni ve zeminden nev-i insan› intihap edip, gayet büyük bir
makam, bir ehemmiyet vermifl; öyle de, nev-i insandan
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lik, emre karfl› gelme
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
küre-i arz: yer küre, dünya
madem: ...den dolay›, böyle ise
maden: toprakta filiz denilen bi-
leflimler halinde bulunan, toprak
alt›nda ç›kar›ld›ktan sonra ar›t›la-
rak kal›ba dökülen madde
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i
mahzen: kaynak, hazine ve defi-
ne deposu
makam: büyük yer, mevkî
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl
me’yus: yeise düflmüfl, ümitsiz,
kederli
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk 
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›
münâfi: z›t, ayk›r›
müsaade: izin
müsavat: müsavilik, eflitlik
mutasarr›f: tasarruf eden, tasar-
ruf sahibi olan, her fleyin sahibi
olan, mâlik
muvakkat: geçici
muvazene: denge, ölçü
nev’i insan: insan türü, insano¤lu
nevî: çeflit, tür
ömr-ü befler: insan ömrü, insan
hayat›.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah 
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet
sermediyet-i hâkimiyet: hakimi-
yetin ebedîli¤i, süreklili¤i; Allah’›n
bütün kâinatta hükmedip idare
etmesinin devaml›l›¤›.
suret: biçim, flekil, tarz
taam: yemek, yiyecek
teellümat: teellümler, elem, ke-
der, ac› duymalar, tasalanmalar.
umum: bütün
vefat: ölme
velinimet: nimeti veren, nimete
sebep olan 
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan
zemin: yeryüzü 
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence

acz: zay›fl›k, güçsüzlük 
adalet-i mutlaka: tam ada-
let, sonsuz adalet.
ambar: eflya saklanan ve de-
polanan yer
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan
bîçare: çaresiz, zavall›
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k
fânî: ölümlü, geçici
fevkinde: üstünde

gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden
gayet: son derece
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hakikat: gerçek
Hâkim-i Ezelî: ezelî hâkim,
dâimî hüküm ve idare sahibi
olan, Allah.
haflmet-i saltanat: saltanat›-
n›n haflmeti, ihtiflam›, göz ka-
maflt›ran güzelli¤i
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek

bilgi, fayda
hüsn-i cemal: yüz güzelli¤i,
kiflinin kendi güzelli¤i
ihanet: hainlik, kötülük etme,
arkadan vurma
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu
olan fleyler.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme
intihap: seçme
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-



dahi makas›d-› rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini
iman ve teslim ile Ona sevdiren hakikî insanlar olan en-
biya ve evliya ve asfiyay› intihap edip kendine dost ve
muhatap ederek, onlar› mu'cizeler ve tevfikler ile ikram
ve düflmanlar›n› semavî tokatlar ile tazip ediyor. Ve bu
k›ymetli, sevimli dostlar›ndan dahi, onlar›n imam› ve
mefhari olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm› inti-
hap ederek, ehemmiyetli küre-i arz›n yar›s›n› ve ehem-
miyetli nev-i insan›n beflten birisini uzun as›rlarda onun
nuruyla tenvir ediyor. Âdeta, bu kâinat onun için yarat›l-
m›fl gibi, bütün gayeleri onun ile ve onun dini ile ve
Kur'ân’› ile tezahür ediyor. Ve o pek çok k›ymettar ve
milyonlar sene yaflayacak kadar hadsiz hizmetlerinin üc-
retlerini, hadsiz bir zamanda almaya müstehak ve lây›k
iken, gayet meflakkatler ve mücahedeler içinde altm›fl üç
sene gibi k›sac›k bir ömür verilmifl. Acaba hiçbir cihetle
hiçbir imkân›, hiçbir ihtimali, hiçbir kabiliyeti var m› ki,
o zat, bütün emsali ve dostlar›yla beraber dirilmesin ve
flimdi de ruhen diri ve hay olmas›n; idam-› ebedî ile mah-
volsunlar? Hafla, yüz bin defa hafla ve kellâ! Evet, bütün
kâinat ve hakikat-i âlem, dirilmesini dava eder ve haya-
t›n› Sahib-i Kâinattan talep ediyor.

• Ve madem, Yedinci fiua olan Ayetü’l-Kübra’da, her
biri bir da¤ kuvvetinde, otuz üç adet icma-› azîm ispat et-
mifller ki: Bu kâinat, bir elden ç›km›fl ve bir tek zat›n mül-
küdür; ve kemalât-› ‹lâhiyenin medar› olan vahdetini ve
ehadiyetini bedahetle göstermifller; ve vahdet ve ehadi-
yet ile, bütün kâinat o Zat-› Vahidin emirber neferleri ve

adeta: sanki
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua
asfiya: safiyet ve takva sahibi
olan, Hz. Peygamberin (a.s.m.) vâ-
risi hükmünde, onun meslek ve
gayelerini hayata geçirmeye çal›-
flan âlim zatlar.
asr: yüzy›l
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispata ih-
tiyaç olmayacak derecede aç›kl›k 
cihet: yön
dava: iddia
ehadiyet: Allah’›n her bir fleyde
birli¤inin tecelli etmesi, görünme-
si
ehemmiyetli: önemli
emirber: emir eri
emsal: örnekler, benzerler
enbiya: nebiler, peygamberler 
evliya: veliler, Allah dostlar›
gayet: son derece
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hakikat-› âlem: dünyan›n gerçe-
¤i, asl›.
hakikî: gerçek
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin
hay: diri, sa¤, canl› 
icma-i azîm: büyük ve muazzam
bütünlük, beraberlik
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme
ihtimal: olabilirlik
ikram: ba¤›fl, ihsan
iman: inanç, itikat
intihap: seçme
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
kabiliyet: istidat, yetenek
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kellâ: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen, kesinlikle.
kemalât-› ‹lâhiye: ‹lâhî güzellik
ve mükemmellikler.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli
küre-i arz: yer küre, dünya
madem: ...den dolay›, böyle ise
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makas›d-› rububiyet: Allah’›n
kâinattaki bütün varl›klar›
idare ve beslemesindeki
maksatlar ve gayeler.
medar: dayanak noktas›, se-
bep, vesile.
mefhar: övünme sebebi,
övünme vesilesi.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk 
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley
mücahede: savaflma, müca-
dele

muhâtab: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse
müstahak: hak eden, hak et-
mifl 
nefer: asker, er
nev’i insan: insan türü, insa-
no¤lu
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
ruhen: ruh ile
Sahib-i Kâinat: kâinat›n sahi-
bi olan Allah.
semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
talep: istek, dilek

tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme
tenvir: ayd›nlatma
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme
tevfik: Allah’›n yard›m›, bafla-
r›l› k›lmas›
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma
vahdet: birlik ve teklik
zat: ululuk sahibi kifli, flah›s
(a.s.m)
Zat-› Vâhid: tek ve benzersiz
olan Allah



musahhar memurlar› hükmüne geçiyor; ve ahiretin gel-
mesiyle, kemalât› sukuttan ve adalet-i mutlakas› müsteh-
ziyâne gadr-i mutlaktan ve hikmet-i ammesi sefahetkârâ-
ne abesiyetten ve rahmet-i vasias› lâhiyâne tazipten ve
izzet-i kudreti zelilâne aczden kurtulurlar, tekaddüs eder-
ler.

Elbette ve elbette ve herhalde, iman-› billâh›n yüzer
nüktesinden bu sekiz madem’lerdeki hakikatlerin mukte-
zas›yla, k›yamet kopacak, haflir ve neflir olacak, dâr-›
mücazat ve mükâfat aç›lacak. Tâ ki, arz›n mezkûr ehem-
miyeti ve merkeziyeti ve insan›n ehemmiyeti ve k›ymeti
tahakkuk edebilsin; ve Arz ve insan›n Hâl›k› ve Rabbi
olan Mutasarr›f-› Hakîmin mezkûr adaleti, hikmeti, rah-
meti, saltanat› takarrür edebilsin; ve o bâkî Rabbin mez-
kûr hakikî dostlar› ve müfltaklar›, idam-› ebedîden kurtul-
sun; ve o dostlar›n en büyü¤ü ve en k›ymettar›, bütün kâ-
inat› memnun ve minnettar eden kudsî hizmetlerinin
mükâfat›n› görsün; ve Sultan-› Sermedînin kemalât› naks
ve kusurdan ve kudreti aczden ve hikmeti sefahatten ve
adaleti zulümden tenezzüh ve tekaddüs ve teberrî etsin.

Elhas›l, madem Allah var, elbette ahiret vard›r.

Hem nas›l ki, mezkûr üç erkân-› imaniye, onlar› ispat
eden bütün delilleriyle haflre flehadet ve delâlet ederler;

öyle de, 
1 »'dÉn©nJ $G nøpe /√uôn°Tnh /√pôr«nN pQnón≤rdÉpHnh /¬pànµpÄ'∏nªpHnh olan iki

rükn-i imanî dahi, haflri istilzam edip, kuvvetli bir sûrette
âlem-i bekaya flehadet ve delâlet ederler. fiöyle ki:
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üzere yok olufl, ahiret inanc› ol-
mad›¤› için ölümü ebedî yoklu¤a
gitmek olarak görme
iman-› billâh: Allah’a inanma, Al-
lah’›, onun kâinatta tecelli eden
bütün s›fat ve isimleriyle beraber
kabul ederek Ona inanma.
istilzam: gerektirme 
izzet-i kudret: kudretin izzeti, fle-
refi
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler
kudret: güç, kuvvet, iktidar
kudsî: mukaddes, yüce
lâhiyâne: e¤lenircesine, oynarca-
s›na.
madem: ...den dolay›, böyle ise
merkeziyet: merkezde bulun-
mufl olma
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muktezâ: iktiza eden, gereken
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren
müstehziyâne: istihza edercesi-
ne, alay ederek, e¤lenerek, alay
yollu.
Mutasarr›f-› Hakîm: her fleyin
idare ve tanzimi elinde olan, her
fleyi hikmetle tasarruf eden Allah.
naks: noksan, eksiklik 
Rabb: besleyen, yetifltiren, verdi-
¤i nimetlerle mahlûkat› ›slah ve
terbiye eden Allah 
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi
rahmet-i vasia: bütün mahlûkat›
içine alan genifllikte ve bol rah-
met.
rükn-i imanî: imana ait esas,
iman›n esas›.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük 
sefahetkârane: sefahatkâr olana
yak›fl›r flekilde, zevk ve e¤lence-
ye afl›r› düflkün olarak, lüzumsuz
yere masraf ederek.
sükût: de¤erden düflme, de¤eri-
ni yitirme 
Sultan-› Sermedî: daimî, sürekli,
hükümdarl›¤›n›n sonu olmayan
sultan; Allah.
takarrür: yerleflme, kararl› hale
gelme
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme
teberri: aklanma, temiz olma,
ar›nma.
tekaddüs: temizlenme, kudsî k›l-
ma, fazlas›yla temiz ve mukad-
des olma.
zelilâne: zelil olarak, zelilce, afla-
¤›lanarak, alçakça.

adalet-i mutlaka: tam ada-
let, sonsuz adalet.
âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.
dâr-› mücazat ü mükâfat:
ceza ve mükâfat yeri; ahiret.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet

erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.

gadr-i mutlak: mutlak gadir,
tam zulüm ve merhametsiz-
lik, s›rf haks›zl›k.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.

haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-

malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda
hikmet-i âmme: umumî hik-
met; her fleyin alâkal› oldu¤u
‹lâhî gaye, kâinattaki umumî
ve ‹lâhî gaye.
hükmüne: yerine, de¤erine
idam-› ebedî: dirilmemek

1. Meleklere ve kadere, hay›r ve flerrin Allah’tan geldi¤ine iman etmek.



Melâikenin vücudunu ve vazife-i ubudiyetlerini ispat
eden bütün deliller ve hadsiz müflahedeler, mükâlemeler,
dolay›s›yla, âlem-i ervah›n ve âlem-i gayb›n ve âlem-i be-
kan›n ve âlem-i ahiretin ve ileride cin ve ins ile flenlendi-
rilecek olan dâr-› saadetin, Cennet ve Cehennemin vü-
cutlar›na delâlet ederler. Çünkü, melekler bu âlemleri
izn-i ‹lâhî ile görebilirler ve girerler. Ve Hazret-i Cebrail
gibi, insanlar ile görüflen umum melâike-i mukarrebîn,
mezkûr âlemlerin vücutlar›n› ve onlar, onlarda gezdikle-
rini müttefikan haber veriyorlar. Görmedi¤imiz Amerika
k›t'as›n›n vücudunu, ondan gelenlerin ihbar›yla, bedihî
bildi¤imiz gibi, yüz tevatür kuvvetinde bulunan melâike
ihbarat›yla, âlem-i bekan›n ve dâr-› ahiretin ve Cennet ve
Cehennemin vücutlar›na o kat'iyette iman etmek gerek-
tir. Ve öyle de iman ederiz.

Hem, Yirmi Alt›nc› Söz olan Risale-i Kaderde, iman-›
bilkader rüknünü ispat eden bütün deliller, dolay›s›yla,
haflre ve neflr-i suhufa ve mîzan-› ekberdeki muvazene-i
a'male delâlet ederler. Çünkü, her fleyin mukadderat›n›
gözümüz önünde nizam ve mîzan levhalar›nda kaydet-
mek ve her zîhayat›n sergüzeflt-i hayatiyelerini kuvve-i
haf›zalar›nda ve çekirdeklerinde ve sair elvah-› misaliye-
de yazmak ve her zîruhun, hususan insanlar›n, defter-i
a'mallerini elvah-› mahfuzada tesbit etmek, geçirmek, el-
bette öyle muhit bir kader ve hakîmâne bir takdir ve mü-
dakkikâne bir kay›t ve hafîzâne bir kitabet, ancak mah-
keme-i kübrada, umumî bir muhakeme neticesinde, dai-
mî bir mükâfat ve mücazat için olabilir. Yoksa, o ihatal›

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
dâr-› saadet: saadet, mutluluk
yeri, Cennet.
defter-i a’mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter; amellerin defteri.
elvah-› mahfuza: korunmufl,
muhafaza edilmifl levhalar.
elvah-› misaliye: örnek tablolar,
misalî manzaralar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hafîzane: koruyup, muhafaza
ederek
hakimane: hikmetli bir flekilde.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›
ihatal›: kuflat›c›
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
iman-› bilkader: kadere inanmak
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî ilmi
ile, kâinatta olmufl ve olacak bü-
tün fleylerin varl›k ve yoklu¤unu,
geçmifl ve gelece¤ini bilmesi 
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kitabet: kâtiplik, yazma
kuvve-i haf›za: haf›za gücü
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
melâike: melekler
melâike-i mukarrebîn: büyük
meleklerden bir zümre.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mizan: ölçü, denge
mizan-› ekber: en büyük terazi,
mahfler günü amellerin ölçülece-
¤i, hakikî mahiyeti ancak ahirette
bilinebilecek olan büyük terazi.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza
müdakkikane: dikkatlice, ince-
den inceye araflt›rarak
muhakeme: iki taraf› dinleyip
hüküm verme, hakimin taraflar›
dinleyip hüküm vermesi, yarg›la-
ma 
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muhit: ihata eden, kuflat›c›
mukadderat: Allah taraf›n-
dan ezelde takdir olunmufl
fleyler, ileride meydana gele-
cek haller ve olaylar, al›n ya-
z›s›.
mükâfat: ödül
mükâleme: konuflma
müflahede: gözlem.
müttefikan: ittifak ederek,
hep beraber, birlikte
muvazene-i a’mal: yap›lan
ifllerin tart›lmas›, amellerin
tart›l›p hesaplanmas›.

neflr-i suhuf: haflir zaman›,
insanlar›n hesaplar›n›n görül-
mesi için amel defterlerinin
meydana ç›kar›l›p herkesin
hesab›n›n görülmesi, amelle-
rin belli olmas›.
nizam: düzen 
Risale-i Kader: Kader Risale-
si, Risale-i Nur’da Sözler mec-
muas› içinde bulunan 26. söz
rükn: bir fleyi meydana geti-
ren unsurlardan her biri, esas
sergüzeflt-i hayatiye: hayat
maceras›, hayatta bafla ge-

lenler, yaflananlar
takdir: Allah’›n takdiri, Al-
lah’›n ilmiyle belli bir düzen
vermesi
tevatür: içinde yalan ihtimali
bulunmayan ve birbirlerine
kuvvet veren haberlerden
oluflan büyük bir toplulu¤a
ait haber
vazife-i ubudiyet: kulluk va-
zifesi.
zîhayat: hayat sahibi.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›,
hayattar.



ve inceden ince olan kay›t ve muhafaza, bütün bütün
manas›z, faydas›z kal›r; hikmete ve hakikate münafî olur.

Hem, haflir gelmezse, kader kalemiyle yaz›lan bu ki-
tab-› kâinat›n bütün muhakkak manalar› bozulur ki, hiç-
bir cihet-i imkân› olamaz. Ve o ihtimal, bu kâinat›n vü-
cudunu inkâr gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur.

Elhas›l, iman›n befl rüknü, bütün delilleriyle, haflir ve
neflrin vukuuna ve vücuduna ve dâr-› ahiretin vücuduna
ve aç›lmas›na delâlet edip, isterler ve flehadet edip, talep
ederler.

‹flte, hakikat-i haflriyenin, azametine tam muvaf›k böy-
le azametli ve sars›lmaz direkleri ve bürhanlar› bulundu-
¤u içindir ki, Kur'ân-› Mu'cizü’l-Beyan›n hemen hemen
üçten birisi haflir ve ahireti teflkil ediyor; ve onu, bütün
hakaik›na temel tafl› ve üssü’l-esas yap›yor; ve her fleyi
onun üstüne bina ediyor.

[Mukaddime nihayet buldu]

* * *
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zerlerini yapmaktan aciz b›rakan
Kur'an
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme 
muhal: imkans›z, olmas› müm-
kün olmayan
mukaddime: önsöz, bafllang›ç
muvaf›k: uygun, münasip
münâfi: z›t, ayk›r›
neflr: k›yamet günü bütün ölüle-
rin dirilmesi.
nihayet: son
rükn: esas, kaide, prensip 
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret
talep: isteme, dileme
teflkil: oluflturma, flekillendirme
üssü'l-esas: hakikî sa¤lam temel.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
azamet: büyüklük
binâ: kurma, dayand›rma
bürhan: delil, ispat, hüccet
cihet-i imkân: mümkün ol-
ma yönü, imkân taraf›. bir fle-
yin olabirlirlik taraf›, yönü.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan

elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek
hakikat-› haflriye: dirilifl ger-
çe¤i, haflir hakikat›
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah'›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›
hezeyan: saçmalama, herze
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda

iman: inanç, itikat
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî
ilmi ile, kâinatta olmufl ve
olacak bütün fleylerin varl›k
ve yoklu¤unu, geçmifl ve ge-
lece¤ini bilmesi 
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
Kur'ân-› Mucizül Beyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-



(Onuncu Sözün ‹kinci Zeyli)

Bafltaki ayetin mu'cizâne iflaret ettikleri dokuz tabaka
berahin-i haflriyeye dair “Dokuz Makam”dan Birinci
Makam:

oórªnërdG o¬ndnh @ n¿ƒoëpÑr°üoJ nÚ/Mnh n¿ƒo°ùrªoJ nÚ/M $G n¿ÉnërÑo°ùna
s»nërdG oêpôrîoj @ n¿hoôp¡r¶oJ nÚ/Mnh Év«p°ûnYnh p¢VrQr’Gnh päGnƒ'ªs°ùdG »pa
Én¡pJrƒne nór©nH n¢VrQr’G »p«ëojnh u»nërdG nøpe nâu«nªrdG oêpôrîojnh pâu«nªrdG nøpe

1 @ n¿ƒoLnôrîoJ n∂pd'òncnh
olan f›kradaki ferman-› haflre dair buradaki gösterdi¤i
bürhan-› bahiri ve hüccet-i kat›as› beyan ve izah edilecek
inflaallah. (HAfi‹YE)

Hayat›n yirmi sekizinci hassas›nda beyan edilmifltir ki:
Hayat, iman›n alt› erkân›na bak›p ispat ediyor, onlar›n
tahakkukuna iflaretler ediyor.

Evet, madem bu kâinat›n en mühim neticesi ve maye-
si ve hikmet-i hilkati hayatt›r; elbette o hakikat-i âliye, bu
fânî, k›sac›k, noksan, elemli hayat-› dünyeviyeye münha-
s›r de¤ildir. Belki, hayat›n yirmi dokuz hassas›yla mahiye-
tinin azameti anlafl›lan flecere-i hayat›n gayesi, neticesi ve
o flecerenin azametine lây›k meyvesi, hayat-› ebediyedir

HAfi‹YE: O makam daha yaz›lmam›fl ve hayat meselesi haflre münase-
beti için buraya girmifl. Fakat hayat›n ahirinde kader rüknüne iflareti pek
ince ve derindir.

ayet: Kur'an'›n her bir cümlesi
azamet: büyüklük
berahin-i haflriye: haflre dair de-
liller, burhanlar
beyan: aç›klama, bildirme, izah
bürhan-› bâhir: büyük ve genifl
delil.
dair: alakal›, ilgili
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap
erkân: rükünler, esaslar 
fânî: ölümlü, geçici
ferman-› haflr: ölülerin k›yamet-
te diriltilmesi emri, toplanma, bir
araya gelme buyru¤u.
f›kra: k›s›m, bölüm
hakikat-› âliye: yüce, ulu gerçek.
hâssa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik
hafliye: dipnot
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›
hikmet-i hilkat: yarat›l›fl hikmeti.
hüccet-i kat›a: kat'i ve kesin de-
lil, hiç bir flüpheye mahal b›rak-
mayan delil
iman: inanç, itikat
inflaallah: 'Allah izin verirse' ma-
nas›nda kullan›lan bir dua
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me

izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma

kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler

madem: ...den dolay›, böyle
ise

mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i
makam: yer, mevki.
mâye: temel, as›l, esas, öz
mu'ciz-âne: mu’cizeli bir fle-
kilde.
mühim: önemli, ehemmiyetli 

münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
flecere-i hayat: hayat a¤ac› 
tabaka: derece, kat
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma 
Zeyl: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m

1. Akflama erdi¤inizde ve sabaha kavufltu¤unuzda Allah’› tespih edin. • Göklerde ve yerde
olanlar›n hamd ve senas› Ona mahsustur. Gündüzün sonuna do¤ru ve ö¤le vaktine eriflin-
ce de Allah’› tespih edip namaz k›l›n. • Ölüden diriyi, diriden ölüyü O ç›kar›r. Ölümünden
sonra yeryüzünü O diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle ç›kar›lacaks›n›z. (Rûm Suresi: 17-19.)
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ve hayat-› uhreviyedir ve tafl›yla ve a¤ac›yla, topra¤›yla
hayattar olan dâr-› saadetteki hayatt›r. Yoksa, bu hadsiz
cihazat-› mühimme ile teçhiz edilen hayat fleceresi, zîflu-
ur hakk›nda, hususan insan hakk›nda, meyvesiz, fayda-
s›z, hakikatsiz olmak lâz›m gelecek. Ve sermayece ciha-
zatça serçe kuflundan meselâ yirmi derece ziyade ve bu
kâinat›n ve zîhayat›n en mühim, yüksek ve ehemmiyetli
mahlûku olan insan, serçe kuflundan, saadet-i hayat ci-
hetinde yirmi derece afla¤› düflüp, en bedbaht, en zelil
bir bîçare olacak. Hem, en k›ymettar bir nimet olan ak›l
dahi, geçmifl zaman›n hüzünlerini ve gelecek zaman›n
korkular›n› düflünmekle kalb-i insan› mütemadiyen inci-
tip bir lezzete dokuz elemleri kar›flt›rd›¤›ndan, en musi-
betli bir belâ olur. Bu ise yüz derece bât›ld›r. Demek bu
hayat-› dünyeviye, ahirete iman rüknünü kat'î ispat edi-
yor ve her baharda haflrin üç yüz binden ziyade numu-
nelerini gözümüze gösteriyor.

Acaba senin cisminde ve senin bahçende ve senin va-
tan›nda senin hayat›na lâz›m ve münasip bütün levaz›-
mat› ve cihazat› hikmet ve inayet ve rahmetle ihzar eden
ve vaktinde yetifltiren, hatta senin midenin beka ve yafla-
mak arzusuyla etti¤i hususî ve cüz'î olan r›z›k duas›n› bi-
len ve ifliten ve hadsiz leziz taamlarla o duan›n kabulünü
gösteren ve mideyi memnun eden bir Mutasarr›f-› Kadîr,
hiç mümkün müdür ki, seni bilmesin ve görmesin? Ve
nev-i insan›n en büyük gayesi olan hayat-› ebediyeye
lâz›m esbab› ihzar etmesin? Ve nev-i insan›n en büyük,
en ehemmiyetli, en lây›k ve umumî olan beka duas›n›,
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hususan: bilhassa, özellikle
hususî: özel
hüzn: keder, tasa, gam
ihzar: haz›r etme, haz›rlama 
iman: inanç, itikat
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kalb-i insan: insan kalbi
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri
leziz: lezzetli, tatl›
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan
meselâ: örne¤in
mühim: önemli, ehemmiyetli 
münasip: uygun
musibet: felaket, bela
Mutasarr›f-› Kadîr: kudretli mu-
tasarr›f, her fleyi sevk ve idare
eden, tükenmez güç ve kudret
sahibi olan Allah.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›
nev’i insan: insan türü, insano¤lu
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl
nümune: örnek
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik
r›zk: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler
rükn: esas, kaide, prensip 
saadet-i hayat: hayat›n mutlulu-
¤u, canl›l›¤›n vermifl oldu¤u mut-
luluk.
flecere: a¤aç
taam: yemek, yiyecek
teçhîz: cihazlama, donatma
umumî: genel
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir, afla¤›-
lanm›fl
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
ziyade: çok, fazla

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci ha-
yat.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan 
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk
belâ: musibet, s›k›nt›
bîçare: çaresiz, zavall›
cihazat: cihazlar, uzuvlar, or-

ganlar
cihazat-› mühimme: mühim,
önemli cihazlar, önemli alet
ve edevatlar, organlar.
cihet: yön
cüz’î: küçük, az
dâr-› saadet: saadet, mutlu-
luk yeri, Cennet.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
ehemmiyetli: önemli
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap
esbap: sebepler, vas›talar
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz

hakikat: gerçek, esas
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat, ahiret hayat›
hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.
hayattar: canl›, yaflayan.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda



hayat-› uhreviyenin inflas›yla ve Cennetin icad›yla kabul
etmesin? Ve kâinat›n en mühim mahlûku, belki zeminin
sultan› ve neticesi olan nev-i insan›n Arfl ve ferfli ç›nlatan
umumî ve gayet kuvvetli duas›n› iflitmeyip, küçük bir mi-
de kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, ke-
mal-i hikmetini ve nihayet rahmetini inkâr ettirsin? Ha-
fla, yüz bin defa hafla!

Hem hiç kabil midir ki, hayat›n en cüz'îsinin pek gizli
sesini iflitsin, derdini dinlesin ve derman versin ve naz›n›
çeksin ve kemal-i itina ve ihtimam ile beslesin ve ona
dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlûkat›n› ona hiz-
metkâr yaps›n; ve sonra en büyük ve k›ymettar ve bâkî
ve nazdar bir hayat›n gök sadas› gibi yüksek sesini iflit-
mesin? Ve onun çok ehemmiyetli beka duas›n› ve naz›n›
ve niyaz›n› nazara almas›n? Âdeta bir neferin kemal-i iti-
na ile teçhiz ve idaresini yaps›n ve mutî ve muhteflem or-
duya hiç bakmas›n? Ve zerreyi görsün, günefli görme-
sin? Sivrisine¤in sesini iflitsin, gök gürültüsünü iflitmesin?
Hafla, yüz bin defa hafla!

Hem hiçbir cihetle ak›l kabul eder mi ki, hadsiz rah-
metli, muhabbetli ve nihayet derecede flefkatli ve Kendi
sanat›n› çok sever ve Kendini sevdirir ve Kendini seven-
leri ziyade sever bir Zat-› Kadîr-i Hakîm, en ziyade Ken-
dini seven ve sevimli ve sevilen ve Sâniini f›traten peres-
tifl eden hayat› ve hayat›n zat› ve cevheri olan ruhu
mevt-i ebedî ile idam edip Kendinden o sevgili muhibbini
ve habibini ebedî bir sûrette küstürsün, dar›lts›n, dehfletli
rencide ederek s›rr-› rahmetini ve nur-u muhabbetini

adeta: sanki
Arfl: gö¤ün en yüksek kat›
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan
beka: bakîlik, ebedîlik, sonsuzluk
cevher: esas, maya, öz 
cihet: yön
cüz’î: küçük, az
dehfletli: ürkütücü, korkunç
derman: ilaç, çare
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli
ehemmiyet: önem
ehemmiyetli: önemli
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibariyle.
gayet: son derece
habîb: sevilen, sevgili 
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin
hayat-› uhreviye: uhrevî hayat,
ahirete ait olan hayat.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme
idam: yok etme
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme
infla: vücuda getirme, yaratma 
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kemal-i hikmet: hikmetin mü-
kemmelli¤i, tam ve eksiksiz bir
hikmet, mükemmel hikmet ve
gaye.
kemal-i itina: itinan›n son dere-
cesi, son derece dikkat ve itina.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar
mevt-i ebedî: ebedî ölüm, son-
suz ölüm.
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muhabbet: sevgi, sevme
muhibb: seven, sevgi besle-
yen, muhabbetli
mühim: önemli, ehemmiyetli 
muhteflem: haflmetli, yüce
mutî: itaat eden, boyun e¤en 
nazar: bak›fl, dikkat
nazdar: nazl› 
nefer: asker, er
nev’i insan: insan türü, insa-
no¤lu
nihayet: son derece 
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma

nur-u muhabbet: muhabbet
nuru, sevgi nuru, ›fl›¤›.
perestifl: tapma, afl›r› derece-
de sevme, meftunluk
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik
rencide: incinmifl, k›r›lm›fl,
gücendirilmifl
sada: ses
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah 
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet

s›rr-› rahmet: rahmet s›rr›;
merhamet etmenin, flefkat
etmenin s›rr›.
suret: biçim, flekil, tarz
teçhîz: cihazlama, donatma
umumî: genel
zat: kendi
Zat-› Kadîr-i Hakîm: her fleyi
hikmetli yaratan ve her fleye
gücü yeten Allah.
zemin: yeryüzü 
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom
ziyade: fazla, fazlas›yla



inkâr etsin ve ettirsin? Hafla, yüz bin defa hafla ve kellâ!
Bu kâinat› cilvesiyle süslendiren bir cemal-i mutlak ve
umum mahlûkat› sevindiren bir rahmet-i mutlaka, böyle
hadsiz bir çirkinlikten ve kubh-u mutlaktan ve böyle bir
zulm-ü mutlaktan, bir merhametsizlikten, elbette niha-
yetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir.

NET‹CE: Madem dünyada hayat var; elbette insanlar-
dan hayat›n s›rr›n› anlayanlar ve hayat›n› sû-i istimal et-
meyenler, dâr-› bekada ve Cennet-i bâkiyede hayat-› bâ-
kiyeye mazhar olacaklard›r. Amenna!

Ve hem, nas›l ki yeryüzünde bulunan parlak fleylerin
güneflin akisleriyle parlamalar› ve denizlerin yüzlerinde
kabarc›klar ziyan›n lem'alar›yla parlay›p sönmeleri, arka-
lar›ndan gelen kabarc›klar gidenler gibi yine hayalî gü-
neflçiklere aynal›k etmeleri bilbedahe gösteriyor ki, o
lem'alar, yüksek bir tek güneflin cilve-i in'ikâs›d›rlar ve gü-
neflin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar ve ›fl›k par-
maklar›yla ona iflaret ediyorlar. Aynen öyle de, Zat-›
Hayy-› Kayyumun Muhyî isminin cilve-i azam› ile berrin
yüzünde ve bahrin içindeki zîhayatlar›n kudret-i ‹lâhiye
ile parlay›p, arkalar›ndan gelenlere yer vermek için “Ya
Hayy!” deyip perde-i gaybda gizlenmeleri, bir hayat-›
sermediye sahibi olan Zat-› Hayy-› Kayyumun hayat›na
ve vücub-u vücuduna flahadetler, iflaretler ettikleri gibi;
umum mevcudat›n tanziminde eseri görünen ilm-i ‹lâhî-
ye flahadet eden bütün deliller ve kâinatta tasarruf eden
kudreti ispat eden bütün bürhanlar ve tanzim ve idare-i
kâinatta hükümferma olan irade ve meflieti ispat eden
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kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kellâ: hiç bir zaman, asla,
kat’iyen, kesinlikle.
kubh-› mutlak: mutlak çirkinlik.
kudret: güç, kuvvet, iktidar
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
lem’a: par›lt›
madem: ...den dolay›, böyle ise
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar
mazhar: nail olma, flereflenme
mefliet: dileme, irade, istek
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
muhyî: ölüleri dirilten, hayat ve-
ren Allah.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z
perde-i gayp: gayp perdesi, gizli
perde; insanlar›n bilmeyip sadece
Allah’›n bildi¤i gayp âlemdeki
manevî perde
rahmet-i mutlaka: Allah’›n mut-
lak rahmeti, kayda ve flarta ba¤l›
olmayan rahmet, her yönüyle
rahmet, tam rahmet.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›
su-i istimal: bir fleyi kötüye kul-
lanma.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma
umum: bütün
Vücûb-u Vücud: varl›¤› gerekli
olmak, olmamas› imkans›z ol-
mak, varl›¤› zarurî ve vacip olmak
ya Hayy: Ey gerçek hayat sahibi
olan Allah’›m!
yâd: anma
Zat-› Hayy-› Kayyum: varl›¤›, diri-
li¤i her an için olup gökleri ve
yerleri her an için tutan; her fleye,
her hususta iktidar› yeten zat, Al-
lah.
zîhayat: hayat sahibi.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur
zulm-i mutlak: sonsuz ve s›n›rs›z
zulüm, tam zulüm.

akis: yans›ma
Amenna: inand›k, diyecek
yok, tasdik ederiz.
bahr: deniz 
berr: toprak, kara, yer
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
bürhan: delil, ispat, hüccet
cemal-i mutlak: sonsuz ve
kusursuz güzellik.
Cennet-i bakiye: bakî, ebedî
ve daimî olan Cennet hayat›
cilve: tecelli, görüntü
cilve-i azam: en büyük tecel-

li, en büyük Rabbanî cilve.
cilve-i in’ikâs: yans›man›n
görüntüsü, yans›yan görüntü.
dâr-› beka: bâkî ve sonsuz
dünya; ahiret.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il,
Allah göstermesin
hayalî: hayalle ilgili, gerçek
olmayan
hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›

hayat-› sermediye: ebedî,
daimî hayat
hükümferma: hükümran,
hüküm süren
idare-i kâinat: kâinat› idare
etme
ilm-i ‹lâhî: Allah’›n ilmi
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme



bütün hüccetler ve Kelâm-› Rabbanî ve vahy-i ‹lâhînin
medar› olan risaletleri ispat eden bütün alâmetler, mu'ci-
zeler ve hakeza yedi s›fat-› ‹lâhiyeye flahadet eden bütün
delâil, bilittifak Zat-› Hayy-› Kayyumun hayat›na delâlet,
flehadet, iflaret ediyorlar. Çünkü, nas›l bir fleyde görmek
varsa, hayat› da vard›r; iflitmek varsa, hayat›n alâmetidir;
söylemek varsa, hayat›n vücuduna iflaret eder; ihtiyar,
irade varsa, hayat› gösterir. Aynen öyle de, bu kâinatta
asar›yla vücutlar› muhakkak ve bedihî olan kudret-i mut-
laka ve irade-i flamile ve ilm-i muhit gibi s›fatlar, bütün
delâilleriyle, Zat-› Hayy-› Kayyumun hayat›na ve vücub-u
vücuduna flahadet ederler ve bütün kâinat› bir gölgesiyle
›fl›kland›ran ve bir cilvesiyle bütün dâr-› ahireti zerrat›yla
beraber hayatland›ran hayat-› sermediyesine flahadet
ederler.

Hem hayat, “melâikeye iman” rüknüne dahi bakar,
remzen ispat eder. Çünkü, madem kâinatta en mühim
netice hayatt›r ve en ziyade intiflar eden ve k›ymettarl›¤›
için nüshalar› teksir edilen ve zemin misafirhanesini ge-
lip geçen kafilelerle flenlendiren zîhayatlard›r. Ve madem
küre-i arz bu kadar zîhayat›n enva›yla dolmufl ve müte-
madiyen zîhayat envalar›n› tecdit ve teksir etmek hikme-
tiyle, her vakit dolar boflan›r ve en hasis ve çürümüfl
maddelerinde dahi kesretle zîhayatlar halk edilerek bir
mahfler-i huveynat oluyor. Ve madem hayat›n süzülmüfl
en sâfî hulâsas› olan fluur ve ak›l ve lâtif ve sabit cevheri
olan ruh, küre-i arzda gayet kesretli bir sûrette halk olu-
nuyorlar; âdeta küre-i arz, hayat ve ak›l ve fluur ve ervah

âdeta: sanki
alâmet: belirti, iflaret, iz
asar: eserler
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
bilittifak: ittifakla, beraberce, el-
birli¤iyle
cevher: esas, maya, öz 
cilve: tecelli, görüntü
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret
enva: çeflitler, türler, neviler.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
gayet: son derece
hâkezâ: böylece, bunun gibi
halk: yaratma, yoktan var etme
hasîs: ufak, de¤ersiz 
hayat-› sermediye: ebedî, daimî
hayat
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda
hüccet: delil
hulâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme
ilm-i muhit: her fleyi ihata edici,
kuflat›c› ilim.
iman: inanç, itikat
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç
irade-i flamile: Cenab-› Hakk›n
bütün kâinat ve mahlûkat› kufla-
tan kudreti.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
Kelâm-› Rabbanî: Rabbanî ke-
lâm, Allah’›n kelâm›.
kesret: çokluk
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli
kudret-i mutlaka: mutlak kud-
ret, sonsuz ve s›n›rs›z kudret.
küre-i arz: yer küre, dünya
lâtif: tatl›, hofl
madem: ...den dolay›, böyle ise
mahfler-i huveynat: mikrosko-
bik hayvanlar toplulu¤u, hücre
toplulu¤u, mikroskobik canl›lar
toplulu¤u.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
melâike: melekler
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mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley
mühim: önemli, ehemmiyetli 
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri
remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.
risalet: elçilik, resullük, pey-
gamber olarak gönderilme
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k

rükn: esas, kaide, prensip 
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen
sâfî: saf olan, kat›fl›ks›z, duru
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret
s›fat: vas›f, nitelik
s›fat-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatla-
r›.
suret: biçim, flekil, tarz
fluur: bilinç
tecdîd: yenileme, tazeleme
teksîr: ço¤altma
vahy-i ‹lâhî: ‹lâhî vahiy, Allah
taraf›nda vahiy ile gelen, emir

ve yasaklar.
vücûb-u vücud: varl›¤› ge-
rekli olmak, olmamas› imkan-
s›z olmak, varl›¤› zarurî ve va-
cip olmak
Zat-› Hayy-› Kayyum: varl›¤›,
dirili¤i her an için olup gökle-
ri ve yerleri her an için tutan;
her fleye, her hususta iktidar›
yeten zat, Allah.
zemin: yeryüzü 
zerrat: zerreler, atomlar
zîhayat: hayat sahibi.
ziyade: çok, fazla



ile ihya olup öyle flenlendirilmifl. Elbette küre-i arzdan
daha lâtif, daha nuranî, daha büyük, daha ehemmiyetli
olan ecram-› semaviye, ölü, camit, hayats›z, fluursuz kal-
mas› imkân haricindedir.

Demek, gökleri, güneflleri, y›ld›zlar› flenlendirecek ve
hayattar vaziyetini verecek ve netice-i hilkat-i semavat›
gösterecek ve hitabat-› Sübhaniyeye mazhar olacak olan
zîfluur, zîhayat ve semavata münasip sekeneler, herhalde
s›rr-› hayatla bulunuyorlar ki, onlar da melâikelerdir.

Hem hayat›n s›rr-› mahiyeti “peygamberlere iman”
rüknüne bak›p remzen ispat eder. Evet, madem kâinat
hayat için yarat›lm›fl ve hayat dahi Hayy-› Kayyum-u
Ezelînin bir cilve-i azam›d›r, bir nakfl-› ekmelidir, bir sa-
nat-› ecmelidir. Madem Hayat-› Sermediye, resullerin
gönderilmesiyle ve kitaplar›n indirilmesiyle kendini gös-
terir. (Evet, e¤er kitaplar ve peygamberler olmazsa, o
Hayat-› Ezeliye bilinmez. Nas›l ki bir adam›n söylemesiy-
le diri ve hayattar oldu¤u anlafl›l›r; öyle de, bu kâinat›n
perdesi alt›nda olan âlem-i gayb›n arkas›nda söyleyen,
konuflan, emir ve nehyedip hitap eden bir Zat›n kelima-
t›n›, hitabat›n› gösterecek, peygamberler ve nazil olan ki-
taplard›r.) Elbette kâinattaki hayat, kat'î bir surette Hayy-›
Ezelînin vücub-u vücuduna kat'î flahadet etti¤i gibi, o Ha-
yat-› Ezeliyenin fluaat›, celevat›, münasebat› olan “irsal-i
rusül” ve “inzal-i kütüb” rükünlerine bakar, remzen ispat
eder. Ve bilhassa risalet-i Muhammediye (a.s.m.) ve vahy-i
Kur'ânî hayat›n ruhu ve akl› hükmünde oldu¤undan, bu
hayat›n vücudu gibi hakkaniyetleri kat'îdir denilebilir.
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lirlik
inzal-i kütüp: kitaplar›n indiril-
mesi, Cenab-› Hakk›n vahiy ile
peygamberlere kitap gönderme-
si.
irsal-i rusül: peygamber gönder-
me, Cenab-› Hakk›n insanlara
peygamber göndermesi.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan
kelimat: kelimeler, sözler
küre-i arz: yer küre, dünya
lâtif: tatl›, hofl
madem: ...den dolay›, böyle ise
mazhar: nail olma, flereflenme
melâike: melekler
münasebat: münasebetler, ilgi-
ler, yak›nl›klar, ba¤lar, iliflkiler,
uygunluklar.
münasip: uygun
nakfl-› ekmel: en mükemmel na-
k›fl
nazil: nüzul eden, inen
nehy: yasaklama, menetme, bir
iflin yap›lmamas› konusunda
tembihte bulunma 
netice-i hilkat-i semavat: gökle-
rin yarat›l›fl›n›n neticesi ve bun-
dan beklenen fley.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver 
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
resul: Allah’›n elçisi, peygamber
risalet-i Muhammediye: kâina-
t›n nuru ve fluuru olan Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
ruh: öz, can al›c› nokta 
rükn: esas, kaide, prensip 
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret
sanat-› ecmel: en güzel sanat.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, oturanlar
semavat: semalar, gökler 
s›rr-› hayat: hayat ve hayat›n
gerçe¤i.
s›rr-› mahiyet: bir fleyin mahiye-
tinin ne idü¤ünün, ne oldu¤unun,
iç yüzünün s›rr›, gerçe¤i.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar
suret: biçim, flekil, tarz
fluursuz: idraksiz, bilgisiz
vahy-i Kur’ânî: Kur’ân’›n vahiy
hakikati
vaziyet: durum
vücûb-u vücud: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkans›z olmak,
varl›¤› zarurî ve vacip olmak
Zat: azamet ve ululuk sahibi olan
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.

âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
bilhassa: özellikle
camit: ruhsuz, cans›z madde
celevat: cilveler, güzel görü-
nüfller, tecelliler.
cilve-i azam: en büyük tecel-
li, en büyük Rabbanî cilve.
ecram-› semaviye: gök ci-
simleri, y›ld›zlar, gezegenler.
ehemmiyetli: önemli

emir: ifl buyurma, buyruk
hakkaniyet: hak ve adalete
uygunluk, hak ve do¤ruluk-
tan ayr›lmama
hariç: d›flar›
Hayat-› Ezeliye: zaman ve
mekanla kay›tl› olmayan eze-
lî hayat sahibi olan Allah
Hayat-› Sermediye: ebedî,
daimî hayat
hayattar: canl›, yaflayan.
Hayy-› Ezelî: ezelî hayat sahi-
bi Allah.
Hayy-› Kayyum-› ezelî: her

fleye her hususta gücü yeten
ezelî hayat sahibi, Allah.
hitabat: hitaplar, seslenifller
hitâbât-› Sübhâniye: Allah’›n
kusursuz ve noksans›z ko-
nuflmas›
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme
iman: inanç, itikat
imkân: mümkün olma, olabi-



Evet, nas›l ki hayat bu kâinattan süzülmüfl bir hulâsa-
d›r ve fluur ve his dahi, hayattan süzülmüfl, hayat›n bir
hulâsas›d›r; ve ak›l dahi, fluurdan ve histen süzülmüfl, flu-
urun bir hulâsas›d›r; ve ruh dahi, hayat›n hâlis ve sâfî bir
cevheri ve sabit ve müstakil zat›d›r. Öyle de, maddî ve
manevî hayat-› Muhammediye (a.s.m.) dahi, hayattan ve
ruh-u kâinattan süzülmüfl hulâsatü’l-hulâsad›r; ve risalet-i
Muhammediye (a.s.m.) dahi, kâinat›n his ve fluur ve ak-
l›ndan süzülmüfl en sâfî hulâsas›d›r. Belki maddî ve ma-
nevî hayat-› Muhammediye (a.s.m.), asar›n›n flahadetiy-
le, hayat-› kâinat›n hayat›d›r; ve risalet-i Muhammediye
(a.s.m.), fluur-u kâinat›n fluurudur ve nurudur; ve vahy-i
Kur'ân dahi, hayattar hakaik›n›n flahadetiyle, hayat-› kâ-
inat›n ruhudur ve fluur-u kâinat›n akl›d›r.

Evet, evet, evet! E¤er kâinattan risalet-i Muhammedi-
yenin (a.s.m.) nuru ç›ksa, gitse, kâinat vefat edecek.
E¤er Kur'ân gitse, kâinat divane olacak ve küre-i arz ka-
fas›n›, akl›n› kaybedecek, belki fluursuz kalm›fl olan bafl›-
n› bir seyyareye çarpacak, bir k›yameti koparacak.

Hem hayat, “iman-› bilkader” rüknüne bak›yor, rem-
zen ispat eder. Çünkü madem hayat âlem-i flahadetin zi-
yas›d›r ve istilâ ediyor; ve vücudun neticesi ve gayesidir;
ve Hâl›k-› Kâinat›n en cami âyinesidir; ve faaliyet-i Rab-
baniyenin en mükemmel enmuzeci ve fihristesidir, tem-
silde hata olmas›n, bir nevi program› hükmündedir.
Elbette âlem-i gayp, yani mazi, müstakbel, yani geçmifl
ve gelecek mahlûkat›n hayat-› maneviyeleri hükmünde
olan intizam ve nizam ve malûmiyet ve meflhudiyet ve

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.
asar: eserler
âyine: ayna
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan
cevher: esas, maya, öz 
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan
enmûzec: nümune, örnek
faaliyet-i Rabbâniye: her fleyi
terbiye ve idare eden Allah’›n fa-
aliyeti, icraat›
fihriste: katalog, liste
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n ve onun
içinde olan her fleyin yarat›c›s›,
Allah.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru
hayat-› kâinat: kâinat›n hayat›.
hayat-› manevîye: manevî ha-
yat.
hayat-› Muhammediye: kâinat›n
hayat› olan Hz. Muhammed
(a.s.m)
hayattar: canl›, yaflayan.
hükmünde: de¤erinde, yerinde
hulâsa: bir fleyin özü, esas›, temel
k›sm› 
hulasâtü’l-hulâsa: hulâsan›n hu-
lâsas›, özünün özü 
iman-› bilkader: kadere inanmak
intizam: düzenlilik, düzgünlük
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
istilâ: kaplama, yay›lma
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas› 
küre-i arz: yer küre, dünya
maddî: madde ile alakal›, cismanî
madem: ...den dolay›, böyle ise
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar
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malûmiyet: malûmluk, bilin-
me, belli olma 
manevî: manaya ait, maddî
olmayan
mazi: geçmifl zaman
meflhudiyet: gözle görüfl, fla-
hit olufl, flahitlik.
müstakbel: gelecek zaman
müstakil: ba¤›ms›z, baflkas›-
na tabi olmayan
nevî: çeflit, tür
nizam: düzen 
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
remzen: remiz ile, iflaret ede-

rek, iflaretle.
risalet-i Muhammediye: kâ-
inat›n nuru ve fluuru olan Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) pey-
gamberli¤i.
ruh: öz, can al›c› nokta 
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k
ruh-i kâinat: kâinat›n ruhu
rükn: esas, kaide, prensip 
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen;
ispatlanm›fl
sâfî: saf olan, kat›fl›ks›z, duru

flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret
seyyare: gezegen
fluur: bilinç
fluur-› kâinat: kâinat›n fluuru,
bilinci
fluursuz: idraksiz, bilgisiz
temsil: benzetme, misal ge-
tirme
vahy-i Kur’ân: Kur’ân’›n va-
hiy hakikati
zat: as›l, öz, cevher 
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur



taayyün ve evamir-i tekviniyeyi imtisale müheyya bir va-
ziyette bulunmalar›n› s›rr-› hayat iktiza ediyor.

Nas›l ki, bir a¤ac›n çekirdek-i aslîsi ve kökü ve münte-
has›nda ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi, aynen a¤aç
gibi, bir nevi hayata mazhard›rlar; belki, a¤ac›n kava-
nin-i hayatiyesinden daha ince kavanin-i hayat› tafl›yor-
lar. Hem nas›l ki, bu haz›r bahardan evvel geçmifl güzün
b›rakt›¤› tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra,
gelecek baharlarda b›rakaca¤› çekirdekler, kökler, bu ba-
har gibi cilve-i hayat› tafl›yorlar ve kavanin-i hayatiyeye
tâbidirler. Aynen öyle de, flecere-i kâinat›n bütün dal ve
budaklar›yla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var; geç-
mifl ve gelecek tav›rlar›ndan ve vaziyetlerinden müteflek-
kil bir silsilesi bulunur; her nev'î ve her cüz'ünün ilm-i ‹lâ-
hiyede muhtelif tav›rlar› ile müteaddit vücutlar› bir silsile-i
vücud-u ilmî teflkil eder. Ve vücud-u haricî gibi, vücud-u
ilmî dahi hayat-› umumiyenin manevî bir cilvesine maz-
hard›r ki, mukadderat-› hayatiye o manidar ve canl› el-
vah-› kaderiyeden al›n›r.

Evet, âlem-i gayb›n bir nevi olan âlem-i ervah, ayn-›
hayat ve madde-i hayat ve hayat›n cevherleri ve zatlar›
olan ervah ile dolu olmas›; elbette mazi ve müstakbel de-
nilen âlem-i gayb›n bir di¤er nevi de ve ikinci k›sm› da-
hi, cilve-i hayata mazhariyeti ister ve istilzam eder.

Hem bir fleyin vücud-u ilmîsindeki intizam-› ekmel ve
manidar vaziyetleri ve canl› meyveleri, tav›rlar›, bir ne-
vi hayat-› maneviyeye mazhariyetini gösterir. Evet,
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leri
madde-i hayat: hayat maddesi,
hayat için lüzumlu olan madde.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
manidar: nükteli, ince manal›
mazhar: nail olma, flereflenme
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme
mazi: geçmifl zaman
müheyya: haz›r, haz›rlanm›fl,
amade.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
mukadderat-› hayatiye: kader
kalemiyle yaz›lm›fl hayat›n prog-
ram›; kader, al›n yaz›s›.
müntehâ: bir fleyin ulaflabildi¤i
son yer, nihayet
müstakbel: gelecek zaman
müteaddit: çeflitli, bir çok
müteflekkil: meydana gelmifl,
kurulmufl
nev’î: nev’ ile ilgili, nev’e ait, çe-
flitle ilgili.
nevî: çeflit, tür
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›
silsile: zincir 
silsile-i vücud-u ilmî: bilgiden
ibaret varl›k silsilesi.
s›rr-› hayat: hayat ve hayat›n
gerçe¤i.
taayyün: meydana ç›kma, belli
olma, belirlenme
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden
teflkil: oluflturma, flekillendirme
vaziyet: durum
vücud-i haricî: haricî vücut, varl›-
¤› ortaya ç›kan, d›flar›da varl›¤› bi-
linen, nesnel.
vücud-i ilmî: ilmî varl›k; bilgiden
ibaret varl›k, sadece bilgi olarak
var olan.
zat: kendi

âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
ayn-› hayat: hayat p›nar›.
çekirdek-i aslî: as›l çekirdek,
öz; kâinat›n özü, aslî çekirde-
¤i.
cevher: esas, maya, öz 
cilve: tecelli, görüntü
cilve-i hayat: hayat cilveleri,
güzellikleri.

cüz: parça
elvah-› kaderiye: kader çizgi-
lerini (yaz›lar›n›) içeren levha-
lar.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
evamir-i tekviniye: yaratma
içeren emirler, varl›¤›n yarat›-
l›fl›yla ilgili ifller.
evvel: önce
hayat-› manevîye: manevî
hayat.
hayat-› umumîye: umuma
ait olan hayat, toplum hayat›;

genel hayat.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma
ilm-i ‹lâhiye: Allah’a ait ilim.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me 
intizam-› ekmel: mükemmel
sistem, düzen
istilzam: gerektirme 
kavanin-i hayat: hayat pren-
sipleri, kaideleri.
kavanin-i hayatiye: hayat›n
kanunlar›, prensipleri, kaide-



Hayat-› Ezeliye güneflinin ziyas› olan bu gibi cilve-i ha-
yat, elbette yaln›z bu âlem-i flahadete ve bu zaman-› ha-
z›ra ve bu vücud-u haricîye münhas›r olamaz; belki, her
bir âlem, kabiliyetine göre, o ziyan›n cilvesine mazhard›r
ve kâinat bütün âlemleriyle o cilve ile hayattar ve ziya-
dard›r. Yoksa, nazar-› dalâletin gördü¤ü gibi, muvakkat
ve zahirî bir hayat alt›nda, her bir âlem, büyük ve müt-
hifl birer cenaze ve karanl›kl› birer virane âlem olacakt›.

‹flte, “kadere ve kazaya iman” rüknünün dahi genifl bir
veçhi de s›rr-› hayatla anlafl›l›yor ve sabit oluyor. Yani,
nas›l ki âlem-i flehadet ve mevcut haz›r eflya, intizamla-
r›yla ve neticeleriyle hayattarl›klar› görünüyor; öyle de,
âlem-i gayptan say›lan geçmifl ve gelecek mahlûkat›n da-
hi, manen hayattar bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer
sübût-u ilmîleri vard›r ki, Levh-i Kaza ve Kader vas›tas›y-
la, o manevî hayat›n eseri mukadderat nam›yla görünür,
tezahür eder.

* * *

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.
cilve: tecelli, görüntü
cilve-i hayat: hayat cilveleri, gü-
zellikleri.
Hayat-› Ezeliye: zaman ve me-
kanla kay›tl› olmayan ezelî hayat
sahibi olan Allah
hayattar: canl›, yaflayan.
iman: inanç, itikat
intizam: düzenlilik, düzgünlük
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
kaza: olaca¤› Cenab-› Hak taraf›n-
dan bilinen ve takdir olunan fley-
lerin zaman› gelince yaratmas›
levh-i kaza ve kader: kader ve
kazan›n yer ald›¤› levha, olmufl ve
olacak fleylerin ilm-i ‹lâhîdeki var-
l›klar›.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca
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manevî: manaya ait, maddî
olmayan
mazhar: nail olma, flereflen-
me
mukadderat: Allah taraf›n-
dan ezelde takdir olunmufl
fleyler, ileride meydana gele-
cek haller ve olaylar, al›n ya-
z›s›.
münhas›r: s›n›rl›, bir fleye ve-
ya kimseye mahsus
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç
muvakkat: geçici

nam: ad
nazar-› dalâlet: 
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k
rükn: esas, kaide, prensip 
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl 
s›rr-› hayat: hayat›n s›rr› 
sübut-› ilmî: ilmen sabit ol-
ma, ilmî olarak gerçekleflme.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma
vas›ta: arac›l›k 

vecih: cihet, yön
virane: harabe, y›k›nt›
vücud-i haricî: haricî vücut,
varl›¤› ortaya ç›kan, d›flar›da
varl›¤› bilinen, nesnel.
vücud-i manevî: manevî vü-
cut.
zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan
zaman-› hâz›ra: flimdiki za-
man.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak,
ayd›nl›k.
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-A-

ABDÜLKAH‹R-‹ CÜRCAN‹: (ö.471/1078-79) Arap dil bilgini ve edebiyat nazari-
yatç›s›. Ortaça¤›n önemli kültür merkezlerinden biri olan Cürcan’da do¤an Cürcanî,
Arap dil bilgisini, meflhur âlim Ebu Ali Farisi’nin ye¤eni ve talebesi Ebü’l-Hüseyin Mu-
hammed bin Hasanü’l-Farisi’den okudu. Dilin bütün inceliklerine vak›f olan Cürcanî,
dili özellikle nahvî bir “Arap mant›¤›” niteli¤inde ele almas› sebebiyle flöhret buldu.
Bu özelli¤iyle “‹mamü’n-nühat” (büyük dil bilgini) diye tan›n›r ve “Belâgat fieyhi” ün-
van›yla an›l›r. Cürcanî’nin belâgat konusundaki görüflleri, Kur’ân’›n i’caz› etraf›nda ge-
lifltirilen tart›flmalara dayan›r. O, kelâm ilminin önemli konular›ndan biri olan nübüv-
vet bahsini do¤rudan ilgilendiren i’caz meselesi ile naz›m görüflünü dil aç›s›ndan ele
al›p incelemifltir. Eserleri: Esrarü’l-Belâgat; Delâilü’l-‹’caz; Risaletü’fl-fiafiye; Avamilü’l-
Mi’e; Kitabül-Müktesid fi fierhi’l-‹zah; Tetimme fi’n-Nahv; Kitab-› Tasrif.

-B-

BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ: Yüzy›l›m›z›n yetifltirdi¤i önde gelen ‹slâm müte-
fekkirlerinden biridir. 1878’de Bitlis’in Hizan kazas›na ba¤l› ‹sparit nahiyesinin Nurs
köyünde dünyaya gelmifl, 23 Mart 1960’da fianl›urfa’da Hakk›n rahmetine kavuflmufl-
tur. Keskin zekâs›, harikulâde haf›zas› ve üstün kabiliyetleriyle çok küçük yafllardan
itibaren dikkatleri üzerinde toplayan Said Nursî, normal flartlar alt›nda y›llar süren
klâsik medrese e¤itimini üç ay gibi k›sa bir zamanda tamamlam›flt›r. Gençlik y›llar›n›
alabildi¤ine hareketli bir tahsil hayat› ile de¤erlendirmifl; ilimdeki üstünlü¤ünü, dev-
rinin ulemas›yla çeflitli zeminlerde yapt›¤› münazaralarda fiilen ispatlam›flt›r. Bu me-
ziyetleriyle ilim çevresine kendisini kabul ettirerek, “Bediüzzaman” yani “ça¤›n eflsiz
güzelli¤i” lakab› ile an›lmaya bafllam›flt›r. Said Nursî medrese e¤itimiyle dinî ilimlerde
kazand›¤› ihtisas›, çeflitli fenlerde yapt›¤› tetkiklerle tamamlam›fl; bu arada devrinin
gazetelerini takip ederek ülkedeki ve dünyadaki geliflmelerle ilgilenmifltir. Di¤er ta-
raftan, do¤up büyüdü¤ü fiark topraklar›n›n s›k›nt› ve problemlerini bizzat yaflayarak
gören Said Nursî, en zarurî ihtiyac›n e¤itim oldu¤u kanaatine varm›fl; bunun için de
fiarkta din ve fen ilimlerinin birlikte okutulaca¤› bir üniversite kurulmas›n› temin için
yard›m istemek maksad›yla 1907’de ‹stanbul’a gelmifltir. ‹stanbul’da da ilim dünyas›-
na kendisini k›sa sürede kabul ettiren Bediüzzaman, çeflitli gazetelerde yazd›¤› ma-
kalelerle, o günlerde Osmanl›y› ve ‹stanbul’u çalkalayan hürriyet ve meflrutiyet tar-
t›flmalar›na kat›lm›fl; meflrutiyete ‹slâm nam›na sahip ç›km›flt›r. Eski Said döneminde
(1876-1926) daha çok siyasal ve sosyal konular üzerinde yo¤unlafl›r. Siyasal ve sos-
yal faaliyetlerde bulunan birçok cemiyet ve derneklerle iliflki içerisinde olur. Bu dö-
nemde Nutuk, ‹ki Mekteb-i Musibetin fiehadetnamesi yahut Divan-› Harbi Örfî, Muha-
kemat, Hutbe-i fiamiye, ‹flârâtü’l-‹caz, Hutuvat-› Sitte, Hakikat Çekirdekleri, Sünuhat,
Rumuz, K›z›l ‹caz, Lemaat, Tulûat, ‹flarat, Hubab adl› eserlerini kaleme al›r. Eski Sa-
id’den Yeni Said’e geçifl sürecinde kaleme ald›¤› eseri ise Mesnevî-i Nuriye’dir. Yeni
Said diye isimlendirdi¤i dönem de, 1926 y›l›nda Barla’ya sürülmesiyle bafllar ve 1950
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y›l›na kadar devam eder. Bu dönemde Üstat Bediüzzaman daha çok ruhî ve kalbî tefek-
kürü ve bunun neticesi olan manevî irflat misyonunu üstlenir. ‹manî meseleler üzerinde
yo¤unlaflarak, bir Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur’u kaleme al›r. Bütün mesaisini Kur’ân’›n
kutsall›¤›na çevirmek, iman› korumak ve güçlendirmek için sarf eder. Bu dönem Risale-i
Nur’u yazd›¤› dönemdir. Sözler, Mektubat, Lem’alar, fiualar, Asa-y› Mûsa, Sikke-i Tasdik-i
Gaybî ve Nur’un ilk Kap›s› adl› eserler bu dönemde telif edilir. Kastamonu Lâhikas›, Bar-
la Lâhikas›, Emirda¤ Lâhikas› da bu dönemde teflekkül eder.

BUSAYRÎ: Bak›n›z HAKÎM-‹ BUSAYRÎ:

-C-

CAL‹NOS: (ö. 200) ‹slâm t›bb›n› etkileyen ünlü Yunan hekim ve felsefecisidir. As›l ad›
Galenos olup ‹slâm dünyas›nda Calinus fleklinde flöhret bulmufltur. Ad› Bokrot (Hipokra-
tes) ve Lokman ile birlikte an›lan Calinus’un en önemli buluflu, ‹skenderiye T›p Okulunun
400 y›ldan beri kabul etti¤inin aksine, damarlarda hava de¤il kan›n dolaflt›¤›n› ortaya
koymas› ve küçük kan dolafl›m›n› k›smen anlam›fl olmas›d›r. Calinus’un tabiat görüflünü
büyük ölçüde Aristo’dan ald›¤› bilinmektedir. Özellikle dört unsur ve dört tabiat doktri-
nini ahlât-› erbaa kavram›yla irtibatland›rmas›; tabiat›n boflluk kabul etmedi¤ine, kâinat-
ta bir gayenin mevcut oldu¤una inanmas› Aristocu temayüllerdir. ‹slâm dünyas›nda ge-
rek t›p, gerekse ahlâk teorileri bak›m›ndan hayli tesirli olan Calinus’un 400’den fazla ese-
ri vard›r.

CARLYLE (THOMAS CARLYLE 1795-1881): Avrupa’n›n dahi muhakkiklernden-
dir. ‹skoç as›ll› tarihçi, yazar ve elefltirmen. 4 Aral›k 1795 tarihinde Ecclefechan’da (Dum-
friesshire, ‹skoçya) do¤du. Kalabal›k bir aile çocu¤u olup, annesi ve sekiz kardefline olan
afl›r› ba¤l›l›¤›n› ömrü boyunca devam ettirdi. Köy okulunu bitirdikten sonra Annan Aka-
demisine gönderildi (1805). Bu okuldan sonra Edinburg Üniversitesine gitti (1809). Bu s›-
rada belli bir konu üzerinde yo¤unlaflmamakla beraber çok say›da eser okudu. Babas›
papaz olmas›n› istediyse de buna ilgi göstermedi. Matematik e¤itimi alarak 1814’te bu
dersi vermeye bafllad›.

Ö¤retmenli¤i b›rakarak, 1819’da hukuk e¤itimi almak üzere geri döndü. Bu tarihler-
den itibaren inanç dünyas›nda önemli de¤ifliklikler ve geliflmeler oldu. Bu durumu 1836
y›l›nda kaleme ald›¤› “Bay Teufelsdröckh’ün Yaflam› ve Düflünceleri” adl› eserinde yazd›.
Bu arada Alman edebiyat›na ve özellikle Goethe’ye ilgi duydu. 1826 y›l›nda evlendi. Bu
dönemde ve evlili¤i boyunca maddî s›k›nt› çekti.

Geçimini yazd›¤› yaz›larla sa¤lamaya çal›fl›yor, ancak gerekli deste¤i görmüyordu. Bu-
na ra¤men fikirlerinden ödün vermedi¤i gibi, büyük bir tarih eserini yazmaya bafllad›.
Büyük maddî s›k›nt› yaflamas›na ra¤men böyle bir giriflimde bulunmas› dikkat çekicidir.
Bu eserle beraber yo¤un tarih araflt›rmalar›na giriflti. 1837 y›l›nda eserini tamamlay›nca
çok büyük alaka görerek halk›n sevgisini kazand›. Bundan sonra çok say›da konferans
ça¤r›s› ald›. Dolay›s›yla maddî durumu da önemli ölçüde düzeldi.

Maddecili¤e ve rasyonalizme karfl›yd›. Siyasî ve kültürel tarihin ak›fl›n› ancak ola¤a-
nüstü kiflilerin de¤ifltirebilece¤ini savundu. ‹lâhî ayd›nl›¤› hedef ald›. Bir duvarc›n›n o¤lu
olup yoksulluk içinde yaflad›¤› zamanlar çoktur.
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1837 y›l›nda “Frans›z Devrimi” adl› büyük eserini kaleme ald›. Yaln›zca giysilere ve d›fl
görünüfle önem verilen, riyakâr bir toplumda yaflamaktan müthifl bir derecede rahats›z
oldu. Frans›z Devrimi sonras› saray mensubu ve soylular›n ç›lg›nl›k ve bencilliklerini elefl-
tirdi. Bu durum onu manevî de¤erler üzerinde daha fazla yo¤unlaflmas›n› netice verdi.

Gittikçe müthifl bir derecede kök salan ve toplumda fliddetli bölünmelere, s›n›flar ara-
s›ndaki fark›n zenginden yana geliflmeyi netice veren, kapitalist sisteme fliddetle karfl›
ç›kt›. Chartism (1840), Kahramanlar (1841), Geçmifl ve Bugün (1843) adl› eserlerinde, “b›-
rak›n yaps›nlar” yaklafl›m›n› elefltirdi Burjuva s›n›f›n›n vurdumduymazl›¤› ile rejim karma-
flas›na elefltiriler yöneltti. Geleneksel iktisadî sisteme karfl› ç›kt›. Bozulan ve gittikçe yok
olan de¤erler üzerine e¤ilerek, bunlar›n yaflat›lmas› veya yeniden topluma kazand›r›lma-
s› gere¤i üzerinde durdu. O, ‹slâm dünyas› ve Almanya’da, eski de¤erler üzerinde kuru-
lacak yeni bir düzenle inkiflaf edilece¤ine inand›.

Ömrü boyunca aray›fl içinde olan ve çok say›da eser okuyan Carlyle, kiliseyi ve H›ris-
tiyanl›¤› elefltirdi¤i gibi Hz. Muhammed’e olan hayranl›¤›n› da aç›klamaktan ve eserlerin-
de belirtmekten çekinmedi. Hakka taraftar olup, ‹slâm Peygamberinin faziletlerini dile
getirdi ve övgüler ya¤d›rd›. Dinî taassubun hüküm sürdü¤ü ve ‹slâm beldelerinin tek tek
iflgal edildi¤i bir dönemde bir üniversite rektörünün Hz. Muhammed (a.s.m.), Kur’ân-› Ke-
rîm ve ‹slâmiyet hakk›ndaki övücü sözleri dikkate de¤erdir Türkçe olarak yay›nland›¤›n›
belirtti¤imiz eserinin ilgili bölümlerinden bir k›sm›n› Bediüzzaman Hazretleri de baz›
eserlerine alm›fl ve övücü ifadeler kullanm›flt›r.

Ülke çap›nda bir üne kavuflup maddî s›k›nt›lar› aflt›¤›, feraha ulaflt›¤› bir anda eflinin
ölümü, hayat› üzerinde çok etkili oldu. Bundan sonra geçen on befl y›l boyunca kendini
toparlayamad›.1881 y›l›nda Londra’da öldü.

CEBRA‹L (C‹BR‹L) (A.S.): Dört büyük melekten, Cibril, Cibril-i Emin, Ruhü’l-Emin, Ru-
hü’l-Kudüs isimleriyle de bilinen vahiy mele¤i. Allah taraf›ndan peygamberlere vahiy gö-
türmekle vazifeli melek.

-D-

DAVUD (A.S.): Kur’ân-› Kerim’de ad› geçen, ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine
kutsal kitaplar›n ikincisi olan Zebur verilen peygamberdir. Zebur Hz. Davud’a (a.s.) ‹brani
diliyle, Ramazan ay›nda indirilmifltir. 150 sureden ibaret olup, içinde haram ve helâl gibi
ahkâma dair meseleler yoktur. Daha çok tesbih, tehlil, zikir, nasihat ve ö¤ütlerden iba-
rettir. Hz. Davut (a.s.) ayn› zamanda ‹srailo¤ullar›n›n devlet baflkan›yd›. Kendi zaman›nda
Kudüs’ü baflflehir yapm›fl ve iktidar› merkezilefltirmifltir. Hz. Davud (a.s.) nübüvvet ve sal-
tanat› flahs›nda birlefltiren ilk peygamber olmufltur. Hz. Davud (a.s.) zaman›nda ‹srailo¤ul-
lar›n›n hükümranl›¤› F›rat Nehrinden K›z›ldeniz k›y›lar›na kadar yay›lm›flt›r. Devleti yöne-
tirken adaleti öncelikle kendisi icra etmifltir ve davalara bizzat bakarak neticelendirmifl-
tir. Hz. Davud (a.s.) Hz. Süleyman’›n (a.s.) babas›d›r. Hz. Davud’a (a.s.) mu’cize olarak eliy-
le demiri hamur gibi yumuflat›p flekillendirmek özelli¤i verilmifltir. Bununla birlikte Hz.
Davud, (a.s.) kendisine ihsan edilen güzel ve etkili sesiyle de bilinmektedir. O, Zebur-› fie-
rif’i okurken bütün mahlûkat›n onunla birlikte Cenab-› Hakk› tesbihe bafllayacak derece-
de kendinden geçti¤i rivayetler aras›ndad›r. Hz. Davud’un (a.s.) m.ö.1010 tarihinde vefat
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etti¤i nakledilir. Kendisinden sonra maddî ve manevî saltanat›n›, o¤lu olan Hz. Süleyman
(a.s.) devam ettirmifltir.

-E-

EBU TAYY‹B (MÜTENEBB‹) (915–955): Ahmed, 915 y›l›nda Kûfe’de do¤du. Kö-
ken olarak Yemen as›ll› Cuf Kabilesine mensup olduklar› nakledilmifltir. Bundan dolay›
baz› kaynaklarda kendisi için Cufî lakab› kullan›lmaktad›r. Mütevaz› bir aileye mensup
olan Ahmet, ilk e¤itimini do¤du¤u Kûfe flehrinde ald›. Küçük yafltan itibaren üstün zekâ-
s›, güçlü haf›zas›yla dikkat çekti. Erken yafllarda bafllayan flairli¤i, k›sa zamanda tan›n›p
flöhret bulmas›na sebep oldu. Küfe flehri Karmatiler taraf›ndan 924 y›l›nda ele geçirilin-
ce, Ahmet ailesi ile birlikte buradan ayr›ld› ve yaklafl›k iki sene Bedevîler aras›nda yafla-
d›. Bedevîler aras›nda yaflam›fl olmas›, daha sonraki hayat›nda önemli bir yer teflkil eden
Arap dili hakk›nda müspet etkiler yapt› ve kendisi de bu döneminden, sonraki zaman-
larda gururla söz edecektir. Çünkü, kendisi, dil konusunda Bedevîlerden önemli ölçüde
etkilendi ve bu zaman zarf›, Arap dili hakk›nda sa¤lam bir bilgi edinmesine vesile oldu. 

Ebu Tayyip, yaklafl›k üç y›l ayr›l›ktan sonra 927’de Kûfe’ye geri döndü. Bu dönüflün-
den sonra kendisini tamamen fliire verdi. Önceki as›rlar›n flairlerine büyük hayranl›k duy-
makta ve fliirlerinin etkisinde kalmaktayd›. Bu tarihlerden itibaren fliiri, geçim kayna¤›n›n
önemli bir vas›tas› olarak gördü ve k›sa zamanda servet sahibi olabilece¤i düflüncesine
kap›ld›. Bunun d›fl›nda, bulundu¤u bölge ve çevresindekilerin büyük ekseriyetinin fiii ol-
mas› hasebiyle bunlar›n etkisinde de kald›¤› belirtilmektedir.

Ahmed, bir süre Ebu Temam ve el-Buhturi etkisinde kalarak yeni tarz kasideler yaz-
d›, ancak bu denemeler neticesinde umdu¤u takdiri toplayamad›. Ard›ndan arzular›n›
gerçeklefltirmek için yavafl yavafl fliddeti vas›ta yapan planlar kurmaya bafllad›. Daha
sonra Semava flehrine giderek çevresine pek çok bedevî toplad›. Yanl›fl anlafl›lm›fl olma
ihtimali yüksek olan, “peygamberlik iddias›”yla çevresindekileri isyana sevk etti. Ancak
isyandan bir netice alamad›¤› gibi, çevresindekilerle birlikte ma¤lûp olup yakaland› ve
hapse at›ld›. ‹ki y›l hapis yatt›ktan sonra, hata etti¤ini kabullenince hapisten kurtuldu.
Akabinde serbest b›rak›ld›. Ancak, bulaflt›¤› bu macera kendisi için kötü bir unvan b›rak-
t› ve sonradan flöhret bulaca¤› “Mütenebbî” lakab›yla an›lmaya baflland›. 

‹syan hadisesinden sonra bir süre bafl›bofl dolaflan Ebu Tayyib Ahmed, muhtelif kifli-
lere methiyeler yazd›. fiöhreti giderek yay›l›nca, fiam Valisi Bedr el-Harflanî taraf›ndan
resmi flair yap›ld› (939). Bu durum yaklafl›k bir buçuk y›l sürdü. K›skanç kimselerin desi-
seleri yüzünden, kendisini güvende hissedemeyerek buradan ayr›ld› ve Suriye taraflar›-
na yöneldi. Bir süre sonra ise, Halep’in Hamdanî emiri Seyfü’d-Devle’nin flairi olmaya mu-
vaffak oldu (948). Emirin saray›nda dokuz y›l gibi uzun bir süre kald› ve en iyi fliirlerini
burada yazd›. Yazd›¤› bu fliirlerinin en önemli özelli¤i, yeni klasik tarz ile serbest flekli uz-
laflt›rm›fl olmas›d›r.

Ahmed’in sert mizac›, elde etti¤i itibar›n ayn› zamanda kendisine amans›z düflmanlar
kazand›rmas›n›n etkisiyle Seyfü’d-Devle ile aras› aç›ld› ve kendisini güvende hissetmedi.
Bütün ailesi ile birlikte buradan ayr›larak önce fiam’a ve oradan da M›s›r’a geçti. M›s›r’dan
‹ran’a kadar uzanan seyahatleri boyunca pek çok yer de¤ifltirdi. Maddî ve manevî bir çok
s›k›nt› çekti. Art›k hiç istemedi¤i methiyeleri tekrar yazmaya bafllad›. Fustat’tan ayr›l›p
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büyük güçlüklerle Arabistan’a geçti. Bir süre Küfe’de kald›ktan sonra Ba¤dat’a gidip ora-
da yerleflti. 

955 y›l›nda (baz› kaynaklarda 965 geçmektedir) ‹ran’dan Ba¤dat’a giderken bir bede-
vînin sald›r›s›na u¤rad›. Bu sald›r› sonucu hayat›n› kaybetti. Aralar›nda, el yazmas› Di-
van’›n›n da bulundu¤u bütün eflyas› da¤›t›l›p kayboldu. Ebu Tayyib Ahmed, gerek yafla-
d›¤› dönem ve gerekse ölümünden sonra Arap fliirinde büyük bir etki b›rakan önemli fla-
irler aras›nda yer ald›. Kendisine muhalif olanlar, daha çok insan olarak mizac›ndan do-
lay› flikâyetçi olmakla birlikte, flairlik vasf›na da tenkitte bulundular. Ancak, ölümünden
sonra, tenkit edenleri azal›rken, etkilenenlerin say›s› giderek artt›. Günümüzde bile Ku-
zey Afrika’da fliirleri en çok okunan flairlerin bafl›nda gelmektedir. 

EFLÂTUN (ÖL. M.Ö. 347): ‹slâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan ‹lk Ça¤ Yu-
nan filozoflar›ndan biridir. Kendisine omuzunun veya aln›n›n geniflli¤inden dolay› Platon
denmifl ve tarih boyunca hep bu adla an›lm›flt›r. Arapçada “p” sessizinin bulunmamas›
ve yan yana iki sessiz harfin telâffuzundaki güçlük sebebiyle ad›, ‹slâmî literatürde Felâ-
tun veya daha yayg›n olan Eflâtun fleklini alm›flt›r. Hocas› Sokrat’›n demokrasi ad›na
idam edilmesinin ›zt›rab›n› yaflayan Eflâtun’un felsefesini, bu sebeple sosyal düzen ve in-
san›n saadeti meseleleri teflkil eder. Eflâtun’un en önemli hocas› Sokrat olmakla beraber,
Kritilos, Timaios, Arkitas, flair Homeros ve Hesiodos gibi flahsiyetler onun fikir ve ilham
kaynaklar›ndan baz›lar›d›r. Tarihe “Akademi” olarak geçen okulun da kurucusu olan Ef-
lâtun’un en ünlü talebesi Aristo’dur. Eflâtun m.ö. 347 y›l›nda, seksen yafllar›nda iken öl-
müfl ve Akademi’nin bahçesine defnedilmifltir. Eserleri: Devlet, Devlet Adam› ve Kanun-
lar.

-F-

FAHREDD‹N-‹ RÂZ‹ (1149-1209): Düflünceleri ve eserleriyle l2. yüzy›l›n müced-
didi kabul edilen Fahreddin-i Râzi, bilim ve dinî hükümleri birbirine yaklaflt›rarak, bu ko-
nuda kendine has bir metod gelifltirmifltir. Eserleri ile ‹slâm düflünce tarihinde derin izler
b›rakan Râzi, ne yaz›k ki ülkemizde yeterince tan›nmamaktad›r.

1149 tarihinde ‹ran s›n›rlar› içindeki Rey flehrinde do¤du. ‹lk derslerini babas›ndan al-
d›. Do¤du¤u flehirde ve Mergan’da devrin meflhur hocalar›ndan dersler ald›. Belli bir ol-
gunlu¤a geldi¤ine kanaat getirince Harezm’e Mutezilîlerle tart›flmaya gitti. Ard›ndan Bu-
hara, Semerkand ve Gazne’de bulundu. Sonra Herat’a yerleflti. Burada kendisine tahsis
edilen medresede dersler verdi. Keramîlerle bir tart›flmas› yüzünden onlar›n teflviki ile
1209 y›l›nda zehirlenerek öldürüldü.

Bilgi probleminde ve ak›l yürütmede akl› sebep, bilgiyi onun sonucu olarak görmedi-
¤i gibi, akl›n, bilginin kayna¤› oldu¤u görüflünü de reddeder. Ona göre Allah akletmeyi
yarat›r ve bilgi onu zorunlu olarak izler. Ak›l ve bilime verdi¤i önemi, bunlar›n dinî esas-
larla iliflkisini ve Râzi’nin metodundaki fonksiyonlar›n› onun ilgilendi¤i bilimlerdeki görüfl-
lerini inceleyerek anlayabiliriz.3

Râzi’nin en meflhur oldu¤u ilim dal› kelâmd›r. Kelâm ilmini ilimlerin en flereflisi ve mü-
kemmeli olarak görür. Bafllang›çta sadece mant›k metoduna sahip bulunan kelâm ilmi,
Gazalî ile birlikte mant›¤›n yan› s›ra aklî delilleri ve felsefî görüflleri de kullanmaya bafl-
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lad›. Râzi ise bu metodu benimseyerek zirveye ulaflt›rd›. Kelâmda bir “felsefî kelâm” eko-
lü oluflturmay› baflard›. Kendisinden sonrakiler taraf›ndan bu ekolün kurucusu kabul
edildi.

Râzi, dönemindeki ‹slâm düflünürlerine oranla daha fazla ak›lc›d›r ve kelâm ilminde
de akla di¤er âlimlerden daha fazla de¤er vermifltir. Kelâmda gayesi Allah’›n varl›¤›n› is-
pat için delil getirmek suretiyle akl› ve naklî delilleri birlefltirmek ve bu ak›l-vahiy uyu-
mundan bir ilim meydana getirmektir. En önemli kelâm kitaplar› Muhassal, Erha’in fi-
Usül el-Din, Levâmi el-Beyyinât’t›r.

Tefsir ilminde de aklî esaslarla vahyin esaslar›n› birlefltirir. Aklî mahiyetteki ayetler için
daima akl›n› kullan›r. Aklî delillerle nakli teyid etmeye çal›fl›r. Ayr›ca Kur’ân’daki k›stasla-
r› tahkik ederek onlar›n ‹lâhî ve metafizik anlamlar›n› tefsir eder. Tefsir ilminde aklî un-
suru çok kullanmas›n›n sebebi; sahih olan akl›n sahih olan nakle muhalif olmayaca¤› gö-
rüflüdür. O, her ikisinin de ayn› kaynaktan ç›kt›¤›n› savunur. Aralar›nda gerçek bir z›tl›¤›n
olmayaca¤›n› düflünür. Tefsirlerinde bütün meseleleri, ikna edici bir uslûpla ve sa¤lam
felsefî temellere dayand›rarak inceler. Nübüvvet ve mucizeler hakk›nda kuvvetli aklî de-
liller ortaya koyar. En meflhur tefsiri; “Tefsir el-Kebir’; olarak bilinen Mefâtih el-Gayb’d›r.

Râzi f›k›hla da ilgilenmifltir. Kendisi fiafiî’dir ve bu mezhebin önde gelenlerinden biri
olarak kabul edilir. Özellikle f›k›h usulünde âlim olup, bu ilmi kelâmî bir üslûpla incele-
mifltir. Onun f›k›htaki kendine özgü yerini, f›kh›n teorik esaslar›na yapt›g› katk›lar belir-
ler.

Felsefeyi ise Gazalî’nin etkisinde kalarak incelemeye bafllar. ‹slâm filozoflar›n›, Yunan
felsefecilerinin etkisinde kal›p onlar› bütünüyle benimseyenler ve onlar› tamamen red-
dedenler olarak ikiye ay›r›r. Her ikisinin de hatal› oldu¤u görüflündedir. Kendisinin onlar›
derinli¤ine inceleyip, do¤rular›n› al›p yanl›fllar›n› reddetti¤ini belirtir.

‹slâm dünyas›nda, Yunan felsefesinden etkilenip benimsedikleri felsefeyi temel ala-
rak, ‹slâm›n hükümlerini bu felsefeye uydurmaya ve dini bu bak›fl aç›s›ndan de¤erlendi-
rip felsefelerine uymayan dinî hükümleri tevil (baflka anlam verme) yolu ile de¤ifltirme-
ye çal›flan Meflflaileri sert bir biçimde elefltirmifltir. Meflflailerle olan bu mücadelesi ‹slâm
dünyas›nda ‹flrakî ve tasavvufî doktrinlerin geliflmesine uygun bir zemin haz›rlam›flt›r. En
önemli felsefî eseri Mebâhis el-Meflrik›yye’dir.

Râzi bir ara tasavvufa da yönelmifltir. Fakat onu ancak “tasavvufa ilgi duyan bir ke-
lâmc›” diye nitelemek daha do¤ru olur. Hayat› flan, flöhret ve zenginlikle geçmifltir. Zühd
hayat› yaflamam›flt›r. 

Râzi’nin tasavvufî yönünü aç›klayacak kaynak pek yoktur. Onun tasavvufî yönü yaz-
d›¤› fliirlerden ve baz› flairlere olan ilgisinden ç›kart›lmaktad›r.

Pozitif (müspet) ilimlerin bir çok dal› ile u¤raflm›flt›r. Matematik, t›p, astronomi, ziraat
gibi bir çok dalla ilgilenip bu dallarda bir çok eser vermifltir. Râzi’nin ilimler ansiklopedi-
si “Câmi el-Ulûm” ‹slâm tarihinde çok özel bir yere sahiptir. Râzi’nin pozitif ilimlerdeki
önemi; dini ve tabiat ilimlerini birbirine yaklaflt›rmas›nda ve tabiat› tefekkürî bir bak›flla
incelemesindedir.

Râzi, ak›l ve vahyin birbirlerine z›t olmad›klar› görüflündedir. Ak›l ve bilime verdigi gö-
rev ise, dinin esaslar›n› teyid etmek ve onlar›n aç›klan›p anlafl›lmas›n› sa¤lamakt›r. Onun
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için ak›l, Allah’›n kâinata koydu¤u hazinelerin anahtar›d›r. Bilim ise Allah’a giden kap›la-
r›n çözülmüfl flifrelerdir.

-H-

HAKÎM-‹ BUSAYRÎ (1212-1296): Muhammed 1212 y›l›nda M›s›r’da do¤du. Ailesi
Fas kökenli Berberî’lere dayanmaktad›r. Ailesinin Delas’a yerleflmesi üzerine çocuklu¤u
ve gençli¤i burada geçti. Nerede ve hangi e¤itimi ald›¤›na dair yeterli kay›t mevcut de-
¤ildir. Çocuklu¤undan itibaren Kur’ân e¤itimi ald›¤› ve Kur’ân-› Kerim’i ezberledi¤i bilin-
mektedir. Daha sonraki dönemde Kahire’ye giderek e¤itimini devam ettirdi. fieyh Abdüz-
zahir Mescidî’nde, ‹slâm ilimleriyle birlikte dil ve edebiyat derslerini de ald›. Daha çok si-
yer ve hadis ilimlerine ilgi duyarak bu alanlarda yo¤unlaflt›.

Muhammed, e¤itimini devam ettirip belli bir bilgi birikimine ulafl›rken, semavî kitap-
lardan olan Tevrat ve ‹ncil’i inceledi. Bu arada, H›ristiyan ve Yahudilere karfl› reddiyeler
yazmaya bafllad›. Genel ahlâk› ve kamu düzenini koruma faaliyetlerini yürüten, ‹slâm
devletlerinde genel ahlâk, kamu düzenini koruma ve denetleme görevlerini yerine ge-
tirmek maksad›yla teflkil edilmifl bulunan “hisbe” teflkilât›nda görev almas› teklif edildi,
ancak kendisi bu görevi kabul etmedi.

Bir ara devlet hizmetinde bulunan Muhammed, zaman›n veziri Zeyneddin bin Ya-
kub’un yan›nda çal›flt›ysa da bu görevi k›sa sürdü ve bir süre sonra bu iflten ayr›ld›. Da-
ha sonra Bilbis kasabas›nda maliye, kâtiplik ve muhasiplik görevlerinde bulundu. Bil-
bis’teki yaflant›s› ve görevi de fazla uzun sürmedi. Buradan da Kahire’ye geçti ve burada
çal›flmalar›n› sürdürdü. Bu arada, çocuklara Kur’ân-› Kerim dersleri verip haf›z yetifltirmek
maksad›yla bir mektep açt›. Ancak, umdu¤u ilgiyi görmedi¤inden bunu devam ettireme-
di ve kapatt›.

Muhammed, Kahire’den ayr›ld›ktan sonra el-Mahalle flehrine gitti. Burada kendisine
devlet taraf›ndan maafl ba¤land›. Ancak, kendisine tahsis edilen maafl› vermekle görev-
li H›ristiyan memurlar›n kasten ödemeyi geciktirmelerine sert tepki gösterdi ve fliirlerin-
de bunlar› hicvetti. Burada sebebi kesin olarak bilinmeyen bir kaza geçirdi ve baca¤› k›-
r›ld›. fiazeli tarikat›na intisap eden Muhammed, fleyhinin vefat› üzerine bir mersiyeyi ka-
leme ald›. fieyhinin, zaman›n imam ve kutbu oldu¤unu yazd›. 

Yazd›¤› eserlerin büyük bir k›sm›n› manzum flekilde kaleme alan Muhammed fiere-
füddin, yine bunlar›n ço¤unda Peygamber Efendimiz hakk›nda yazd›¤› kasidelere yer
verdi. Kaleme ald›¤› fliirlerinin, özellikle üslûp bak›m›ndan sa¤lam ve lirik olmas›, as›rlar-
ca okunmas›nda etkili oldu. Dilden dile dolaflan fliirleri ve kasideleri bir çok eserde ken-
dine yer buldu. Risale-i Nur’da da, ünlü eseri Kaside-i Bürde’den al›nt› yap›larak ismi zik-
redildi. ‹smi zikredilirken, “Hakim-i Busayrî” (Muhakemat, s. 92.) ve “‹mam-› Busayrî”
(Mektubat, s. 156.) fleklinde ifade edildi. 

Kelâm ve üslûp aras›ndaki iliflkiyi izah eden ve bunlar›n insanlar üzerindeki etkilerin-
den söz ederek aç›klamalarda bulunan Bediüzzaman, Muhammed Busirî’nin, “Haramla
dolmufl olan gözlerinden gözyafl› ak›t ve piflmanl›k perhizine sar›l” (Muhakemat, s. 92.)
beytine at›f yaparak izahlar›na devam etmifltir. Peygamber Efendimize (a.s.m.) biat ve
hizmet etmek için memleketinden hicret edip gelen kad›n Sahabenin biricik o¤lu vefat
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etmifl ve bunun üzerine; “Benim hayat›mda istirahat›m› temin edecek tek evlâtc›¤›m›, o
Resulün hürmetine ba¤›flla” dua ve yalvar›fl›nda bulunmufltu. Söz konusu duadan sonra,
Peygamber Efendimizin hürmetine, kad›n›n o¤lunun dirilmesi olay›n› hat›rlatan Bediüz-
zaman, bu hadise ile ilgili olarak da flairin, “E¤er alâmetleri, onun kadrine muvaf›k dere-
cesinde azametini ve makbuliyetini gösterse idiler, de¤il yeni ölmüfller, belki onun ismiy-
le çürümüfl kemikler de ihya edilebilirdi” (Mektubat, s. 156.) beytini aktarm›flt›r. 

Muhammed Busirî’nin ömrü s›k›nt›lar içinde geçti. Evlendikten sonra çocuklar›n›n çok
ve han›m›n›n da geçimsiz olmas›, s›k›nt›lar›n› artt›rd›. Di¤er taraftan ifl arkadafllar›n›n da
düzgün çal›flmamalar› ve yolsuzluklarda bulunmalar›, kendisini sürekli huzursuz etti.
Kendisinin sa¤lam kiflili¤i, hakkaniyet söz konusu olunca çok titiz davranmas›, çal›flt›¤›
yerlerde uzun süre çal›flmas›na pek imkân vermemekteydi. Ömrünün sonlar›na do¤ru
k›smî felç geçirdi. Rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz için yazd›¤› kaside, flifa bulma-
s›na vesile oldu. Hastal›ktan kurtulup daha uzun bir ömür kendisine ihsan edildi. Seksen
y›l› aflk›n yaflad›ktan sonra 1296 y›l›nda ‹skenderiye’de vefat etti.

‹MAM-I RAZ‹: Bak›n›z Fahreddin-i Razi

HAR‹RÎ (1054-1122): Makamat adl› eseri ile tan›n›p, meflhur olan Arap as›ll› flair
ve dil âlimidir. ‹slâmî ilimlerin muhtelif dallar›nda zaman›n meflhur âlimlerinden ders al-
m›flt›r. Güçlü zekâs› ve haf›zas› ile tebarüz etmifltir. Zengin bir ailenin evlâd› olarak büyü-
müfl, cömertlik, dürüstlük, iffet ve edebiyle dikkatleri üzerine çekmifltir. fiiirlerinde ma-
nadan çok lâfza a¤›rl›k vermesi elefltirilere sebep olmufltur. Risale-i Nur’da “dâhiye-i
edep” olarak tavsif edilmekle beraber, lâf›zperestli¤inin kendisine verdi¤i zarara dikkat
çekilmifltir. (Muhakemat, s. 78.) Künyesi Ebu Muhammed Kas›m bin Ali bin Muhammed
el-Hariri fleklindedir.

Harirî, 1054 y›l›nda Basra’n›n Meflan kasabas›nda do¤du. As›l ad› Kas›m’d›r. O¤lu Mu-
hammed’e nispetle Ebu Muhammed, memleketinden ötürü Basrî, ipek ticaretiyle u¤ra-
flan bir aileye mensubiyetinden ötürü de ibnü’l-Harirî lâkaplar›yla an›ld›. Ancak, Harirî lâ-
kab›yla tan›n›p meflhur oldu. Ailesi Rebiatü’l-Feres kabilesindendir.

Harirî, ticaretle meflgul olan varl›kl› bir ailenin çocu¤u idi. Bundan ötürü zengin bir ai-
lenin çocu¤u olarak do¤up büyüdü. Çocuklu¤unu do¤du¤u flehirde geçirdi. Daha sonra
e¤itim maksad›yla Basra’ya gitti. Burada bulunan âlimlerden muhtelif dersler ald›. Ard›n-
dan Ba¤dat’a gidip, nahiv, edebiyat, f›k›h, feraiz ve hesap konular›nda dersler ald›. Bura-
daki e¤itimini de tamamlad›ktan sonra Basra’ya döndü ve buraya yerleflti.

Harirî, din ilimleri ve müspet ilimlerin muhtelif dallar›nda dersler almak suretiyle çok
iyi bir e¤itimden geçmifl oldu. Ayr›ca çok zeki ve güçlü bir haf›zaya sahip olmas›, okudu-
¤u ilimlerin etkisinin vermifl oldu¤u eserlerde müflahade edilmesi gibi hususlarla da dik-
katleri üzerinde toplad›. Özellikle Makamat adl› eserinde; nahiv, f›k›h ve feraize dair ince
meseleleri güzel bir flekilde ifllemesi, baz› meselelerin çözümünde göstermifl oldu¤u yol,
bu ilimlerdeki vukufiyetini göstermesi aç›s›ndan dikkat çekicidir.

Harirî, Basra’ya yerlefltikten sonra buradaki haberleflme dairesinde amirlik yapt›. Bu-
nun yan›nda ticaretle de u¤raflarak önemli bir servet sahibi oldu. Mülkiyetinde bulunan
hurma bahçesi de genifl bir alan› kapsamaktayd›. Gerek burada bulundu¤u süre zarf›n-
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da, gerekse Ba¤dat’a e¤itim ve di¤er maksatla gidip-gelmelerinde birçok kimse ile temas
kurdu. Genifl bir çevreye sahip oldu. Yazd›¤› eserlerle de flöhret buldu.

Hariri, bilgi ve birikiminin, genifl bir çevreyle temas kurmas›n›n yan›nda kiflisel ve ah-
lâkî özellikleriyle de dikkat çekti. En önemli özelliklerinden birisi de yard›msever olmas›
ve cimri olan kimseleri de fliddetle elefltirmesidir. Zenginli¤ine paralel olarak mertli¤i, fa-
zilet sahibi, dürüst ve iffetiyle ön plana ç›kt›. Risale-i Nur’da kendisi için “dâhiye-i edep”
tabiri kullan›larak bu özelli¤ine vurgu yap›lmaktad›r. (Muhakemat, s. 78.)

Dil bilimi alan›nda ayr›ca iki eser vermesine ra¤men daha çok Makamat’›yla meflhur
olan Harirî, bu eserinde Araplar›n yaflam›n› iflledi. Elli söylefliden oluflan bu eserinde ma-
nadan çok söyleniflteki parlakl›¤a önem verdi ve tumturakl› bir dil kulland›. Kafiyeli bir
düz yaz›yla eserini kaleme alarak, aralara da çeflitli manzum parçalar serpifltirdi. Kendi-
sinden sonra bu eserin benzerleri kaleme al›nmas›na ra¤men, hiçbiri onun kadar ‹slâm
dünyas›nda ilgi görmedi. Y›llar sonra bu eser Said Nursî’nin de karfl›s›na ç›kt›. Siirt’in ilim
ve faziletiyle tan›nan âlimlerinden Fethullah Efendiyi ziyareti s›ras›nda imtihana tâbi tu-
tuldu. Fethullah Efendinin her sorusuna cevap vermesi, sözünü etti¤i her kitab› bitirdi¤i-
ni söylemesi üzerine Hoca Efendinin, zekâs›n› test etmek maksad›yla, “Harirî’nin Maka-
mat’›ndan birkaç sat›r› sadece iki defa okuyup ezberleyebilir misin?” fleklinde sorusuna
muhatap oldu. Makamat’› bir kez okuyup ikincisini ezberden yapan Said Nursî’nin bu ha-
f›za gücü üzerine hoca kendisine “Bediüzzaman” lâkab›n› verir.

Harirî’nin lâfza önem vermesi, kendisinden sonra gelenlere bu alanda kötü örnek ol-
mas›, üstün ahlâk› ve edep dâhisi özelli¤ine gölge düflürdü. Bu büyük edep dâhisi lâfza
ma¤lûp oldu. Lâf›zperestlik hevesi de çok k›ymetli olan edebini lekedar etti. Lâfz›n ön
plâna ç›kar›larak manan›n ehemmiyetten düflürülmesine sebebiyet veren bu geliflme ‹s-
lâm âlimleri taraf›ndan bir hastal›k olarak görüldü. Abdülkahir’i Cürcanî bu hastal›¤›n te-
davi edilmesi maksad›yla, “Delâil-i ‹’câz ve Esrarü’l-Belâgat” adl› eserini kaleme ald›. (Mu-
hakemat, s. 78-79.)

Harirî, 1122 Eylül’ünde Basra’da vefat etti. 

HOCA TAHS‹N (1811-1881): As›l ad› Hasan Tahsin olan Hoca Tahsin, 1811 y›l›nda
Yanya bölgesinde bulunan Filat kazas›n›n Ninat köyünde do¤du. Müderris Osman Efen-
dinin o¤ludur. E¤itimine babas›ndan ald›¤› din ve edebiyat dersleriyle bafllad›. Daha iyi
medrese e¤itimi için memleketinden ‹stanbul’a geldi. Müderris Vidinli Hoca Mustafa
Efendinin derslerini takip ederek mezun oldu. 1856 y›l›nda Avrupa’ya gönderilmesi gün-
deme gelinceye kadar geçen 45 y›ll›k hayat süreci hakk›nda fazla bilgi mevcut de¤ildir.

Osmanl› idaresi yurt d›fl›na gönderdi¤i Türk ö¤rencilerine din e¤itiminin verilmesi,
Arapça ve Farsça bilgilerinin gelifltirilmesi, ayr›ca ö¤renim maksad›yla yurt d›fl›nda bulu-
nan gayrimüslim vatandafllar›n Türkçeyi ö¤renmelerini sa¤layacak tedbirler almay› ka-
rarlaflt›rd›. Bu maksatla düflünülen isimlerden birisi Hoca Tahsin, di¤eri ise Selim Sabit ol-
du. Bu hocalar hem yurt d›fl›nda bulunan ö¤rencileri disiplin alt›na almalar›n› sa¤layacak-
lar, hem de ileride aç›lmas› düflünülen darülfünunda görevlendirilmeleri için yetiflmifl ol-
malar› sa¤lanacakt›. Böylece gönderildikleri Paris’e 20 Mart 1857 tarihinde vararak, ora-
da bulunan Mekteb-i Osmani’de hoca olarak görevlendirildiler.
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Hasan Tahsin, Paris’te bulundu¤u süre zarf›nda modern ilimlerle ilgilenerek çeflitli
alanlarda bilgisini artt›rmaya çal›flt›. Matematik, fizik, kimya, mekanik, jeoloji ve astrono-
mi gibi ilim dallar›yla u¤raflt›. Dört y›l sonra yurda döndü ise de bir y›l sonra (1862) tek-
rar yurt d›fl›na gitti. Bu kez Abdülhak Hamit ve onun a¤abeyi Abdülhal›k Nasuhi Bey ile
Paris’e gitti. Bu arada Paris’e sefaret imam› olarak tayin edildi. Abdülhak Hamid’in ifade-
lerine göre; Hoca ikinci kez Paris’te bulundu¤u s›rada, bir ara sar›¤›n› ç›kararak has›r flap-
ka giymifl ve bu hareketinden dolay› da kendisine “Mösyö Tahsin” veya “Gavur Tahsin”
denilmifltir (Ömer Faruk Akün; “Hoca Tahsin”, TDV‹A. 18. C. s. 200).

Hasan Tahsin, Avrupa’da bulunan baflta Nam›k Kemal olmak üzere Yeni Osmanl›larla
dostluk kurdu. Ancak, siyasî faaliyetlere girmekten uzak durdu. Bu dostluk Paris dönü-
flünde de devam etti. Tedavi için Nice flehrine gelen Fuat Paflan›n burada vefat etmesi
üzerine cenazesini haz›rlamakla görevlendirildi ve Hoca 28 fiubat 1869 tarihinde ‹stan-
bul’a döndü. K›sa bir süre sonra da kurulufl aflamas›nda olan Darülfünuna müdür olarak
atand› (1869).

Hasan Tahsin, üniversitenin aç›lmas›na kadar geçen sürede halka aç›k konferanslar
verdi. 20 fiubat 1870 yap›lan aç›l›flla birlikte Darülfünundaki görevine bafllad›. Alt› ay sü-
ren e¤itimin sonunda halka aç›k konferanslara devam etti. Hem okuldaki görevinde hem
halka yönelik yap›lan konferanslarda Cemaleddin Efganî ile birlikte çal›flt›. Tabiî ilimlerle
ilgili olarak verdi¤i konferanslar›n tepki çekmesi ve aleyhlerinde yap›lan fliddetli propa-
ganda sonucu görevinden uzaklaflt›r›ld›. Bu görevi sadece yirmi ay kadar sürdü.

Uzaklaflt›rmaya iki olay sebep gösterilmektedir. Birincisi; tabiî ilimlerde yapt›¤› deney
çal›flmas›d›r. Oksijensiz yaflaman›n mümkün olmad›¤›n› göstermek ve vakum kavram›n›
aç›klamak maksad›yla bir fanusun içine kuflu yerlefltirdi ve arkas›ndan fanusun içindeki
havay› boflaltt›. Bunun üzerine kufl öldü. Bu deney hocan›n sihir yapt›¤› flayias›na dönüfl-
tü. Z›nd›k olmakla itham edildi. (fierif Mardin; Yeni Osmanl› Düflüncesinin Do¤uflu, ‹letiflim
Y. ‹stanbul 1998, s. 250). ‹kincisi ise; özellikle tabiî ilimlerle ilgili olarak verdi¤i konferans-
larda dinî akidelere ayk›r› bulundu¤u fleklindeki iddialard›r.

Darülfünundan uzaklaflt›r›lan Hoca, kendini tamamen ilmî çal›flma ve araflt›rmalara
verdi. Bab›ali’de bulunan Taflmektep’e çekilip ilmî faaliyetlerini sürdürdü. Ancak, burada
da rahat b›rak›lmad›. Çevresindeki kiflilerin akidelerini bozdu¤u, bir tak›m zararl› fleyleri
ö¤retti¤i gerekçesi ile hakk›nda soruflturma aç›lmas› için giriflimlerde bulunuldu. Fakat
bu s›rada Saffet Paflan›n Maarif Naz›r› olmas›, soruflturma taleplerinin sonuçsuz kalmas›-
na neden oldu. Bask›lardan iyice bunal›nca bir ara memleketine gitti (1874). Ama, bura-
da da fikirlerinin yanl›fl anlafl›lmas› ve hakk›ndaki dedikodular sonucunda Yanya valili¤i
taraf›ndan tutuklanarak ‹stanbul’a gönderildi. Devreye giren dostlar› taraf›ndan hapse
at›lmaktan kurtar›ld›.

Münif Pafla taraf›ndan yak›n ilgi ve alâka gören Hoca bir ara kütüphaneler müfettiflli-
¤i görevine atand›. 1878 y›l›ndan itibaren Darülfünunda baz› derslere girerek hocal›k gö-
revini sürdürdü. Bunlar›n d›fl›nda Arnavut kültür ve e¤itimine katk›da bulunmak maksa-
d›yla muhtelif çal›flmalar yapt›. Yakaland›¤› verem hastal›¤›ndan dolay› durumu gittikçe
kötüleflti. 3 Temmuz 1881’de Erenköy’de vefat etti. Naafl› Sahray›cedid Mezarl›¤›na kal-
d›r›larak burada defnedildi.
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Din ilimlerinin yan›nda tabiî ilimlerde de önemli bir e¤itime sahip olan Hoca, yazd›¤›
fliirleriyle de dikkat çekti. Risale-i Nur’da da yer verilen bir dörtlü¤ü bir çok eserde al›nt›
olarak yer ald›. “Kitab-› âlemin evrak›d›r eb’ad-› namahdud /Sutur-u kâinat-› dehrdir âsâr-
› namâdud./Bas›lm›fl destgâh-› levh-i mahfuz-u tabiatta/Mücessem lâfz-› mânidard›r
âlemde her mevcud” (Muhakemat, s. 120.). Bu dörtlü¤ünde kâinat ve yarad›l›fl temaflas›-
n› veciz bir flekilde dile getirmektedir. Bu dörtlü¤ü büyük bir be¤eni toplad›¤› gibi baz›
yerlerde levha olarak duvarlara as›ld›.

Ulema kiflili¤inin yan›nda ‹ttihad-› ‹slâm için yapt›¤› faaliyetlerle de dikkatleri çekmifl-
tir. Bediüzzaman Said Nursî ‹ttihad-› ‹slâm hususunda seleflerini zikrederken Hocadan da
bahsetmektedir (Tarihçe-i Hayat, s. 59.). Hoca Tahsin, ‹slâmiyetin medeniyete ve ilerle-
meye engel oldu¤u fleklindeki iddialar› çürütme yolunda faaliyetlerde de bulunmufltur.
Di¤er taraftan da ‹slâmiyetin ilim ve medeniyetin geliflmesine yapt›¤› katk›lar› dile getir-
mifltir. Hac münasebetiyle her y›l Arafat’ta toplanan Müslümanlara da¤›t›lmak üzere hut-
be ve lâhiyalar› kaleme alm›fl, bu yolla ‹slâm kardeflli¤i ve ittihad›na katk›da bulunmaya
çal›flm›flt›r. Müslümanlar›n ayd›nlat›lmas› maksad›yla hümanist inançlardan istifade etme
yoluna gitmifltir. Dinî ve naklî ilimlerdeki vukufiyetiyle yaz› ve sohbetlerinde metafizik
konular›n› maharetle ifllemifltir. Tabiî ilimlerden ö¤rendiklerini ‹slâm inanc›n›n hizmetine
sokmaya çal›flm›flt›r. Uzun zamandan beri uzak kal›nan modern ilimleri kendi çevresine
yaymaya çal›flm›flt›r. Fikir ve görüfllerini beyan ederken Kur’ân-› Kerim’den nakletti¤i
ayetlerle desteklemeyi ihmal etmemifl, tabiî ilimlere yöneliflinin sebebini, mevcut ‹slâm
inanc›n› daha da kuvvetlendirmek olarak izah etmifltir. Bilimsel araçlarla dolu bir odada
yaflayarak âdeta evini küçük bir laburatuvar haline getirmifltir.

HÜSEY‹N-‹ C‹SRÎ: 1261’de (1845) Trablusflam’da do¤du. Soyu baba taraf›ndan Hz.
Peygambere ulaflt›¤› bildirilmektedir. Ad›, Hüseyin b. Muhammed b. Mustafa el-Cisr’dir.
On sekiz yafl›na kadar Trablusflam’da dinî ilimler okudu. Daha sonra Beyrut’a, oradan da
Ezher’e gidip orada ilim tahsil etti. Halveti tarikat›na intisap etti. Babas› ve amcas›n›n ölü-
münden sonra tarikat hizmetlerini Trablusflam’a gelerek yürüttü ve burada talebe yetifl-
tirme ve eser yazmakla meflgul oldu. Hüseyin el-Cisr, Bat›n›n kalk›nmas›n›n temelinde
e¤itim yatt›¤›na inan›yor, bunun için de Bat›dakine benzer sanat ve meslek okullar›n›n
aç›lmas›n›n gerekti¤ini söylüyordu. II. Abdulhamid döneminde Trablus’ta Medresetü’l-
Vataniyye’yi açt›. Bizzat müdürlük görevi üstlendi¤i bu okul, program›nda Arap dili ve
edebiyat›n›n yan› s›ra dinî ve modern ilimlerin bir arada okutuldu¤u ilk ‹slâmî mektep
olmufl ve birçok ünlü kifliler yetifltirmifltir. Cisrî, bu medrese kapan›nca Beyrut’ta Medre-
setü’s-Sultaniyye’nin müdürlü¤üne getirildi. Daha sonra II. Abdulhamid taraf›ndan saray
hocal›¤›na tayin edildi, fakat birkaç ay sonra s›hhî sebeplerle Trablusflam’a geri döndü.
Hüseyin el-Cisr, flarkiyatç›lar›n tenkitlerine karfl› ‹slâm inanc›n› savunmak için Bat› düflün-
cesiyle ilgilenmifl, bu dönemde Müslümanlar›n kendi flahsiyetini koruyarak varl›klar›n›
sürdürmeleri için gayret sarf etmifltir. Eserlerinden baz›lar› flunlard›r: Risaletü’l Hamidiy-
ye fi Hakikati’t-Diyaneti’l ‹slamiyye ve Hakikiyyeti’fl-fieriati’l-Muhammediyye; Huflunü’l-
Hamidiyye li-Muhafazati’l-Aka’idi’l-‹slamiyye; Hediyyetü’l-Elbab fi Cevahiri’l-Adab; Ziyne-
tü’l Maflune; ‹flaratü’l-latife.
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‹BN‹ ABBAS (Ö. 68)/M. 687-688): Hz. Peygamberin amcas› Abbas bin Abdülmut-
talip’in o¤ludur. Annesinin ad› ilk Müslüman kad›nlardan Ümmü’l-Fazl Lübaba’d›r. Mek-
ke’de do¤mufltur. Tefsir ve f›k›h ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet
edenler aras›nda yer alan Sahabîdir. 1160 tane hadis rivayet etmifltir. Kur’ân-› Kerîm’in
inceliklerini anlay›p yorumlamas› için Hz. Peygamberin özel olarak dua etti¤i Abdullah
bin Abbas’›n tefsir ilmindeki üstünlü¤ü daha ilk devirlerde, hemen herkes taraf›ndan ka-
bul edilmifltir. Ayetlerin nüzul sebeplerini, nasih ve mensuhunu çok iyi bildi¤i gibi Arap
edebiyat›na olan vukufu da mükemmeldi. Bu sebeple Ashap devrinden itibaren Rü’l-
Ümme, Tercümânü’l-Kur’ân” unvan›yla an›lagelmifltir. Eserleri: Tefsiru ibn Abbas, Garî-
bu’l-Kur’ân, Mesâilü’n-Nâfi b. el-Ezrak, el-Lugât fi’l-Kur’ân, Kasîdetü’l-Medh.

‹BN-‹ FAR‹D (1181/2-1235): Ömer, 1181 veya 1182 y›l›nda Kahire’de do¤du. Ba-
bas› “Far›d” lâkab›yla an›lmaktayd›. Çünkü, mahkemede çal›flmakta olup kad›nlar›n eflle-
rinden almalar› gereken miras ve nafakay› tespit etme görevini yerine getirmekteydi. Fa-
r›d lâkab› bu yüzden kendisine verilmiflti. Ömer de babas›n›n bu lâkab›ndan dolay› “ibn
Far›d” (Far›d’›n o¤lu) olarak an›lmaya baflland› ve bu lâkapla da meflhur oldu. Babas› Ali,
Eyyübî hükümdarlar›n›n yak›n ilgisini gördü ve kendisine baz› görevler tevdi edildi. An-
cak kendisi bu görevleri kabul etmedi¤i gibi, inzivaya çekilip ibadetle meflgul olmay› ter-
cih etti. 

Ömer, ilk derslerini âlim ve dindar bir insan olan babas›ndan ald›. Hadis ilmiyle ilgili
dersleri ve fiafiî f›kh›n› Ebu Muhammed ibn Asakir’den ö¤rendi. Ayr›ca, dil ve edebiyat
derslerini ald›. E¤itimini devam ettirirken erken yafllarda tasavvufa yöneldi ve kendini
ibadet ve tefekküre verdi.

Kendisini sosyal hayattan çekip çileli bir hayat› tercih eden Ömer, tasavvufta istedi¤i
seviyeye bir türlü ulaflamad›. Karfl›laflt›¤› fieyh Bakkal adl› âlim, M›s›r’da durmak yerine
Mekke’ye gitmesini tavsiye etti. Orada arad›¤›n› bulabilece¤ini söyledi. Ömer, hemen
Mekke’ye do¤ru yola ç›kt›. S›k›nt›l› bir yolculuktan sonra Mekke’ye vard›. Burada Sühre-
verdi ile görüfltü. Bir ara ani bir kararla M›s›r’a döndü. O s›rada ölüm döfle¤inde bulunan
fieyh Bakkal’› ziyaret etti ve akabinde cenaze namaz›nda haz›r bulundu. 

Eyyübîler devletinin M›s›r’da hüküm sürdü¤ü bir dönemde burada yaflayan Ömer ibn
Far›d, sultanlar›n yak›n ilgisini gördü. Ancak, kendisi idarecilerle fazla haflir-neflir olmak-
tan ve ziyaretlerden hofllanmad›¤› için, mesafeli durdu. Kendisine gönderilen para ve he-
diyeleri kabul etmedi. Bir seferinde, maiyetiyle birlikte kendisini ziyaret etmeye gelmek-
te olan hükümdar›n haberini al›r almaz, caminin arka kap›s›ndan ç›karak M›s›r’dan ayr›l-
d› ve ‹skenderiye’ye gitti. Böylece hükümdar ile görüflme durumundan kaç›nm›fl oldu.

Ömer, zaman›n›n önemli bir k›sm›n› inzivaya çekilip ibadetle geçirirken, özellikle tabi-
at ile haflir-neflir olup da¤lar›, vadileri dolaflt›. Cenab-› Hakk›n kâinattaki sanatlar›n› ve
eserlerini tefekkür ederek zaman›n› de¤erlendirmeye çal›flt›. ‹nsanlarla beraber oldu¤u
zamanlarda ise, sohbetlerine çok büyük ilgi gösterildi. Haz›r bulunanlar kendisini hep
sayg›yla dinlediler. Hassas ruhlu olmas›ndan ötürü, duydu¤u muhtelif seslerden hep et-
kilendi. Belli zamanlarda Nil Nehrinin kenar›na giderek ça¤layan sular› hayranl›kla izledi. 
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Kâinattaki sanatlar› seyretmekten ve tefekkür etmekten büyük bir haz alan Ömer,
bazen kendinden geçip belli bir noktaya bakarak âdeta kilitlendi¤i olurdu. Böyle zaman-
larda yan›ndakileri görmez, konuflulanlar› duymaz, yeme-içmeyi keser ve uzun süre bu
durumu devam ettirdi¤i olurdu. Günlerce bu durumda kald›¤› da nakledilmektedir. 

Ömer ibn Far›d, Sultanü’l-afl›kin ünvan›yla da tan›nd›. Yazd›¤› fliirlerinde tasavvuf ve
‹lâhî aflka dair olan duygular›n› dile getirdi. Vahdet-i vücut anlay›fl›nda ve inanc›nda ol-
du¤una dair düflünceler ileri sürülmüflse de kendisi bu düflünceye yak›n de¤ildir. fiiirle-
rinde ‹lâhî aflk› yans›tmakta olup, Cenab-› Hakk›n mutlak cemali karfl›s›nda kendisinden
geçerek her fleyde sevgiliyi görmüfltür. 

fiairlerin sultan› olarak kabul gören ve bu unvanla an›lan Ömer’e, Peygamber Efendi-
mizi neden methetmedi¤i soruldu¤unda, “Onu methetmeye gücümün yetmedi¤ini anla-
d›m. Onu methedecek kelime bulamad›m” karfl›l›¤›n› verdi. Çünkü, Cenab-› Hak onun ad›-
n›; ezanda, flahadet kelimesinde, ikamette, namazdaki teflehhütte, hutbe ve baz› ibadet-
lerde, bir çok duada, nasihat yapmakta, kabirde, s›k›nt› zamanlar›nda, mahflerde, Cen-
nette ve her yarat›lm›fl›n lisan›nda kendi ad›n›n yan›na koymufltur. Onun en büyük üs-
tünlü¤ü Allah’›n sevgilisi olmas›d›r. Onu herkesten, her melekten daha çok sevmifltir. 

Ömer ibn Far›d, “Her güzelin güzelli¤i Allah güzelli¤inden aksetmifl bir parçad›r” der-
ken; insan ruhu için, görüntüleri perde arkas›nda oynatan hayalci, görüntüleri ise insan
bedenine benzetmifltir. Ona göre, Yarat›c›n›n izni olmadan hiçbir hareket taklit edilemez,
d›fl evren bir oyunca¤a benzer ve bu oyunca¤›n hareketi bir ustan›n elindedir. 

Son y›llar›n› Kahire’de geçiren flair, ünlü Ezher Camiinde vaazlar verdi ve sohbetlerde
bulundu. Ocak 1235’te vefat etti.

‹BN HÜMAM (1388-1457): Ad› Kemaleddin Muhammed’tir. Dedesi Hümamed-
din’in ismine izafeten ‹bn (‹bnü’l-) Hümam lâkab›yla tan›n›p meflhur olmufltur. Sivas’tan
M›s›r’a göç etmifl bulunan ailesinden dolay› es-Sivasî ve do¤um yeri olan ‹skenderiye’den
ötürü de ‹skenderî lâkaplar›yla da an›lm›flt›r. M›s›r’da e¤itim görüp burada hizmet vermifl
ve Hanefî f›kh›n›n önemli âlimlerinden biri olarak kabul görmüfltür. ‹slâm dünyas›nda,
“Fethu’l-Kadir” adl› eseriyle flöhret bulmufltur. Risale-i Nur’da, ilmî geliflmeleri din nam›-
na reddeden ve fikren uykuda olan insanlar›n dine verdikleri zararlara iflaretlerde bulu-
nulmufl; dald›klar› uykudan hâlâ uyanamam›fl olanlar›n müracaat edebilecekleri âlimler
aras›nda ‹bn Hümam’›n ismi de zikredilmifltir. Künyesi Kemaleddin Muhammed bin Ab-
dülvahid bin Abdülhamid es-Sivasî el-‹skenderî fleklindedir. 

‹BN‹ S‹NA: Ebu Ali el Hüseyin bin Abdullah (980-1037). Garp Ortaça¤›nda Avicenna
diye tan›nan ‹bni Sina, ilk tahsilini Buhara’da gördü ve on yafl›nda iken Kur’ân’› ezberle-
di. De¤iflik hocalardan hesap, f›k›h ve kelâm tahsil ettikten sonra Nâtili adl› bir âlimden
mant›k ve felsefe ö¤rendi. Felsefî bilgilerinin temellerini Farabî’ye borçlu olan ‹bni Sina,
metafizi¤i Farabî’nin el-‹bâna adl› eserinden ö¤renir. Aristo’yu ancak Farabî’yi okuduktan
sonra anlayabildi¤ini ifade eden ‹bni Sina’n›n fikir inkiflaf›nda müdürlü¤ünü yapt›¤› fiivan
el-Hikma ad›ndaki Samano¤ullar› Saray Kütüphanesinin büyük rolü olmufltur. Samanî
hükümdar›n›n vefat›ndan sonra, memlekette meydana gelen siyasî kar›fl›kl›klar yüzün-
den Buhara’dan ç›kmaya mecbur olan ‹bni Sina, s›ras›yla Harizm, Irak-› Acem, Cürcan ve
Rey’e gitmeye mecbur oldu. Büyük bir filozof oldu¤u kadar ünlü bir hekim de olan ‹bni
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Sina, t›p alan›ndaki eserleriyle ‹slâm dünyas›n›n yan› s›ra, Avrupa’daki t›p ilmini de derin-
den etkiledi. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan ‹b-
ni Sina’n›n t›p, mant›k, felsefe, fizik, tabiiyat, psikoloji ve birçok ilme dair 270 kadar ese-
ri vard›r. 1037 y›l›nda vefat etmifltir ve kabri ‹ran’›n Hemedan flehrindedir.

‹BRAH‹M HAKKI: ‹brahim Hakk› Erzurumî. Anadolu’da yaflayan evliyan›n ve ulema-
n›n büyüklerindendir. Hicrî 1156/1710 senesinde Erzurum’un Hasankale kazas›nda do¤-
du. Siirt’in Tillo kasabas›nda ‹smail Fakirullah’dan ders alan babas› Osman Efendinin ya-
n›na gelerek ‹smail Fakirullah ile tan›flan ‹brahim Hakk› babas›ndan tefsir, hadis, f›k›h gi-
bi zahirî ilimleri ö¤rendi. Babas›n›n arkadafl› Molla Muhammed S›hranî Hazretlerinden de
astronomi, matematik gibi zaman›n fen ilimlerini ö¤rendi. ‹smail Fakirullah Hazretlerinin
de sohbeti ve hizmetlerinde bulunarak kendisini manevî sahada yetifltirdi. Daha sonra
Erzurum’a ve Hasankale’ye gitmifl, bir müddet sonra da ‹stanbul’a gelmifl, Sultan Mah-
mud taraf›ndan Abdurrahman Gazi Zaviyesine tayin edilince de Erzurum’a dönerek ora-
da talebe yetifltirmeye bafllam›flt›r. Zaman zaman Tillo’ya gelerek Cebel-i Ra’sil Kuva’da
talebeleriyle sohbet eden ‹brahim Hakk›, 1195/1781 y›l›nda Tillo’da vefat etti ve hocas›-
n›n yan›na defnedildi. Eserleri: Marifetname; ‹lahiname; Tecvid Kitab›; Tertibü’l-Ulum; ‹r-
faniye; ‹nsaniye; Mecmu’atü’l-Me’ani; Sefine-i Nuh; Kenzü’l-Fütuh; Hey’etü’l-‹slâm.

‹MAM-I GAZALÎ: As›l ad› Hüccetü’l-‹slâm Ebu Hamid Muhammed b. Ahmet el Gaz-
zalî’dir. Efl’ari kelâmc›s›, fiafii fakihi, mutasavv›f ve filozoflara yöneltti¤i elefltirilerle tan›-
nan ‹slâm düflünürüdür. Hicrî 450’de (1058) Horasan’da, Meflhed’de (Tus) dünyaya geldi.
Babas›n›n mesle¤inin yün tacirli¤i olmas›ndan dolay› kendisine “Gazzalî” ve zaman›nda
‹slâma yöneltilen itirazlara cevap vererek itiraz edenleri susturdu¤u için de “Hüccetü’l-‹s-
lâm” 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 Gazali’nin eserlerinden baz›lar› flunlard›r: El-Mün-
k›z; ‹hya-ü Ulumi’d-Din; Kimya-y› Saadet; Tehafütü’l-Felasife; K›stasü’l-Müstakim.

‹MAM-I fiAF‹Î: (ö.820) fiafii mezhebinin kurucusudur. h. 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 et-
ti. 20 yafllar›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 h. 204’te (820) Fustat’te vefat etti. ‹mam-› fiafii sadece mev-
cut bütün f›k›h malzemesini elden geçirmekle kalmam›fl, f›k›h ilminin usullerini ve te-
mellerini araflt›rarak usul-i f›kh›n kurucusu addolunmufltur. ‹mam-› fiafii’nin talebeleri
aras›nda Zafaranî, Ebu Savr, Ahmed 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.

‹SKENDER: Makedonya kral›d›r. ‹smi Aleksandros’tur. Büyük ‹skender ünvan›yla
meflhur olmufltur. Milâttan önce 356. 323 y›llar› aras›nda yaflad›. Aristo’dan ders alm›fl ve
keskin zekas›, bitmek bilmeyen azmiyle tan›nm›flt›r. Babas› Filip’in yerine tahta geçerek
Yunanistan’da hakimiyetini kurduktan sonra 37 bin kiflilik ordusuyla Asya seferine ç›ka-
rak ‹ran ordusunu yenerek Anadolu’ya hâkim oldu. Daha sonra Akdeniz’e yönelerek ‹ran
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hükümdar› III. Dara’y› yenilgiye u¤ratt›. 332’de uzun süren kuflatma sonunda Kudüs’ü al-
d› ve M›s›r seferine bafllad›. M›s›r’da din adamlar›na ve tap›naklara sayg›l› davranmas›
halk›n sevgisini kazanmas›n› sa¤lad›. M›s›r’da Helenistik Ça¤›n ünlü flehri ‹skenderiye’yi
kurdu. Tekrar ‹ran üzerine giderek hakimiyetini sa¤lamlaflt›rd› ve ‹ndus Vadisine girdi.
Hint Okyanusuna ulaflarak buralarda liman ve tersaneler kurdurdu. ‹skender, ‹ran’a dö-
nerek bundan sonra ›rklar› kaynaflt›rma siyasetine h›z verdi. Makedonlar› ‹ranl› kad›nlar-
la evlendirdi. ‹mparatorlu¤unu teflkilatland›rmaya ve belirli bir medeniyete ulaflt›rmaya
çal›flt›. Arabistan’› alma düflüncesi içinde iken 33 yafl›nda büyük bir cihan imparatoru ola-
rak öldü.

-K-

KA’B (KA’BÜ’L-AHBÂR 551-652): Yemen Yahudilerinden olup Beni ‹srail’in mefl-
hur âlimlerindendir. Ka’b’›n do¤um tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 104 yafl›nda öl-
dü¤üne dair rivayet esas al›nd›¤›nda, do¤um tarihi olarak 551 y›l› kabul edilebilir. Yemen
as›ll› olup, burada yaflayan Zuruayn soyuna mensuptur. Genifl bir ilmî birikime sahip ol-
du¤u rivayet edilmifl ve yaz›lar›n› mürekkeple yazmas›ndan dolay› “ahbar” lâkab›yla an›l-
m›flt›r. Ahbar; hibr (mürekkep) kelimesinin ço¤uludur. Kitab-› Mukaddes (Tevrat) hakk›n-
daki genifl bilgisinden ötürü el-Ahbar lâkab›yla an›ld›¤› da belirtilmektedir. 

Ka’b Tevrat hakk›ndaki genifl bilgisiyle meflhur olmufltur. Peygamber Efendimizin
(a.s.m.) vas›flar›n› kutsal kitaplar›ndan ö¤renip Müslüman olmufl ve çevresindeki Yahudi
âlimlerini de ikna etmeye çal›flm›flt›r. Ehli Kitap ravilerinin en güvenilir olan› kabul edil-
mifltir. ‹slâmiyetin zuhuru s›ras›nda henüz tahrif edilmemifl Tevrat’›n nüshas›na sahip ol-
du¤undan, Peygamber Efendimize iflaret eden ayetlerden örnekler vererek âlimleri ka-
bule teflvik etmifltir. Tevrat’›n bu ayetlerinden bir kaç› Risale-i Nur’da da zikredilmekte
ve kendisi için, “Beni ‹srail’in allâmelerinden” (Mektubat, s. 167.) ifadesine yer verilmek-
tedir. Künyesi Ebu ‹shak Ka’b bin Mati bin Heynu (Haysu) el-Yemanî fleklindedir.

Ka’b’›n ‹slâm› kabul etmesiyle ilgili farkl› bilgiler nakledilmektedir. Bir rivayete göre
Peygamber Efendimiz (a.s.m.) zaman›nda, Yemen’e giden Hazreti Ali (r.a.) ile görüfltü¤ü
ve bu s›rada Müslüman oldu¤u belirtilmektedir. Bir rivayete göre ise Hazreti Ebubekir’in
(r.a.) halifeli¤i zaman›nda veya Hazreti Ömer döneminde Medine’ye gitti¤i, burada halife-
yi bulamay›nca Kudüs’e gidip halifenin huzurunda ‹slâmiyeti kabul etti¤i nakledilmekte-
dir. Bu üç rivayete göre de Müslümanl›¤› kabul etti¤i aç›k bir flekilde belirtilmektedir. 

KARAFÎ: Malikî mezhebine mensup Islâm hukukçular›ndand›r. 1229’da M›s›r’›n Beh-
nesa bölgesindeki bir köyde do¤du, 1285’da Kahire’de vefat etti. Küçük yafllarda iken
Kur’ân-› Kerim’i ezberleyen Karafî, on yafllar›nda iken tahsil için M›s›r’a gitti ve Kahire’de-
ki Sahibiye medresesinde e¤itim ald›. 

Karafî Hanefî, fiafiî Malikî ve Hanbelî olmak üzere dört mezhebin e¤itiminin verildi¤i
Salihiye Medresesine müderris olarak atand›. Kendisini e¤itim ve ö¤retime adayan Kara-
fî bu görevin d›fl›nda herhangi bir resmî görev almad›.

Matematik, astronomi ve t›p alanlar›yla ilgilenen ve bu alanlarda kendisini gelifltiren
Karafî, bunlar›n yan›nda baflta f›k›h ve f›k›h usulü olmak üzere Arap dili ve kelâm alan›n-
da da derinleflti. Karafî’nin, f›k›h ve f›k›h usulü alanlar›ndaki eserleri genel olarak de¤er-
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lendirildi¤inde, çal›flmalar›n›n günümüzdeki hukuk alanlar›ndan hukuk felsefesi ve mu-
kayeseli hukuk alanlar›na girdi¤ini söylemek mümkündür.

Amelde Malikî, Akaidde Efl’arî mezhebine mensup olan Karafî, f›k›hla ilgili meseleler-
de yorum yaparken, meseleleri sadece ‹mam-› Malik’in görüflleri çerçevesinde ele alma-
m›fl, di¤er mezhep âlimlerinin görüfllerini de göz önünde bulundurarak mukayeseli fle-
kilde de¤erlendirmifltir. Bundan dolay› da baz› meselelerde di¤er mezhep imamlar›n›n
görüfllerini benimsedi¤i olmufltur.

KOLOMB (KR‹STOF KOLOMB): 1451 y›l›nda ‹talya’n›n Cenova kentinde do¤du,
1506 y›l›nda ‹spanya’da öldü.

Kendisi hariç, ço¤u insan taraf›ndan Amerika’y› keflfetti¤i kabul edilen ünlü denizcidir.
Kefliflerle birlikte bafllayan koloniler kurma ve buralardaki zenginlikleri Bat›ya tafl›ma h›z
kazanm›fl, dolay›s›yla Avrupa tarihinde çok önemli geliflmelerin olmas›nda onun da pay›
olmufltur. Kendisinin de dahliyle, keflfedilen yerlerde yaflayan yerlilere karfl› uygulanan
vahflet, çok say›da insan›n ve kültürün yok olmas›n› netice vermifltir. Dört büyük deniz
seyahati gerçeklefltirmifl ve Amerika sahillerini boydan boya geçmifl olmas›na ra¤men,
buran›n yeni bir k›t’a oldu¤unun fark›na varamam›fl ve Hindistan’a ulaflma gayesini sür-
dürmüfltür. Özellikle çocuklu¤u ve son y›llar› olmak üzere, büyük s›k›nt›lar içinde yafla-
m›flt›r. Risale-i Nur’da “Kolomb-u Zîfünûn” olarak ismi zikredilmektedir.

-L-

LÛT (A.S.): Hz. Lut (a.s.) Hz. ‹brahim’in kardefli Harran’›n o¤ludur. Hz. ‹brahim’e (a.s.)
ilk iman edenlerdendir. Hz. Lut (a.s.) Sedam bölgesinde bulunan kavme peygamber ola-
rak görevlendirildi. Sedaml›lar çok ahlâks›z ve edepsiz bir kavimdi. ‹nsanl›k tarihinde o
zamana kadar görülmemifl olan livata fiilini iflliyorlar ve bununla da övünüyorlard›. Hz.
Lut (a.s.) onlar› hakka ve do¤ru yola davet için görevlendirilmifl, fakat bütün gayretleri-
ne, nasihatlar›na ra¤men onu dinlememifl ve alaya alm›fllard›. Cenab-› Allah Hz. Lut’a ina-
nanlarla birlikte flehri terk etmesini bildirerek o azg›n kavmi helâk edece¤ini bildirmifl ve
helâk etmifltir.

-M-

ME’MUN (EBU CAFER ABDULLAH ME’MUN 786-833): Abbasî devletinin ön-
de gelen halifelerinden biridir. As›l ad› Abdullah’t›r. Künyesi Ebu Cafer’dir. Halife olmak
için taht kavgas› vermifl, kardeflini yendikten sonra halife olmufltur. Halifeli¤i boyunca
birçok ayaklanma ve iç kar›fl›kl›k meydana gelmifltir. Tüm kar›fl›kl›klar›n üstesinden gel-
mifl ve devletine en parlak dönemlerinden birini yaflatm›flt›r. ‹lme ve ilim adamlar›na bü-
yük de¤er vermifltir. Ancak, savundu¤u ve inand›¤› ilmî de¤erleri zor kullanmak suretiy-
le ülkenin tamam›nda uygulatmaya kalk›flmas› önemli hatalar›ndan birini teflkil etmifltir.
Daha önceden bafllan›lan Yunan eserlerini tercüme faaliyeti bu dönemde h›z kazanm›fl-
t›r. Kayna¤›nda bir çok hurafeyi bar›nd›ran felsefi ak›mlar›n ‹slâm âleminin içine dahil ol-
mas› fikri kargaflaya yol açm›flt›r. 

Harun Reflid’in büyük o¤ludur. Annesi bir cariye olan Meracil’dir. 786 y›l›nda Ba¤dat
yak›nlar›nda bulunan Yasiriye’de do¤du. Devrin meflhur âlimlerinden dersler ald›. Arap
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edebiyat›, f›k›h, hadis ve di¤er ‹slâm ilimleriyle ilgili olarak e¤itim gördü. Ayr›ca, felsefe
ve müspet ilimler dal›nda da önemli oranda bilgi birikimine sahip oldu. On iki yafl›nda
iken, ikinci veliaht olarak ilân edildi ve ülkenin do¤u eyaletlerinin valili¤ine tayin edildi.
Babas›n›n vefat›ndan sonra taht mücadelesine giriflti¤i kardefli Emin’in ma¤lup edilip öl-
dürülmesinden sonra 813 y›l›nda yedinci Abbasî halifesi olarak bafla geçti.

Me’mun iktidar›n›n ilk y›llar›nda veziri Fazl bin Sehl’in etkisinde kald›. Bu flah›s, Emin’e
karfl› yap›lan mücadelenin kazan›lmas›nda büyük rol oynam›flt›. Bunun da etkisiyle ha-
lifeyi yönlendirmeye çal›flt›. Kardefli Hasan’a ülkenin bat› eyaletlerinin idaresinin verilme-
sini sa¤lad›. Ülke yönetiminde Araplar› d›fllayarak Arap olmayan unsurlara a¤›rl›k verdi.
Bu durum Araplar› rahats›z etti ve yer yer isyan etmelerine sebep oldu. 

Hz. Ali soyundan gelen ‹bn Tabataba’n›n 815 y›l›nda bafl kald›r›p halifeli¤ini ilân etme-
si Abbasileri büyük bir s›k›nt›ya soktu. Bunun d›fl›nda itikatlar› bozuk Hurremilerin Babek
baflkanl›¤›ndaki ayaklanmalar› devleti uzun süre u¤raflt›rd›. Arka arkaya gönderilen kuv-
vetlerle ayaklanma bast›r›ld›. Bu isyan›n uzun sürmesinde, bu zaman zarf›nda baflka böl-
gelerde isyanlar›n ç›kmas›n›n önemli bir etkisi oldu. El-Cezire Araplar›n› etraf›nda topla-
yan Nasr bin fiebes ve M›s›r’da meydana gelen Ubeydullah isyanlar› ve iç çekiflmeler
devleti u¤raflt›ran önemli hadiseler olarak tarihe geçti. 

Birçok yerde meydana gelen bafl kald›rma ve isyan hareketleri zamanla etkisiz hale
getirildi. ‹syanlar›n bast›r›lmas›nda ve ülke bütünlü¤ünün korunmas›nda Me’mun’un li-
yakati ve dirayeti olumlu yönde etki yapt›. Bu sars›nt›lar›n ço¤u atlat›ld›ktan sonra Bi-
zans’›n üzerine de baz› hareketler yap›ld› ve seferler düzenlendi. Önce komutanlar gön-
derildi. 830 y›l›nda ise bizzat Me’mun sefere ç›karak Bizansl›lara karfl› harekete geçti. Tar-
sus’a giderek etraftaki kaleleri fethetti. Bir süre Anadolu topraklar›nda kald›ktan sonra
k›fl› geçirmek üzere Suriye’ye döndü. 831 y›l›nda Bizans imparatorunun harekete geçip
bir çok Müslüman’› öldürmesi ve esir almas› üzerine, halife de Toroslar üzerinden Ere¤-
li’ye kadar gitti. O¤lu Abbas’› da imparatoru bulmakla görevlendirdi. Abbas, imparatorla
Ni¤de yak›nlar›nda yapt›¤› savafl› kazand›. Bizansl›lar; esir Müslümanlar ve yüz bin dinar
vererek befl y›ll›k bir mütareke yap›lmas›n› istediler. 

Me’mun, Bizans’›n teklifini kabul etmedi. Anadolu’da fetihlerde bulunmaya devam et-
ti. Buradaki Abbasî hakimiyetini pekifltirmek için fethedilen yerlere Müslüman nüfus yer-
lefltirdi. Anadolu’daki faaliyetlerini sürdürürken Pozant› yak›nlar›nda hastaland›. 833 y›-
l›nda ve 47 yafl›nda iken burada vefat etti. Nafl› Tarsus’a defnedildi. Vefat›ndan sonra
kendi yerine veliaht olarak b›rakt›¤› kardefli Mu’tas›m halife oldu.

MOLLA NASREDD‹N EFEND‹: Bak›n›z Nasreddin Hoca

MUHAMMED (A.S.M.): Fahr-i Âlem, Hatemü’l-Enbiya, ‹mamü’s-Sakaleyn, Muham-
medü’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 gecesinde Mekke’de dünyaya geldi. Hz. Muhammed daha do¤madan ba-
bas›n›, 6 yafl›nda iken de annesini kaybetmifltir. Annesi ölünce dedesi Abdülmuttalip onu
himayesi alt›na ald›. Dedesi de ölünce, bu sefer amcas› Ebu Talip onun bak›m›n› üstlen-
di. Hz. Muhammed 25 yafl›nda iken kendisinden 15 yafl büyük olan Hz. Hatice ile evlen-
di. Evlilikleri Milâdî 595 y›l›na rastlamaktad›r. Daha sonra Hz. Peygamberin Hz. Hatice’den
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s›rayla Kas›m, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fat›ma ve Abdullah ad›nda alt› çocu¤u ol-
du. 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 (gü-
venilir kimse) dedirten Hz. Muhammed her yönüyle örnek bir insan kiflili¤ini sergiliyor-
du. Hz. Muhammed k›rk yafl›nda iken, Milâdî 610 y›l›nda Hira Da¤›nda kendisine peygam-
berlik vazifesi verildi. Kendisine ilk inananlar ise efli Hz. Hatice, çocuklardan Hz. Ali, hür
erkeklerden Hz. Ebu Bekir, azatl› kölelerden Hz. Zeyd, kölelerden Hz. Bilâl-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 önce, Re-
cep 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
müflriklerin 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 fethedildi. Mekke’nin çevresi ve Kâbe putlardan temizlendi. Peygamberimiz
ömrünün son y›l›nda Arafat’ta 120.000 Sahabîye Veda Hutbesini verdi. Bu hutbe ilk in-
san haklar› bildirisi olarak da kabul edilir. Hz. Muhammed (a.s.m.) Hicretin 11. senesi Re-
biülevvel ay›n›n on ikisi, Pazartesi 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
Mürsiyye kasabas›nda dünyaya geldi. ‹bni Arabî ve fieyh-i Ekber diye meflhur oldu. Kü-
çük yafltan itibaren tahsile bafllayarak pek çok âlimin derslerinde bulunup naklî ve aklî
ilimleri ö¤rendi. Tefsir, f›k›h, hadis ve k›raat ilimlerinde büyük bir âlim oldu. Daha sonra-
lar› tasavvufa yönelerek zaman›n›n âlimlerinden ve Seyyid Abdülkadir Geylânî’nin ruha-
niyetinden 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 dönüp 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. Tasavvuf-
taki yüksek derecesi sebebiyle sekr halinde iken tevhit (vahdet-i vucud) konusundaki
sözleri yanl›fl anlafl›l›p iftiraya u¤rad›ysa da zaman›n›n devlet adamlar› taraf›ndan hima-
ye edildi. 1240 senesinde 78 yafl›nda fiam’da vefat etti. Yavuz Sultan Selim 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 Tev-
rat indirilen büyük peygamberlerdendir. Tevrat Hz. Mûsa’ya levhalar halinde indirilmifl-
tir. 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 mukaddes topraklara gelmifl ve orada kendisine Tevrat levhalar› in-
dirilmifltir. Hz. Mûsa’n›n zaman›nda kendinde zahir olan mu’cizelerinin en meflhurlar› asa-
s› ve yed-i beyzas›d›r (beyaz el). Âsas› ile vurdu¤u tafl›n on iki gözünden su ç›karmas›y-
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la meflhurdur. Hz. fiuayb’›n k›z›yla evlenen Hz. Mûsa mukaddes topraklara varamadan
vefat etmifltir.

MÜSEYL‹ME-‹ KEZZAB: Peygamberimiz Hz Muhammed ile ayn› dönemde yaflam›fl
olan Müseylime-i Kezzab Suudi Arabistan’›n Necid bölgesinde peygamberlik ilan eden ve
yalanc› peygamber olarak tarihe geçen flah›st›r. Peygamberimiz hayattayken faaliyetler-
de bulunan ve taraftar toplamaya çal›flan Müseylime-i Kezzab muvaffak olamad›. Pey-
gamberimizin vefat›ndan sonra da iddias›ndan vazgeçmemesi üzerine. Hz Ebu Bekir’in
hilâfeti döneminde Halid Bin Velid komutas›ndaki bir ordu Müseylime üzerine gönderil-
di. Yap›lan savaflta Müseylime ve taraftarlar› ma¤lup edildi. Hz. Hamza’y› bir karg› ile fle-
hid eden Vahfli yine ayn› flekilde karg› ile Müseylimeyi öldürdü.

-N-

NASREDD‹N HOCA: Türkler aras›nda söylenen nükteli ve lâtifeli f›kralar›n kahrama-
n›, efsane olmufl halk filozofudur. Akflehirli efsanevî hoca, tarihî flahsiyeti yan›nda folklor
sahas›nda girmifl, halk edebiyat›na mal olmufl flümullü bir düflünce ve zekâ örne¤idir.
F›kralar› fikir ve sanat mahsullerine ilham kayna¤› olmufltur. Hayat› hakk›nda kesin bir
bilgi yoktur

NAS‹RÜDD‹N TUSÎ (1201-1274): Muhammed Nasuriddin Tusî, fiubat 1201’de Ho-
rasan’›n Tus flehrinde do¤du. ‹lk terbiye ve derslerini annesinden ald›. Küçük yafltan iti-
baren e¤itim hayat› bafllam›fl oldu. Hukuk ve ilâhiyat alan›nda e¤itim alm›fl olan babas›-
n›n gözetiminde e¤itimini sürdürdü. Musullu Kemaleddin bin Yunus, Muinüddin Salim bin
Betran-› M›srî ve ‹bn Sina’n›n talebelerinden biri olan Behmen Yar’dan dersler ald›. Hem
din bilimleri, hem de fen bilimleri dallar›nda e¤itim gördü. Matematik, logaritma, mant›k,
hikmet ve idrak nazariyeleri derslerini okudu. 

Nas›rüddin Tusî, çocuklu¤undan itibaren büyüklerin meclislerine kat›larak dinî ve fel-
sefî tart›flmalar› büyük dikkatle izledi. Buradan edinmifl oldu¤u bilgi ve birikimini Ahlâk-
› Nas›rî adl› eserine yans›tt›. Söz konusu meclislerin, çocuklar›n fikrî geliflimlerine önem-
li katk› sa¤lad›¤›na ve gereklili¤ine iflaret etti. ‹lmî tart›flmalar›n üzerinde b›rakt›¤› derin
izlere at›fta bulundu. 

Tusî, gerçe¤i arama arzusu ile ‹smaililerin yan›na gitti. Kendisine ilgi gösterilerek Ku-
histan’a gelmesi sa¤land›. Burada gördü¤ü ilgi fikriyat› üzerinde önemli bir etki yapt›. ‹yi
bir e¤itim görmüfl olmas›na ra¤men, bir süre sonra sap›k fikirli ve sahabe düflman› ke-
simlerin etkisinde kald›. Sünnî anlay›fl›n d›fl›nda bir yönelifle girdi. Zamanla aralar›nda iyi
iliflki bozulmaya bafllad› ve ‹smaililer taraf›ndan Alamut Kalesine hapsedildi. Yirmi iki y›l
gibi uzun bir süre ‹smaililerin yan›nda kald›. 

Hülâgu taraf›ndan Alamut Kalesinin al›nmas› ve ‹smaililerin yenilgiye u¤rat›lmas›ndan
sonra Mo¤ollar›n yan›nda yer almaya bafllad›. Hülâgu’nun dan›flman› oldu. ‹sminin duyul-
mas› ve önemli bir flöhrete ulaflm›fl olmas›, ekonomik ve malî ifllerden iyi anlamas› Hü-
lâgu’nun nezdinde iyi yer edinmesine vesile oldu. Vezir olarak tayin edildi. Bu tayinden
sonra Hülâgu’nun iste¤i do¤rultusunda hareket etmeye bafllad›. Ba¤dat’› yak›p y›kan hü-
kümdara karfl› her hangi bir karfl› harekette bulunmad›¤› gibi, yüz binlerce masum insa-
n›n katledilmesinde hisse sahibi oldu¤u tezlerine karfl›l›k; son yap›lan araflt›rmalarda bu
tezlerin gerçekçi olmad›¤› da ifade edilmifltir. Yine Hülâgu’nun deste¤iyle Meraga Kütüp-
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hanesi ile rasathanesi kuruldu. Kendisi burada görev ald› ve ömrünün sonuna kadar ra-
sathanede çal›flmaya devam etti. 

Meraga, Do¤unun en büyük rasathanesi olarak ün yapt›. Rasathane temel ve yard›m-
c› olmak üzere iki guruba ayr›lan on üç binadan oluflmaktayd›. ‹lk bina gurubuna göz-
lemlerde kullan›lan aletler yerlefltirildi. ‹kinci guruptakiler ise medrese, kütüphane ve
dükkânlardan oluflmaktayd›. Rasathane tam olarak 1271 y›l›ndan itibaren faaliyete gir-
mifltir. 

Rasathanenin kurulmas›ndan sonra önemli faaliyetlerde bulunan Tusî, tan›nm›fl ‹slâm
âlimlerini burada toplad›. Rasathanenin yan›na kurdu¤u kütüphaneye çok say›da kitap
getirtti. Özellikle Ba¤dat ve fiam olmak üzere de¤iflik yerlerden getirtilip toplan›lan kitap-
lar bu kütüphanede bir araya getirtildi. Toplanan kitaplar›n say›s›n›n dört yüz bini buldu-
¤u nakledilmektedir. 

Tusî’nin yapt›¤› ilmi faaliyetlerden önemli bir tanesi, trigonometriyi ayr› bir ilim dal›
haline getirmesidir. O zamana kadar bu ilim dal› astronominin bir dal› olarak görülmek-
teydi. Ayr›ca, bu ilim dal›yla ilgili eser de yazd›. Trigonometride önemli bir otorite haline
geldi ve kendisinden sonra gelen bilim adamlar›, ileri sürmüfl bulundu¤u tezlerin üzeri-
ne herhangi bir ilâve yapamad›lar. 

Nas›rüddin Tusî’nin, ‹lhanl› devletinin kurucu ve hükümdar› olan Hülâgu’nun yan›nda
etkili konumu bu hükümdar›n ölümünden sonra da devam etmifltir. Tusî, 1274 y›l›nda
Ba¤dat’ta vefat etmifltir. 

-R-

RÜSTEM-‹ S‹STANÎ: Zalo¤lu Rüstem diye de bilinen, savafllarda gösterdi¤i cesaret,
güçlülük ve yi¤itlik özellikleriyle efsanelefltirilen bir kahramand›r. Tarihî vak’a olarak, ger-
çekten böyle bir flahs›n yaflay›p yaflamad›¤› bilinmemektedir. ‹ran edebiyat›ndaki müba-
lâ¤a unsurunun ortaya ç›kard›¤› ve bir toplulu¤un kahramanl›klar›n›n tek bir flah›sta gös-
terildi¤i bir olgu olarak kabul edilmektedir.

-S-

SA’D-I TAFTAZANÎ: (1322-1395) Belâgat, mant›k, matematik, kelâm, f›k›h ve di¤er
ilimlerde tan›nm›fl bir âlim olup fiark ve ‹slâm dünyas› medreselerinde okunan birçok ki-
tab›n müellefidir. Hicrî 722’de (1332) Horasan’da büyük bir kasaba olan Taftazan’da do¤-
du. Hicrî 797 (1395) y›l›nda vefat etti. Taftazanî hem fiafii, hem de Hanefi f›kh› hakk›nda
eserler vermifltir. Eserleri: fierhü’l-Tasrifü’l-‹zzi. (Sa’diya) 2. ‹rflad; Mutavval; Muhtasarü’l-
Maani; fierhü’l K›s›m el-Salis mine’l-Miftah; fierhü’l-fiemsiya; Makasid; Tahzibü’l-Mant›k
ve’l-Kelam; fierhü’l-Akaid el-Nasafiya; Talvih ila Keflf hakaikü’l-Tankih; Miftah.

SAD‹-‹ fi‹RAZ‹ (1213-1292): Ebu Abdullah Meflerrefüddin. ‹ranl› mutasavv›f ve
mütefekkir flairdir. Ba¤dat’ta Nizamiye Medresesinde okudu. Devrin ünlü ‹slâm filozofu
Sühreverdi ile tan›flt›. Eserleri manzum ve mensur olmak üzere ikiye ayr›l›r. Bostan ve
Gülistan adlar›n› tafl›yan eserlerde manzum ve mensur bölümleri iç içedir. Sadi, ‹ran ede-
biyat›nda Arifname denen ve daha çok felsefe-tasavvuf konular›n› iflleyen fliir türünün
kurucusudur. Manzum ve mensur eserlerinde, ahlâk, erdem, iyilik, cömertlik, e¤itim, bil-
ginin yararl›l›¤›, alçak, gönüllülük, insan sevgisi gibi konular› ifller.
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SEKKAKÎ (1160-1299): Tan›nm›fl bir dil ve belâgat âlimi olup 555’te (1160) Ha-
rizm’de do¤du. Sekkakî lâkab›n› son derece güzel hakkakl›k yapmas›ndan dolay› alm›fl-
t›r. Sekkakî, Hanefi fakihleri aras›nda yer al›r ve bu sahada iki hocas› Hayati ve Harisî var-
d›r. Sekkakî 626 (1299) y›l›nda öldü. Sekkakî’nin en önemli eseri, Miftahü’l-Ulum’dur.

SEYY‹D fiER‹F (CÜRCAN‹): Arap dili, kelâm ve f›k›h âlimidir. Ad› Ebül-Hasan Ali bin
Muhammed bin Ali es Seyyid efl-fierif el-Curcani’dir. 1340 y›l›nda Cürcan yak›nlar›nda bu-
lunan Takü’de do¤mufltur. ‹lk tahsilini memleketinde yapt›ktan sonra önce Herat, sonra
da M›s›r’a gidip on y›l kalarak aklî ilimleri Mübarek fiah’dan, naklî ilimleri de Ekmeleddin
el-Babeti’den okudu. Tahsilini tamamlad›ktan sonra ülkesine döndü. fiiraz’da Darüflflifa
Medresesi müderrisli¤ine getirildi. On y›l kald›¤› bu medresede ö¤retim faaliyetleri yan›n-
da telif çal›flmalar›n› da yürüttü. Timur’un fiiraz’› almas› üzerine Semerkant’a götürüldü
ve orada on sekiz y›l baflmüderrislik yapt›. ‹lmî münazaralarda gösterdi¤i baflar›s›yla ta-
savvufa karfl› ilgi duyarak Nakflibendi tarikat›na girdi. Timur’un ölümünden sonra fiiraz’a
geri dönerek ilmî faaliyetlerine devam etti. 1413 y›l›nda fiiraz’da vefat etti. Cürcanî yafla-
d›¤› döneme kendi damgas›n› vuran ve sonraki yüzy›llarda etkisini devam ettiren çok
yönlü âlimlerden biridir. Çok genifl bir sahada telif, flerh ve hafliye türünde eserler ver-
mifltir. Arap dili, feraiz ve kelâmla ilgili eserleri medreselerde yüzy›llar içinde el kitab› ha-
line gelmifltir. Kelâm tasavvuf, felsefe, Arap dili, mant›k, astronomi, aritmetik, sarf , na-
hiv, belâgat, tefsir, hadis, f›k›h gibi de¤iflik ilimlere dair 100 civar›nda eser yazm›flt›r. Bun-
lar›n belli bafl›lar› flunlard›r:fierhu’l-Mevak›f, Risale fi’l Mant›k, et-Tarifat, fievkiyye ala fier-
hi Muhtasari’l-Münteha, fievkiyye, el-Hafliye ale’l Keflflaf, Tercümanü’l Kur’ân.

-V-

VEHB (VEHB ‹BN MÜNEBB‹H 645-741): Tabiînden ve ayn› zamanda Emevî dev-
letinin hüküm sürdü¤ü y›llarda yaflam›fl ünlü hadis âlimlerindendir. ‹ran as›ll› olup, son-
radan Yemen’e yerleflen bir aileye mensuptur. Ünlü simalardan olan Hammam bin Mü-
nebbih’in kardeflidir. Kitap ehlinin rivayetlerini bilen ve mukaddes metinleri okumufl, bu
alanda önemli bir birikime sahip birisi olarak flöhret bulmufltur. Risale-i Nur’da da bu bil-
gi ve birikimi vesilesiyle ismi zikredilmifl, bu tür insanlar›n Peygamber Efendimizin (a.s.m.)
vas›flar›n› daha önceden ö¤renmifl bulunduklar›ndan ötürü kolay bir flekilde Müslüman
olduklar› ve mensup bulunduklar› topluluklar› kabule iknaya çal›flt›klar› izah edilmifltir.
Künyesi, Ebu Abdullah Vehb ibn Münebbih fleklindedir. 

Vehb ibn Münebbih, 645 y›l›nda Sana’ya iki günlük mesafede bulunan Zamar flehrin-
de do¤du. ‹lk y›llar› ve gördü¤ü e¤itim hakk›nda fazla bilgi yoktur. ‹slâmiyeti seçmeden
önce Yahudi oldu¤u baz› kaynaklarda belirtildi¤i gibi, Müslüman olarak do¤du¤unu ileri
sürenler de vard›r. 

Tabiîn zaman›na yetiflmifl meflhur hadis âlimlerinden olan Vehb bin Münebbih, do¤ru
sözlü bir flahsiyet olarak tan›nd›. Çok say›da kitap okuyarak geçmifl ümmet ve peygam-
berler, hükümdarlar hakk›nda bilgi sahibi oldu. Aralar›nda, Ebu Hureyre gibi ünlü isimle-
rin de bulundu¤u çok say›daki âlimin bilgisinden istifade ederek, hadis nakletti. Abdul-
lah ve Abdurrahman ad›ndaki o¤ullar›, ye¤enlerinden Abdüssamed ve Akil, bunlar›n d›-
fl›nda ayr›ca, Sammak bin Fadl, ‹srail Ebu Musa, kendisinden hadis nakleden önemli isim-
leri oluflturmaktad›r. 
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Ald›¤› e¤itim sonras›nda meflhur hadis âlimleri aras›nda yer ald›. Mütedeyyin bir ya-
flant›s› olup k›rk sene boyunca hiçbir canl›ya kötü söz söylemedi. Bu süre zarf›nda pek
az uyudu. Dünya yaflant›s› ile ilgili bir çok fleyden uzak durdu. Zaman› kesin olarak bilin-
memekle birlikte, ömrünün sonlar›na do¤ru oldu¤u tahmin edilen bir zamanda, bir ara
hapsedildi ve bunu büyük bir tevekkülle karfl›layarak, “Allah karfl›m›za hapsi ç›kard›; biz
de Ona karfl› olan ibadetimizi ziyade ettik” ifadelerini dile getirdi.

Vehb bin Münebbih, resmî görev almaktan imtina etmekle beraber, Emevîlerin büyük
halifesi Ömer ibn Abdülaziz zaman›nda Sana Kad›l›¤›nda bulundu. Bu görevini sürdürdü-
¤ü s›rada, halk›n flikâyeti üzerine bir vergi memurunu kan ç›k›ncaya kadar dövdürdü.
A¤›z kavgas› ve çekiflme halinde olan insanlar› ikaz ederken, cemiyet hayat›ndan da
uzaklaflmamay› tavsiye etti. ‹nsanlar aras›ndaki iliflkilerde ihtiyatl› davranmay› tavsiye
ederek, “Dinlerken sa¤›r, görürken âma ve konuflurken dilsiz olma” tavsiyesinde bulun-
du. 

Doksan y›l› aflk›n bereketli bir ömür geçiren Vehh bin Münebbih’in son demlerinde
hapsedildi¤i tahmin edilmektedir. Kendisine Yemen Valisi Yusuf bin Ömer el-Sakafî tara-
f›ndan verilen dayak cezas›ndan sonra, 741 y›l›nda Sana’da vefat etti¤i rivayet edilmifltir. 

-Y-

YE’CÜC-ME’CÜC: Kur’ân ve hadislerde k›yamete yak›n zamanda ç›kaca¤› belirtilen,
ortal›¤› fitne, fesat ve anarfliye bo¤acak olan k›sa boylu çapulcu iki kavmin ad›d›r. 

-Z-

ZEMAHfiERÎ: Harezm kasabalar›ndan Zemahfler’de 1075 y›l›nda dünyaya geldi. Ad›,
Ebu’l-Kas›m Mahmud b. Ömer ez Zemahfleri el-Harizmî’dir. Büyük bir müfessir, dilci ve
kelâm âlimidir. ‹lk tahsilini do¤du¤u yerde yapt›ktan sonra ilim ve medeniyet merkezi
olan Buhara’ya gitmifltir. Burada muhtelif hocalardan f›k›h, tefsir, hadis, kelâm, mant›k,
felsefe ve Arapça dersleri ald›. Bu dönemde Harezm ve Horasan’›n bir çok flehrine gide-
rek bilgilerini art›rd›. 1124 y›l›nda Mekke’ye gelerek uzun bir süre kald›. Eserlerinin bir ço-
¤unu burada yazm›flt›r. Kendisine Mekke’de uzun süre kald›¤›ndan Carullah lâkab› veri-
lerek “Carullah Zemahflerî” ad›yla meflhur olmufl, ayr›ca “Fahr-› Harezm” ünvan› da veril-
mifltir. Mekke’de uzun müddet kald›ktan sonra Harezm’e dönmüfl ve burada 1143 sene-
sinde vefat etmifltir. Zemahflerî itikatta ateflli bir Mutezile, f›k›hta ise Hanefîdir. Zemahfle-
rî ‹slâmî ilimler, nahiv ve edebiyatta çok say›da talebe yetifltirmifltir. Elli civar›nda eseri
oldu¤u bildirilmektedir.

ZÜLKARNEYN: Zülkarneyn’den, Kur’ân-› Kerim’de Kehf Suresinin 83-101. ayetlerin-
de söz edilmektedir. Bu ayetler; Mekke’de insanlar aras›nda fitne ç›kar›p, müminleri zor
durumda b›rakmak için çal›flan kimselerin baz› eski din âlimlerinden ö¤rendikleri tarihî
olaylarla ilgili olarak, Peygamber Efendimizi (a.s.m.) zor durumda b›rakmak maksad›yla
soru sormalar› üzerine, nazil olan ayetlerdir.

Bu ayetlerden anlad›¤›m›za göre; Cenab-› Hak, Zülkarneyn’e yeryüzünde sür’atle her
yere ulaflma ve fethetme imkânlar›n› sa¤layarak güçlü k›lm›flt›r. Zülkarneyn, önce bat›-
ya yönelerek Atlas Okyanusu civarlar›na kadar ulaflt›. Burada Güneflin, sislerle kapl› de-
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niz ufkunda, sanki balç›kl› bir su gözesine gömülür gibi batt›¤›n› müflahede etti. Atlas Ok-
yanusu k›y›lar›nda yaflamakta olan insanlar Allah’a inanm›yorlard›. Allah, bu kavme na-
s›l davranaca¤› konusunda, onu serbest b›rakt›. O da bu insanlara haks›zl›k edeni ceza-
land›rarak Rabbine gönderece¤ini ve Allah kat›nda korkunç bir cezan›n uygulanaca¤›n›
söyledi. ‹man edip iyi davranan kimseler de mükâfatland›r›lacak ve güzel karfl›l›k göre-
ceklerdi. (Kehf Suresi, 83-88.)

Bat›daki ülkelerde hâkimiyetini tesis edip irflad ve ikaz vazifesini bitirdikten sonra do-
¤uya yönelen Zülkarneyn tekrar büyük bir denizle karfl›laflt›. Müfessirler bu büyük deni-
zin Hint Okyanusu veya Hazar Denizi oldu¤u üzerinde durmaktad›rlar. Bir baflka ifadey-
le Zülkarneynin hükümranl›¤› Atlas Okyanusundan Hind Okyanusuna ve Hazar Denizine
kadar yay›lm›flt›. Do¤uya do¤ru gittikçe iki da¤ silsilesinin ard›nda, o ana kadar hiç bil-
medi¤i bir dille konuflan bir kavimle karfl›laflt›. Bu kavim, Ye’cüc ve Me’cüc ad›n› verdik-
leri bozgunculardan kendilerini kurtarmalar› konusunda ondan yard›m istedi. Bu yard›-
ma karfl›l›k çok k›ymetli hediyeler vereceklerini ve yüklü bir vergi ödeyeceklerini bildir-
diler. Zülkarneyn, “Rabbimin beni içinde bulundurdu¤u nimet ve kudret daha hay›rl›d›r”
diyerek, vergi vermelerine gerek olmad›¤›n›, kuvvetleriyle destek olmalar›n›n yeterli ol-
du¤unu söyledi. Zülkarneyn’in idaresinde, afl›lmas› mümkün olmayan bir seddi infla etti-
ler. Böylece tehlikelerden ve sald›r›lardan korunmufl oldular. (Kehf Suresi, 89-97.)

Zülkarneyn ile ilgili olarak, bir çok yorum yap›lm›flt›r. Peygamber olup olmad›¤›, ne za-
man ve nerede yaflad›¤› müfessirler aras›nda oldu¤u gibi, araflt›rmac›lar aras›nda da tar-
t›flma konusu olmufltur. Özellikle Milâttan önceki tarihî kaynaklar›n yetersizli¤i, aranan
cevaplar›n bulunmas›n› zorlaflt›rmaktad›r.

Tart›fl›lan konulardan birisi de Zülkarneyn’in, Yunanl› hükümdar ‹skender-i Rumî olup
olmad›¤›d›r. Zülkarneyn’in isim de¤il de lâkap olmas›, tart›flmalar› biraz daha zorlaflt›rm›fl-
t›r. Zülkarneyn, Arapça bir kelime olarak malikiyet ön eki olan “zü” boynuz, perçem, za-
man, tepe, anlamlar›na gelen “karn” ve iki anlam›ndaki son ek “eyn”in birleflmesinden
meydana gelmifltir. Baz› tarihçilerin onun ‹skender oldu¤unu kabul etmelerine ra¤men,
daha önce yaflam›fl olmas›, “Zü” tabirinin Yemen hükümdarlar› taraf›ndan kullan›lmas›,
Zülkarneyn’in ‹skender-i Rumî olmad›¤›n›n önemli delillerindendir. E¤er bu tarihçilerin
tesbiti do¤ru ise Zülkarneyn ünvan›n› tafl›yan ve Büyük ‹skender olarak bilinen cihangi-
rin ‹skender-i Rumî olmad›¤› kabul edilmelidir.

Zülkarneyn’in peygamber oldu¤una hükmeden âlimler, Kur’ân-› Kerim’de geçen, “Ey
Zülkarneyn! Onlara ya azap edecek veya haklar›nda iyilik etme yolunu seçeceksin, de-
dik” (Kehf Suresi, 86.) nidas›ndan hareket etmektedirler. Bu müfessirlere göre Allah’›n hi-
tab› vahiy ile olur, vahiy de sadece peygamberlere gönderilir. Dolay›s›yla peygamber ol-
du¤u aç›kt›r. Di¤er taraftan, bu nidan›n ilham nevinden olabilece¤ini veya o dönemde
yaflayan bir peygamber vas›tas›yla yap›lm›fl olabilece¤ini kabul edenler de vard›r. Böy-
lece, Zülkarneyn’in nebili¤i tart›flmal› olmakla beraber, üstün flahsiyeti hakk›nda hiç bir
kuflku yoktur. ‹cra etti¤i idare, kendisinden sonra da as›rlar boyunca örnek teflkil ederek,
insanlar›n huzurunu ve saadetini gaye edinen üstün vas›fl› adil hükümdarlar›n hayalini
iflgal eden bir gaye haline getirilmifltir.

* * *
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-A-

AMER‹KA KIT’ASI: Kara parças› büyüklü¤ü cihetiyle dünyan›n ikinci büyük k›t’as›-
d›r. Kuzey, Orta  ve Güney Amerika bölümlerinde onlarca devlet bulunmaktad›r. K›t’an›n
çevresi Büyük ve Atlas okyanuslar› ile çevrilidir. Kuzey Amerika k›t’as›n›n en büyük dev-
letleri Amerika Birleflik Devletleri ve Kanada’d›r. Orta ve Güney Amerika k›t’alar›nda, ço-
¤unlu¤unu ‹spanyollar›n oluflturdu¤u Lâtin Amerika ülkeleri yer almaktad›r.  Kuzey Ame-
rika ülkeleri refah ve teknoloji bak›m›ndan Orta ve Güney Amerika ülkelerinden hayli ile-
ridedir. Yaklafl›k 43 milyon kilometrekare büyüklü¤ünde ve üzerinde 700 milyon insan›n
yaflad›¤› k›t’ada H›ristiyanl›k (özellikle Katolik) ve Müslümanl›k en büyük dinlerdir.

AMER‹KA: Kuzey Amerika k›t’as›nda yerleflik, 50 eyaletten oluflan teknoloji bak›-
m›ndan dünyan›n en önde gelen ülkesi. Yaklafl›k 200 y›ll›k tarihine ra¤men, bütün dün-
yaya hükmetme gayreti içerisinde.  250 milyonluk nüfusu dünyan›n bütün ›rklar›n› ba-
r›nd›r›yor.  Bütün dinlerin mensuplar›n›n bulundu¤u Amerika Birleflik Devletleri (ve Avru-
pa) hakk›nda Bediüzzaman Hazretleri ‹slâmiyete hamile oldu¤undan ve yak›nda bir ‹s-
lâm devleti do¤uraca¤›ndan bahseder. Baflflehri Washington DC olan ABD ile Türkiye’nin
dostlu¤u 1950 Kore Savafl›ndan sonra daha da artarak devam etmektedir.

ALMANYA: Almanya Bat› Avrupa’da yer alan, dünyan›n en sanayileflmifl ülkelerin-
den biridir. Kuzeyde Danimarka ile komfludur ve Kuzey Denizi ile Balt›k Denizine k›y›s›
vard›r. Do¤uda Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile, güneyde Avusturya ve ‹sviçre ile, bat›da
ise Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda ile komfludur. Almanya Avrupa Birli¤inin ku-
rucu üyelerindendir. Almanya Federal Cumhuriyeti 16 eyaletten oluflur. I. Dünya Savafl›n-
da Almanlar›n yenilgiye u¤ramas›yla imparatorluk  iflgal edilmifltir. Almanlar›n Weimar
Cumhuriyeti dedikleri dönem, politik istikrars›zl›k, dünya ekonomik bunal›m› ve de Al-
manlar›n Versailles Anlaflmas›na duyduklar› tepki sonucu Adolf Hitler’in nasyonal sosya-
list diktatörlü¤üne varm›flt›r. Bu dönemde yaflanan Yahudi Soyk›r›m› ile tarihinin en ka-
ranl›k sayfalar›ndan birini gören Almanya, ‹kinci Dünya Savafl›’ndan da yenilgiyle ç›karak
1945’de bat›da Amerikan, ‹ngiliz ve Frans›z, do¤uda ise Bat› Berlin hariç Sovyet iflgal böl-
gelerine bölünmüfltür. Bat›daki iflgal bölgelerinde 23 May›s 1949’da Federal Alman Cum-
huriyeti, Sovyet iflgalindeki bölgelerde ise 7 Ekim 1949 tarihinde Demokratik Alman
Cumhuriyeti kurulmufl, Do¤u Blokunun çözülmesi ve son an›lan devletin kendini la¤ve-
dip 3 Ekim 1990’da Federal Alman Cumhuriyetine kat›lmas›yla Alman birli¤i tekrar sa¤-
lanm›flt›r.

ASYA: Dünyay› teflkil eden befl k›t’an›n en büyü¤ü olan Asya k›t’as›, ayn› zamanda
insanl›k tarihinin de bafllad›¤› yerdir. Bu eski k›t’ada medeniyetler kurulmufl, medeniyet-
ler y›k›lm›flt›r.  En önemli yönü ise bütün dinlerin bu k›t’ada ortaya ç›kmas›d›r. Mukad-
des mekânlar›n ve flehirlerin yer ald›¤› ülkelerin hemen hemen hepsi Asya’da bulunmak-
tad›r.

AVRUPA: Befl k›t’an›n yüzölçümü bak›m›ndan en küçü¤ü. Ancak fikir, kültür,  siya-
set ve medeniyet mefhumlar› aç›s›ndan en önde gelenidir. Özellikle yeni Türkiye Cum-
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huriyetinin fikir, kültür, siyaset ve ekonomisi bak›m›ndan çok önemlidir. 1900’lar›n orta-
lar›ndan itibaren Türk insan› Avrupa’ya ad›m atm›fl ve giderek varl›¤›n› gösterir hale gel-
mifltir. fiu anda Müslümanl›k, Avrupa’n›n pek çok ülkesinde resmî din olarak tan›nmak-
ta; pek çok Avrupa kuruluflu ve önemli kiflileri de ‹slâmiyetle yak›ndan ilgilenmektedir.
Bediüzzaman’›n, “Avrupa ‹slâma hamiledir” ifadesi de yerini bulmaktad›r.

AZERBAYCAN: Azerbaycan Sovyetler Birli¤inin da¤›lmas› üzerine Kafkas Da¤lar›n›n
Hazar Denizine bakan güneydo¤u eteklerinde kurulan ülkelerden biridir. Bat›s›nda Erme-
nistan, kuzeybat›s›nda Gürcistan, güneyinde ‹ran, do¤usunda Hazar Denizi yer al›r. Bu-
günkü Azerbaycan, tarihî ve siyasî sebeplerden dolay› ikiye ayr›lm›fl durumdad›r. Baflta
Aras Nehri hudut olmak üzere güneyde kalan k›sm› ‹ran içerisinde bulunmaktad›r. 30 Ey-
lül 1991’de ba¤›ms›zl›¤›n› ilân eden Azerbaycan bunu yeterli görmemifl, 7 Haziran
1992’de düzenlenen cumhurbaflkanl›¤› seçimiyle Komünist Partisi eski lideri Ayaz Mut-
talibov’u baflkanl›ktan uzaklaflt›rarak, Ebulfez Elçibey’i Azerbaycan Cumhuriyetinin bafl›-
na geçirmifltir. Ebulfez Elçibey seçimlerde oylar›n % 59.4’ünü alm›flt›r. Azerbaycan Cum-
huriyeti, 25 Aral›k 1991 tarihinde Kril alfabesini b›rakarak Lâtin alfabesine geçmifltir. 1992
y›l› içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu, Karaba¤’›n muhtar bölge statüsüne
son vermifl, normal bir ili haline dönüfltürmüfltür. 2002 y›l› itibar›yla hâlâ Azerbaycan top-
raklar›n›n % 20’si Ermeni iflgali alt›ndad›r. Karaba¤’›n Ermeni iflgalinden kurtar›lmas› için
uluslararas› görüflmeler devam etmektedir. Rusya’n›n esaretinden kurtulduktan sonra
Azerbaycan’da kapat›lan camiler h›zla ibadete aç›lmaya bafllam›flt›r. Bakü’de dört y›ll›k
bir ‹slâm Akademisi kurulmufltur. Azerbaycan’›n e¤itim düzeyi çok yüksektir. Önde ge-
len kültür ve e¤itim merkezi olan Bakü’de bir üniversite ile sekiz yüksek ö¤retim kuru-
mu vard›r.

-C-

CEZ‹RETÜLARAP: Arabistan Yar›madas›na verilen isimdir. Dünyan›n en büyük ya-
r›madalar›ndan biri olan Ceziretülarap, Asya ve Afrika k›t’alar›n›n kesiflti¤i noktadad›r. Do-
¤usunda Basra Körfezi, güneyinde Arap Denizi, bat›s›nda K›z›ldeniz bulunmaktad›r. Yar›-
mada yaklafl›k 3.000.000 km2 büyüklü¤ündedir.

-Ç-

Ç‹N: Dünyan›n en kalabal›k nüfuslu ülkesi Çin’in yaklafl›k dört bin y›l geriye uzanan
bir kültürel geçmifli var. Günümüz medeniyetinin temel taflla›n› oluflturan kâ¤›t, barut,
pusula ve matbaac›l›k gibi pek çok buluflun kökenleri Çin’e daya›yor. Komünist yöneti-
min etkisiyle bir süre ekonomik aç›dan duraklama yaflayan ülke, son y›llarda dünyan›n
en önemli ekonomik güçlerinden biri haline gelmeye bafllad›. 1,5 milyar›n üzerindeki nü-
fusu ve dünyan›n en genifl toprakl› ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyetinin bölgede nüfuzu
da askerî alandan çok ekonomi üzerinde kendisini hissettiriyor. Binlerce y›l süren hane-
danlar döneminin 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 ›llar kapal› bir ekonomi yap›s› gösteren Çin, 1980’lerin bafllar›nda, kollektif tar›m uy-
gulamas›n› durdurdu ve özel teflebbüse yeniden izin verdi. fiu anda Çin dünyan›n en bü-
yük ihracatç›lar›ndan ve rekor düzeylerde d›fl yat›r›m çekiyor.
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-H-

H‹MALAYA: Himalaya Da¤lar›, dünyan›n en büyük ve en yüksek s›rada¤lar›d›r. As-
ya’n›n orta güney k›sm›nda, do¤u bat› do¤rultusunda uzan›r. Dünyan›n en yüksek zirve-
si Everest’i (8850 m.) içine al›r. Everest Tepesi, Nepal ile Tibet s›n›r›nda yer al›r.

-J-

JAPONYA: Uzakdo¤u’da adalardan oluflan bir ülkedir. Hiçbir ülke ile kara s›n›r› yok-
tur. Ülkenin resmî ad› Nihonkoku, eski Çincede “Günefl do¤an ülke” anlam›na gelmekte-
dir.

-K-

KÂBE: Hicaz’da, Mekke-i Mükerreme’de, Harem-i fierif’in ortas›nda bulunan kutsal bi-
na, yeryüzünde Allah’a adanm›fl ilk mabed, beytullah. Müslümanlar›n namaza bafllarken
yöneldikleri cihet, k›ble. Müslümanlar›n hac› olmak için Kurban Bayram›nda (Zilhicce’nin
9, 10, 11 ve 12. günleri) ziyaret ettikleri mekân.

KAF DA⁄I: Yeryüzünü çepçevre kuflatt›¤› kabul edilen efsanevî da¤. Gerek halk ara-
s›nda, gerekse baz› eski kaynaklarda bahsedilen bu da¤ ola¤anüstü özelliklere sahip ola-
rak tasvir edilmifltir. 

Bediüzzaman Hazretleri ise hem maddî, hem de manevî anlamda Kaf Da¤›n›n var ola-
bilece¤ini kabul eder. Bu da¤›n maddî anlamda Himalaya Da¤lar›, manevî anlamda ise
Himalayalar›n âlem-i misale yans›m›fl ve çok garip özelliklere bürünmüfl bir fleklinin ola-
bilece¤ini söyler. Zira maddî âlemde gördü¤ümüz bütün varl›klar›n âlem-i misalde yan-
s›malar› bulunmaktad›r. 

Küçük bir cam parças›nda y›ld›zlarla beraber bütün gökyüzü küçük ve garip bir flekil-
de göründü¤ü gibi, maddî âlemdeki varl›klar da, âlem-i misalde çok farkl› özelliklere bü-
rünmüfl ve çok garip bir flekilde görünebilmektedir. Buna göre Himalayalar›n âlem-i mi-
sale yans›yan görüntüsünün de gerçek halinden son derece farkl› ve garip olmas› müm-
kündür. Velîlerin gördüklerini söyledikleri ve çok garip özelliklerle tasvir ettikleri Kaf Da-
¤› da yukar›da izahlara uygun düflmektedir.

- S -

SEDD-‹ ZÜLKARNEYN: Allah’›n kendisine hikmet ve kudret verdi¤i bir zat olan Zül-
karneyn’in peygamber olup olmad›¤› hususu tart›flmal›d›r. Baz› müfessirlere göre Zülkar-
neyn, Yemen padiflahlar›ndan birisidir. Kur’ân’da Kehf Suresinde Zülkarneyn ile ilgili ola-
rak, flarktan garba hâkim oldu¤u ve mazlum milletleri, zalim kavimlerin tecavüzlerinden
korumak için bir set infla etti¤i ifade edilmektedir. Baz› müfessirler Zülkarneyn’in yapt›¤›
seddin Azerbaycan ile Ermenistan aras›nda oldu¤unu ve Tatarlar›n hücumundan koru-
mak için infla edildi¤ini; baz›lar› ise bunun Çin Seddi oldu¤unu ve Mo¤ollara karfl› yap›l-
d›¤›n› söylemektedir. Kesin olan husus ise; Ye’cüc ve Me’cüc denilen ve yeryüzünde fe-
sat ç›karan topluluklara karfl› Zülkarnenyn taraf›ndan bir seddin infla edilmifl oldu¤udur.

SÜPHAN DA⁄I: Do¤u Anadolu Bölgesinde bulunan volkanik bir da¤. Van Gölünün ku-
zeyinde Bitlis ili s›n›rlar› içerisindedir. Yüksekli¤i 4.058 metredir. A¤r› Da¤›ndan sonra Türki-
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ye’nin ikinci yüksek sönmüfl yanarda¤› konisidir. Doruk kesimlerinde, çap› 400 metreye
kadar olan krater çukurlar› yer al›r. Orman örtüsünden yoksun olan Süphan Da¤›nda ya-
z›n ç›k›lan yaylalar vard›r. Da¤da ayr›ca üç krater gölü bulunur. 

-V-

VAN GÖLÜ: Van Gölü veya yöresel ad›yla Van Denizi, Tatvan ilçesi s›n›rlar› içinde bu-
lunan Nemrut volkanik da¤›n›n patlamas› sonucu oluflan kraterde biriken sular›n olufl-
turdu¤u varsay›lan volkanik bir göldür. Çok say›da koyu bulunan Van Gölünün yüzölçü-
mü 3.713 kilometrekaredir. Ortalama olarak denizden yüksekli¤i 1646 metredir. Gölün
ortalama derinli¤i 171 metre, en derin yeri ise 451 metredir. Gölün do¤u bölümünde dört
ada vard›r. Bunlar; Akdamar, Çarpanak, Ad›r ve Kufl adalar›d›r. Adalar tarihî ve turistik
özelli¤e sahiptir. Göl üzerinde feribotlarla Tatvan-Van demiryolu ba¤lant›s› sa¤lanmakta,
ayn› zamanda bu demiryolu, ‹stanbul-Tahran demiryolu hatlar›n› da ba¤lamaktad›r. Van
Gölü dünyan›n en büyük sodal› gölüdür. Gölün tuzlu-sodal› sular›, biyolojik çeflitlili¤i s›-
n›rlamaktad›r. Gölde bilinen 103 tür fitoplankton, 36 tür zooplankton ve tek bir tür bal›k
(inci kefal›) yaflamaktad›r. Göl etraf› karadan 430 km.’dir.

®



Alâ ragmi ünûfil a'dâi pAGnórYn’rG p±ƒofoG pºrZnQ »n∏nYc61

Allahümme salli alâ muha-
meddinillezî delle alâ vücû-
bi vücûdike

mósªnëoe »'∏nY uπn°U sºo¡s∏dnG
n∑pOƒoLoh pÜƒoLoh »'∏nY s∫nO …/òsdÉpf

184

Amme yetesâelûne n¿ƒodnABÉn°ùnànj sºnYNebe‘ Suresi:
1.

230

Anâs›r çihârin zivânin me-
lek

r∂n∏ne røpfGnhpR r¿pQÉn¡p̧ rôp°UÉnænY115

Arastü billahzi verden fev-
ka vücnetîhâ   hakkun li-
tarfî en yecnillezî garasâ

Én¡/ànærLoh n¥rƒna GkOrQnh pßrës∏dÉpH oâr°SnônZ
Én°SnônZ …/òsdG n»pærénj r¿nG  »/arôn£pd w≥nM @

137
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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.

Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

MUHAKEMAT AYET ve ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

— A —

Beynes sadefeyni pør«nanós°üdG nør«nHKehf Suresi:
96.

51

Cümle flirani cihan  bestei
iyn silsile end rûbâ ez hîlâ
çî sânbiküseled îne silsile
râ

r¿ÉnëpL p¿GnÒp°T ¬n∏rªoL
¬n∏«pM rRnG ¬nHhoQ rórfnG ¬n∏p°ù∏p°S røjpG pA¬nàr°ùnH

GnQ ¬n∏p°ùr∏p°S nøjpG rón∏n°ùoµpH r¿Én°S ¬p¸

22

Dehâhâ Én¡«'MnONaziat Suresi:
30.

81, 106

— B —

— C —

— D —

— E —

Efelâ tetezekkerûne ¿hoôscnõnànJ nÓnanGEn'am Sure-
si: 80.

62



pÖpdÉn¨r∏pd oºrµoërdnG
Ene vessâatü kehâteyni Buharî, Rikak:

39, Tefsir: 79,
Sure: 1, Fiten:
132-135; Tir-
mizî, Fiten: 39;
Müsned, 3:124,
130, 131, 193...

72

Enhayalâti k›demi evliyesti
aksi mehru ve yâni büstâni
hurasti

@ âr°SÉn«pdrhnG pΩGópc »pJÉndÉn«nN r¿nG
âr°SGnôoN p¿Énàr°SƒoH p¿Énjh oôr¡ne p¢ùrµnY

180

Ennârul mükadetü alel efi-
deti

137

Errahmânü alel arflis tevâ Tâhâ Sûresi: 5. 210
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Efelâ yenzurûne nn¿hoôo¶rænj nÓnanGGafliye Suresi:
17; Secde Su-
resi: 4.

62

Efelâ yetedebberûne n¿hoôsHnónànj nÓnanGNisâ Suresi:
82; Muham-
med Suresi:
24.

62

Eflflemsü tecrî limüstekarrin xôn≤nàr°ùoªpd …/ôrénJ o¢ùrªs°ûdGnhYâsin Suresi:
38.

81

El hukmü lilgâlibi 227

Eflhedüenlâ ilâhe illallâh ve
eflhedüenne Muhammaden
Resulullah

*Gs’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG
$G o∫ƒo°SnQ Gkósªnëoe s¿nG oón¡r°TnGnh

161

pør«nJÉn¡nc oánYÉs°ùdGnh ÉnfnG

…'ƒnàr°SG p¢Trôn©rdG »n∏nY oønªrMsôdnG
Eteynâ tâiîne nÚ/©pFBÉnW Énær«nJnGFussilet Suresi:

11.
85, 134

Ettayyibâtü lillâhi vessale-
vâtü  alâ nebiyyihi

¬u«pÑnf »'∏nY oäGnƒn∏s°üdGnh ! oäÉnÑu«s£dnG121

pInópÄran’rG »'∏nY oInónbƒoªrdG oQÉsædnG

Fa'tebirû yâ ûlil elbâbi pÜÉnÑrdn’rG »pdhoG Énj GhoôpÑnàrYÉna62

— F —



MUHAKEMAT | 283 ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Felilayni vefahflâi evvele
halete Telâ ânidilâsî vesali-
se tebbeti

»nJnG rπng n∫shnG pAÉn°ûrMn’r Gnh pør«n©r∏p∏na
pâsÑnJ nåpdÉnKnh »/°S'’r G …pópFÉnYnÓnJ @

137

Fenzur ilâ rehmatillâhi key-
fe yühyil arda ba’de mevti-
hâ ‹nne zâlike lemuhyil
mevtâ ve hüve alâ külli
fley'in kadîrun

$G pânªrMnQ pQÉnKnG »ndpG rôo¶rfÉna
n∂pdnP s¿pG Én¡pJrƒne nór©nH n¢VrQr’G p»rëoj n∞r«nc
lôjpónb rmÅn°T uπoc »n∏nY nƒognh »nJrƒnªrdG »p«rëoªnd

Rûm Suresi:
50.

225

Fenzur ilâ kelâmir rahmâ-
nillezî allemel kur'âne febi-
eyyi âyeti rabbike lâ tete-
cellâ hâzihil hakîkatü fey-
lün hîneizin lizzâhirînellezî-
ne...

nºs∏nY …pòsdG pø'ªrMsôdG pΩnÓnc »'dpG rôo¶rfÉna
/√pò'g »s∏nénànJn’ n∂uHnQ päÉnj'G u…nÉpÑna n¿'Grôo≤rdG 
nøj/òsdG nøj/ôpgÉs¶∏pd mòpÄnæ«/M lπrjnƒna oán≤«/≤nërdG 

146, 153

Fenzur ilâ k›ssati mûsâ fe-
innehâ ecdâ min tefârîk›l
mesâ ehazehel kur'ânü bi-
yedihel beydâi feharret...

Én¡sfpÉna »'°Sƒoe pás°üpb »'dpG rôo¶rfÉna
ÉngnònNnG Én°ün©rdG p≥j/QÉnØnJ røpe …'órLnG

räsônîna pAÉn°†r«nÑrdG Éngpón«pH o¿'Grôo≤rdG

147

Fenzurû Ghoôo¶rænaAl-i ‹mran Su-
resi: 137; Nahl
Suresi: 36;
Neml Suresi:
69; Ankebut
Suresi: 20; v.d

62

Feraflnâhâ Zariyat Suresi:
48. 

106 ÉngÉnær°Tnôna
Ferciil besara hel terâ min
fütûrin

mQƒo£oa røpe …'ônJ rπng nôn°ünÑrdG p™pLrQÉnaMülk Suresi, 3. 168

Fesübhânallâhi hîne tüm-
sûne  ve hîne tüsbihûne
Ve lehül hamdü fissemâvâ-
ti vel ard› ve afliyyen ve hî-
ne tüzhirûne.

nÚpMnh n¿ƒo°ùrªoJ nÚpM $G n¿ÉnërÑo°ùna
päGnƒnªs°ùdG »pa oórªnërdG o¬ndnh @ n¿ƒoëpÑr°üoJ

n¿hoôp¡r¶oJ nÚpMnh Év«p°ûnYnh p¢VrQr’Gnh

Rûm Suresi:
17-27.

224

Fesübhânallâhi hîne tüm-
sûne  ve hîne tüsbihûne
Ve lehül hamdü...

n¿ƒo°ùrªoJ nÚ/M $G n¿ÉnërÑo°ùna
oórªnërdG o¬ndnh @ n¿ƒoëpÑr°üoJ nÚ/Mnh

Rûm Suresi:
17-19.

242
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Gâral vefâü vefâdal gadru
venferacet  Mesâfetül hulfi
beynel kavli vel ameli

rânLnônØrfGnh oQrón¨rdG n¢VÉnanh oAÉnanƒrdGnQÉnZ
πnªn©rdGnh p∫rƒn≤rdG nør«nH p∞r∏oîrdG oánaÉn°ùne @

133

Hakîkatül mer'i leysel
mer'ü yüdrikühâ  Fekeyfe
keyfiyyetül cebbâri zilk›de-
mi hüvellezî ebdeal eflyâe
veenflâehâ...

Én¡ocpQróoj oArônªrdG n¢ùr«nd pArônªrdG oán≤«p≤nM
pΩnóp≤rdG …pP pQÉsÑnérdG oás«pØr«nc n∞r«nµna @

ÉngnÉn°ûrfnGnh nAÉn«r°Tn’rG n´nórHnG …pòsdGnƒog

181

Hel etâke hadîsül gâfliyeti pán«p°TÉn¨rdG oåj/ónM n∂'«nJG rπngGafliye Suresi:
1.

230

‹baretüna fletten ve hus-
nike vâhidün  Ve küllün ilâ
zâkel cemâli yüflîru

lópMGnh n∂oær°ùoMnh »sàn°T ÉnæoJGnQÉnÑpY
oÒ/°ûoj p∫ÉnªnérdG n∑GnP »ndpG wπocnh @

129

Îmânün bil yevmil âhiri pôpN'’rG pΩrƒn«rdÉpH l¿ÉnÁpG231

‹z lâ müessira fil kevni illal-
lâhü

*Gs’pG p¿rƒnµrdG »/a nôuKnDƒoe n’ rPpG88

Hüflaye alâ cemri zekiyyi
minel gadâ  Ve aynâye fî
ravdin minel husni terteu 

@ Én°†n¨rdG nøpe x»pcnP môrªnL »'∏nY n…Én°ûoM
o™nJrônJ pør°ùoërdG nøpe m¢VrhnQ »/a n…Énær«nYnh

137

‹zâ zülziletil ardu zilzâlehâ Én¡ndGnõrdpR o¢VrQr’G pândpõrdoR GnPpGZilzal Suresi: 1. 230

‹zeflflemsü küvvirat ränQuƒoc o¢ùrªs°ûdG GnPpGTekvir Suresi:
1.

230

‹zessemâün fetarat ränôn£nØrfG oABÉnªs°ùdGnPpG‹nfitar Suresi:
1.

230

‹zessemâün flekkat râs≤n°ûrfG oABÉnªs°ùdGGnPpG‹nflikak Suresi:
1.

230

Kâf vel kur'ânil mecîdi pó«/énªrdG p¿'Grôo≤rdGnh B¥Kaf Suresi: 1. 91

— G —

— H —

— ‹ —

— K —



MUHAKEMAT | 285 ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Kellimennâse alâ kaderi
ukûlihim

rºp¡pdƒo≤oY pQnónb »'∏nY n¢SÉsædG pºu∏nc213

Kalet kebirte veflibte kultü
lehâ  Hâzâ gubâru vekâi›d
dehri

nârÑp°Tnh närôpÑnc rân∏nb
pôrgsódG p™pFÉnbnh oQÉnÑoZ Gnòng @ Én¡nd oâr∏ob

131

Kavârîra min fiddâtin más°†pa røpe nôj/QGnƒnb111

Keenne kalbî vüflâhâhâ izâ
hatarat  Vekalbühâ kulbü-
hâ fissamti vel harasi

Kellâ vallâhi... Eynesserâ
minnessüreyyâ ve eyned-
d›yâüs sât›u minezzulmetid
dâmiseti 

@ ränôn£nN GnPpG ÉngÉnMÉn°Toh »pÑr∏nb s¿nÉnc
p¢SnônîrdGnh pârªs°üdG »pa É'¡oÑr∏ob Én¡oÑr∏nbnh

nørjnGnh ÉsjnôtãdG nøpe …'ôsãdG nørjnG..$Gnh sÓnc
pán°ùpeGsódG pánªr∏t¶dG nøpe o™pWÉs°ùdG oAÉn«u°†dG

132

179

Külil asle velâ tesel rπn°ùnJ n’nh nπr°ùn©rdG pπoc114

Küllüssaydi fî cevfil ferâ …'ônØrdG p±rƒnL »/a pór«s°üdG tπoc89

Lâ esle lehü o¬nd nπr°UnG n’91

Lâ takrabüssalâte nInÓs°üdGGƒoHnôr≤nJ n’Nisâ Suresi: 43 32

Lâ ya'k›lûne ¿ƒo∏p≤r©njn’Bakara Suresi:
170, 171; Mai-
de Suresi: 58,
103; Enfal Su-
resi: 22; v.d

62

Lev kâne fîhimâ âlihetün il-
lallâhü lefesedetâ

ÉnJnón°ùnØnd *G s’pG lán¡pd'G BÉnªp¡«/a n¿Énc rƒndEnbiya Suresi:
22.

181

Leyse kemislihî fley'ün cel-
le celâlühü

o¬odnÓnL sπnL l»n°T /¬p∏r°ùpªnc n¢ùr«nd182

Leysel kahlü kettekehhuli pπtënµsà∏dÉnc oπrënµrdG n¢ùr«nd194

— L —

Lilkülli hukmün leyse likülli uπoµpd n¢ùr«nd lºrµoM uπoµr∏pd195
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Limüstekarrin xôn≤nàr°ùoªpd112, 113

Mâ yefl'urûne ¿hoôo©r°ûnjÉneBakara Suresi:
9; Al-i ‹mran
Suresi: 69; En'-
am Suresi: 26;
Nahl Suresi: 2.

62

Meddelîlül vâdihü alâ vücû-
dil ilâhillezî ted'hunenâ
ileyhi

oíp°VGnƒrdG oπ«/dsódG Éne
p¬r«ndpGÉnænfƒoYrónJ …/òsdG p¬ndn’r G pOƒoLoh »'∏nY

218

Meddelîlül vâdihü alâ vücû-
dil ilâhillezî ted'hunenâ
ileyhi velhalku min eyyi
fley'in eminel ademi evil-
mâddeti...

pOƒoLoh »'∏nY oíp°VGnƒrdG oπ«/dsódG Éne
o≥r∏nîrdGnh p¬r«ndpG ÉnænfƒoYrónJ …'òsdG p¬'dp’rG

pIsOÉnªrdG phnG pΩnón©rdG nøpenG rmÅn°T u…nG  røpe

163

Men yebruzü ilel meydâni p¿Gnór«nªrdG »ndpG oRoôrÑnj røne128

Men yühyil ›zâme ve hiye
ramîmün

lº«/enQ n»pgnh nΩÉn¶p©rdG p»rëoj røneYâsin Suresi:
78.

128

Min cibâlin fîhâ bin berdin mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpe111

Min haysü lâ yefluru oôo©r°ûnjn’ oår«nM røpe53

Rabbüssemâvâti vel ard› p¢VrQr’Gnh päGnƒ'ªs°ùdG tÜnQRa‘d Suresi:
16; ‹sra Suresi:
102; Kehf Su-
resi: 14.

236

Saadtüssetha bissüllemi pºs∏t°ùdÉpH nír£s°ùdG oärón©n°U143

Saddün hama zamelei lü-
mâke limâzâ  Vehevâke
kalbî sâra minhü cüzâzen

GnPÉnªpd n∑Énªod pÅ∏nªnX ÉnªnM wón°U
GkPGnòoL o¬ræpe nQÉn°U »/Ñr∏nb n∑Gnƒngnh @

137

— M —

— R —

— S —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Seyyera rûhahü fî a'mâk›l
mâdî vefî flevâh›k›l müstek-
beli fekeflefe lehül esrâra
min zevâyel vâk›âti. . .

»/°VÉnªrdG p¥ÉnªrYnG »/a o¬nMhoQ nôs«n°
n∞n°ûnµna pπnÑr≤nàr°ùoªrdG p≥pgGnƒn°T »/anh

p... päÉn©pbGnƒrdG ÉnjGnhnR røpe nQGnôr°Sn’rG o¬nd

199

Sümmes tevâ alel arfli p¢Trôn©rdG »n∏nY …'ƒnàr°SG sºoKA'raf Suresi: 54;
Yunus Suresi: 3;
Ra'd Suresi: 2;
Furkan Suresi: 59;
Secde Suresi: 4;
Hadid Suresi: 4.

70

Sütihat rânëp£o°SGafliye Suresi:
20.

81, 106

ta¤ribü fî aynin hamietin mánÄpªnM mør«nY »pa oÜoôr̈ nJnhKehf Suresi:
86.

106

Ta¤ribü (flflemsü) fî aynin
hamietin

mánÄpªnM mør«nY »/a ( o¢ùrªs°ûdG ) oÜoôr̈ nJKehf Suresi:
86.

71, 99

Tecrî …/ôrénJ112, 113

Tecrî fil bahri pôrënÑrdG »/a …/ôrénJBakara Sûresi:
164.

143

Tefekkerû GhoôsµnØnJSebe' Suresi:
46.

62

Teflekkâl ardu gaybetü
ileyhi  Veterflüfü mâehü
raflferrudâbi

p¬r«ndpG o¬nànÑr«nZ o¢VrQn’r G »sµn°ûnJ
pÜÉn°VtôdG n∞r°TnQ o√nABÉne o∞o°TrônJnh @

125

Telekkâs sâmiu bigayril
müterakkabi

pÖsbnônàoªrdG pôr«n̈ pH o™peÉs°ùdG »s≤n∏nJ89

Temmel sütûrel kâinati fe-
innehâ  Minelmeleila’lâ
ileyke resailü

Én¡sfpÉna päÉnæpFÉnµrdG nQƒo£o°S rπsenÉnJ
oπpFÉyn°SnQ n∂r«ndpG »n∏rYn’r G pÓnªrdG nøpe @

164

— T —

— V —

Ve aynüke kad nâmet bi-
leyli flebîbetin  Felem ten-
tebih illâ bisubhi meflîbin

mánÑ«/Ñn°T pπr«n∏pH râneÉnf rónb n∂oær«nYnh
mÖ«/°ûne pírÑo°üpH s’pG r¬pÑnàrænJ rºn∏na @

132
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ve bi melâiketihî ve bil ka-
deri hayrihî ve flerrihî mi-
nellâhi tealâ

pQnón≤rdÉpHnh /¬pànµpÄ'∏nªpHnh
»'dÉn©nJ $G nøpe /√uôn°Tnh /√pôr«nN

239

Ve birusulihî /¬p∏o°SoôpHnh229

Ve fî külli fley'in lehû âye-
tün tedüllü alâ ennehû vâ-
hidün

mÅn°T uπoc »panh
lópMGnh o¬sfnG »'∏nY t∫oónJ lánj'G o¬nd

182

Ve ilallâhil müfltekî »'µnàr°ûoªrdG $G »ndpGnh73

Ve kütübihî /¬pÑoàocnh229

Ve yünezzilü minessemâi
min cibâlin fîhâ min bere-
din

mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpe pABÉnªs°ùdG nøpe o∫uõnæojnhNur Suresi: 43. 110

Vecâe rabbüke n∂tHnQ nABÉnLnhFecr Suresi: 22. 70

Vecealnel cibâle evtâden GkOÉnJrhnG n∫ÉnÑpérdG Énær∏n©nLnhNebe' Suresi:
7’den mükte-
bes

103

Veelkâ bisahrâil gabît› be-
âahü Nüzülel yemâniyyi
zil ›yâbil muhammeli

@ o¬nYÉn©nH p§«pÑn¨rdG pABGnôrën°üpH »n≤rdnGnh
pπsªnëoªrdG pÜÉn«p©rdG …pP /»ufÉnªn«rdG n∫hoõof

132

Veflflemsü tecrî limüstekar-
rin

xôn≤nàr°ùoªpd …/ôrénJ o¢ùrªs°ûdGnhYâsin Sûresi:
38.

71, 110, 112,
144

Vekeennemâ latamessabâ-
hu cebînehü   Fektessa
minhü vehâda fî ahflâihi

@ o¬næ«pÑnL oìÉnÑs°üdG nºn£nd ÉnªsfnÉncnh
p¬pFBÉn°ûrMnG »/a n¢VÉnNnh o¬ræpe s¢ünàrbÉna

132

Vekul câel hakku vezehe-
kal  bât›lü

oπpWÉnÑrdG n≥ngnRnh t≥nërdG nAyÉnL rπobnh‹sra Suresi: 81. 60

Vel uzru ›nde kirâminnâsi
makbûlün

l∫ƒoÑr≤ne p¢SÉsædG pΩGnôpc nóræpY oQròo©rdGnh156

Velâ yüravvi'ki îmâdül katî-
ri bihî  Feinne zâke ibtisâ-
mürra'yi vel edebi

/¬pH pÒpàn≤rdG o¢VÉnÁpG p∂rYuhnôoj n’nh
pÜnOn’r nh p…rGsôdG oΩÉn°ùpàrHpG n∑GnP s¿pÉna @

131
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Velein messethüm nefha-
tün min azâbi rabbike

n∂uHnQ pÜGnònY røpe lánërØnf rºo¡ràs°ùne røpÄndnhEnbiya Suresi:
46.

129

Velâkin bekev kablî  fehey-
yecû ve heyhâte zû rahmin
yerukku libükâî

nƒoés«n¡na »/∏rÑnb GrƒnµnH røpµ'dnh
»pFÉnµoÑpd t¥oônj mºrMnQ hoP näÉn¡r«ngnh @

106

Vellezî allemel kur'ânel
mü'cize nazaral beflîran ne-
zîra ve besîratehünnekkâ-
dete edekku ve ecellü ve
eclâ ve enfezü min...

nõpér©oªrdG n¿'Grôo≤rdG nºs∏nY …/òsdGnh
o¬nJnÒ/°ünHnh nôj/òsædG nÒ/°ûnÑrdG nôn¶nf s¿nG

røpe oònØrfnGnh »'∏rLnGnh tπnLnGnh t¥nOnG nInOÉs≤sædG

215

Venflekkal kameru oônªn≤rdG s≥n°ûrfGnhKamer Suresi:
1.

217

Vestefrigid dem'a min ay-
nin kadimteleet   Minel
mehârimi velzem h›mye-
tennedemi

127 rânÄn∏nàreG pónb mÚnY røpe n™resódG pÆpôrØnàr°SGnh
pΩnósædG nán«rªpM rΩnõrdGnh pΩpQÉnënªrdG nøpe @

Vetehtes›mül emâlü velyâ-
lü velye’sü fîsadrî

o∫Éne'’r G oºp°ünàrînJnh
…/Qrón°U »/a o¢SrCÉn«rdGnh o∫Én«rdGnh

124

— Y —

Veyes'elûneke anilehilleti
kul hiye mevâkîtü linnâsi

pás∏pgn’rG pønY n∂nfƒo∏nÄr°ùnjnh
p¢SÉsæ∏pd oâ«/bGnƒne n»pg rπob

Bakara Sûresi:
189

89

Ya eyyühennâsüt tekû rab-
beküm inne zelzeletessâati
fley'ün azîmün

Gƒo≤sJG o¢SÉsædGÉn¡tjnG BÉnj
lº«/¶nY rÅn°T  pánYÉs°ùdG nándnõrdnR s¿pG rºoµsHnQ

Hac Suresi: 1. 230

Ya'k›lûne n¿ƒo∏p≤r©njBakara Suresi:
164; Ra'd Su-
resi: 4; v.d

62

Ya'lemûne n¿ƒoªn∏r©njBakara Suresi:

75, 102, 103,

146, 230; Al-i

‹mran Suresi:

75; v.d

62
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Yünezzilü minessemâi min
cibâlin fîhâ min beredin

mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpe pABÉnªs°ùdG nøpe o∫uõnæojNur Suresi: 43. 82

Zâlike takdîrül azîzül alîmi pº«/∏n©rdG oõj/õn©rdG oôj/ór≤nJ n∂pdnPEn’am Suresi:
96; Yâsin Su-
resi: 38; Fussi-
let Suresi: 12.

88

Zâlikel kitâbü lâ raybe fîhi p¬«/a nÖrjnQn’ oÜÉnàpµrdG n∂pd'PBakara Suresi:
2.

71

— Z —

Yedüllâhi fevka eydîhim rºp¡j/órjnG n¥rƒna $GoónjFetih Suresi:
10.

70

®



Hadis-i fierif: "Her ayetin birer zahir ve bât›n; ve her zahir ve bât›n›n birer had ve muttala›;

ve her had ve muttala›n çok flücun ve gusunu vard›r." Münavî, Feyzü’l-Kadîr, 3:54; ‹bni

Hibban, Sahîh, 1: 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.

“Ben ve k›yamet, bu iki parmak gibiyiz.”Buharî, Rikak: 39, Tefsir: 79, Sure: 1, Fiten: 132-135;

Tirmizî, Fiten: 39; Müsned, 3:124, 130, 131, 193, 218, 222, 237, 278, 311, 4:309, 5:92, 103,

108, 330, 335, 338.)

pør«nJÉn¡nc oánYÉs°ùdGnh ÉnfnG..........................................................................................................................................................................................................................................................72.

“Eflrat-› saattenim. Ben ve k›yamet bu iki parmak gibiyiz” Buharî, Rikak: 39, Tefsir: 79, Sure:

1, Fiten: 132-135; Tirmizî, Fiten: 39; Müsned, 3:124, 130, 131, 193, 218, 222, 237, 278, 311,

4:309, 5:92, 103, 108, 330, 335, 338.)

ôpaÉnµrdG oánænLnh pøperDƒoªrdG oørép°S Én«rftódnG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98.

“Cehennem atefli ateflimizden iki yüz defa daha fledittir” Buharî, 1:142, 162; 

Keflfü’l-Hafa, 29.

pABÉn«pÑrfn’rG oánKnQnh oABÉnªn∏o©rdnG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

Hem de Cehennemin bir k›sm› zemherirdir. Cem'ü’l-Fevaid, 2:764; Darimî, Sünen, 2:340; 

Fethu’l-Kebîr, 1:186. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

®

HAD‹S ‹NDEKS‹

Hadisin meali Sayfa no 
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A

Abdülkahir ..........................................110, 123, 151

B

Bediüzzaman ..........................................................23, 
Bkz: Said Nursî

C

Calinos ......................................................................168

Carlyle.......................................................................206

D

Davud (a.s.)................................................................97

E

Ebu Tayyib..............................................................137

Eflâtun ......................................................................168

Eski Said........................................................223, 225, 
Bkz: Said Nursî

F

Fahr-i Âlem ....................................................21, 216, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed
Aleyhisselâm, Server-i Kâinat, Nebî-i Üm-
mî, Peygamber (a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Ne-
bî-i Sad›k, Sahib-i Medine-i Münevvere, Re-
sul-i Ekrem, Muhammed-i Haflimî, Resul-i
Sad›k, Hazret-i Muhammed, Habibullah

Fahr-i Kâinat ............................................................89, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed
Aleyhisselâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem,
Peygamber (a.s.m.), Nebî-i Ümmî, Nebî-i
Sad›k, Sahib-i Medine-i Münevvere, Resul-i
Ekrem, Muhammed-i Haflimî, Resul-i Sa-
d›k, Hazret-i Muhammed, Habibullah

Fahrü’l-‹slâm.............................................................84

H

Habibullah..............................................................234, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed
Aleyhisselâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem,
Peygamber (a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Nebî-i
Sad›k, Sahib-i Medine-i Münevvere, Resul-i
Ekrem, Muhammed-i Haflimî, Resul-i Sa-
d›k, Hazret-i Muhammed, Nebî-i Ümmî

Harirî..........................................................................123
Hazret-i Cebrail .....................................................240
Hazret-i Muhammed ........................................ 229

Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed
Aleyhisselâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem,
Peygamber (a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Nebî-i
Sad›k, Sahib-i Medine-i Münevvere, Resul-i
Ekrem, Muhammed-i Haflimî, Resul-i Sa-
d›k, Nebî-i Ümmî, Habibullah, zat-› Mu-
hammed, zat-› Peygamber

Hoca Tahsin............................................................182
Hüseyin-i Cisrî ..........................................................83

‹

‹bni Abbas ..................................................44, 87, 92
‹bni Far›d..................................................................137
‹bni Hümam..............................................................84
‹bni Sina............................................................34, 151
‹brahim Hakk› ..........................................................83
‹mam-› Gazalî ...................................................54, 83
‹mam-› Razî ..............................................................83
‹mam-› fiafiî...............................................................84
‹skender .....................................................................97

K

Ka’b ..............................................................................36
Karafî ...........................................................................91
Kolomb-u zûfün......................................................34

fiAHIS ‹NDEKS‹
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L

Leylâ..........................................................................125

Lût (a.s.) ......................................................................97

M

Me’mun ......................................................................37

Mecnun ....................................................................125

Molla Nasreddin Efendi........................................43

Muhammed (a.s.m.)...............................22, 64, 72, 
162, 183, 192, 196, 197, 199, 218, 220, 238,
Bkz: Nebî-i Ümmî, Muhammed Aleyhisse-
lâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem, Peygam-
ber (a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Nebî-i Sad›k, Sa-
hib-i Medine-i Münevvere, Resul-i Ekrem,
Muhammed-i Haflimî, Resul-i Sad›k, Haz-
ret-i Muhammed, Habibullah

Muhammed Aleyhisselâm...............................162

Muhammed-i Haflimî........................................ 203
Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed
Aleyhisselâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem,
Peygamber (a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Nebî-i
Sad›k, Sahib-i Medine-i Münevvere, Resul-i
Ekrem, Nebî-i Ümmî, Resul-i Sad›k, Hazret-i
Muhammed, Habibullah

Muhyiddin-i Arabî ..................................................92

Müseylime ..............................................................196

N

Nas›rü’d-din-i Tûsî................................................151

Nasreddin Efendi

Molla ~.................................................................43

Nebî-i Sad›k....................................................65, 102, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed
Aleyhisselâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem,
Peygamber (a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Nebî-i
Ümmî, Sahib-i Medine-i Münevvere, Resul-i
Ekrem, Muhammed-i Haflimî, Resul-i Sa-
d›k, Hazret-i Muhammed, Habibullah

Nebî-i Ümmî ............................................................22, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed
Aleyhisselâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem,

Peygamber (a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Nebî-i
Sad›k, Sahib-i Medine-i Münevvere, Resul-i
Ekrem, Muhammed-i Haflimî, Resul-i Sa-
d›k, Hazret-i Muhammed, Habibullah

P

Peygamber (a.s.m.)....................72, 98, 193, 216, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed
Aleyhisselâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem,
Nebî-i Ümmî, Fahr-i Kâinat, Nebî-i Sad›k,
Sahib-i Medine-i Münevvere, Resul-i Ek-
rem, Muhammed-i Haflimî, Resul-i Sad›k,
Hazret-i Muhammed, Habibullah

Peygamberimiz (a.s.m.) ...............................77, 89, 
97, 153, 184, 223

R

Resul-i Ekrem198, 202, 205, .........................232, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed
Aleyhisselâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem,
Peygamber (a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Nebî-i
Sad›k, Sahib-i Medine-i Münevvere, Nebî-i
Ümmî, Muhammed-i Haflimî, Resul-i Sad›k,
Hazret-i Muhammed, Habibullah

Resul-i Sad›k ..........................................................220
Rüstem-i Zal .............................................................43

S

Sa’d...............................................................................83
Sadi-i fiirazî................................................................70
Sahib-i Medine-i Münevvere ..........................183
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Me’mun ......................................................................37
me’nus .....................................................................177
me’yusiyet ................................................................227
meani ...............................................................122, 137
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murdar......................................................................196
musibet ....................................................................165
Mutasarr›f................................................................237, 

Bkz: Sâni-i Zülcelâl, Rahman-› Lemyezelî, Sultan-›
Ezel, Zat-› Zülcelâl, Hak, Sâni-i Âlem, Sâni-i Kâinat,
Sâni-i Hakîm, Zat-› Akdes, Sâni-i Rahmân, Vacibü’l-
Vücud, Hâl›k-› Zülcelâl, Kadîr-i Hakîm, Allah, Zat-›
Rahman-› Rahîm, Hâkim-i Ezel, Rab, Sahib-i Kâi-
nat, Zat-› Vahid

Mutasarr›f-› Hakîm
~in adaleti, hikmeti, rahmeti...............................239

Mutasarr›f-› Kadîr.....................................................243
mutasavv›f................................................................178
mutasavv›fîn.............................................................179
muttala .......................................................................71
muttarit .....................................................................174
muvazene ..................................................74, 163, 175
muvazene-i a’mal.....................................................240
muvazene-i cereyan-› umumî ..................................164
muvazenet-i etvar ....................................................197
mü’min .....................................................................176
mübalâ¤a .............................................................53, 75
mübalâ¤ac› ................................................................74
mübalâ¤acuyâne........................................................55
mübalâ¤at ..................................................................74
mübalât ....................................................................193
mübareze .................................................................128
mübayenet-i cevheriye.............................................172
mübelli¤-i beli¤.........................................................161
mücazat ...................................................................240
mücazefe ...................................................................54
mücazif.......................................................................55

meylü't-tefevvuk — M — mücazif



mücerredat-› s›rfa — MN — nefis

MUHAKEMAT | 311 GENEL ‹NDEKS

mücerredat-› s›rfa ......................................................70
mücerredat-› s›rfedan ................................................35
müçtehit .........................................................48, 72, 91
müdavele-i efkâr ........................................................69
müddea....................................................................214
müdebbir-i galip .........................................................57
müderris .....................................................................79
müdevveriyet..............................................................84
müdevveriyet-i arz .....................................................83
müessir-i hakikî..................................................88, 175
müessiriyet...............................................................168
müfarakat .................................................................228
müfessir .............................................................51, 178
müfessir-i azîm ..........................................................40
müfessir-i celîl ............................................................51
müfessir-i Kur’ân........................................................44
müfessirin-i izam......................................................106
müfettifllik .................................................................208
müfsit ...................................................................96, 97
mühendis .............................................................35, 85

kâinata ~ olmak .................................................107
mükâbir ................................................................72, 73
mükâfat ....................................................................240
mükerrem.................................................................170
mülâyemet ...............................................................173
mülhim-i hakikat.........................................................40
mümaresat-› ilzamiyat..............................................167
mümaflat-› ezhan...............................................70, 103
mümatala-i hak ........................................................124
mümevvehat ..............................................................78
mümkinat .................................................................176
mümkünat ................................................................180
münasebat-› nahviye ...............................................142
münazarat ................................................................150
münevver .................................................................177
münezzeh ................................................................182
münkir ................................................................53, 225
münkir-i küreviyet.......................................................83
müraat-› efham ..................................................70, 103
müraat-› esbap...........................................................71
mürekkebat-› müteflabike-i mütesaide-i kâinat ........164
mürflid-i nebî ............................................................186
mürflit .......................................................................189

~e olan ihtiyac-› zarurî .......................................185
müsademat-› azîme .................................................202
Müseylime................................................................196
müskirat .....................................................................55
Müslim........................................................................56
Müslüman............................36, 37, 49, 51, 63, 87, 162

~lar›n dünya rahat›ndan 
mahrum olmalar›............................................24

müstakbel ................................................208, 212, 249
maziyi ~e k›yas etmek .......................................208

müstebit....................................................................116
müstemî ...................................................................156
müstetbeat.........................................69, 131, 136, 143
müstetbeü’t-terakip ..................................................214
müsül-i faraziye....................................................69, 70
müflagabe ................................................................171
müflahhat ...................................................................70
müflarünileyh............................................................136
müflavere .................................................................171
müflir ........................................................................138
müflkülât-› Kur’âniye ..................................................71
müteannit ...................................................................95
mütehakkim................................................................79
müteharri-i hakikat .....................................................78
mütehass›s ..................................................48, 51, 207
mütehayyel.................................................................93
mütehayyelât .....................................................70, 210
mütehayyile................................................................85
Mütekaddimin.............................................................43
mütekellimîn.............................................................166
mütesallib.................................................................135
müteflaap .................................................................145
müteflabihat..............................................................211

müteflabihat-› Kur’âniye.............................................70
mütevatir ......................................................87, 93, 216
mütevatir-i bilmana ..................................................216
müvellidülhumuza ....................................................116
müvellidülma ............................................................116
müvesvis ....................................................................86
müyulât..........................58, 59, 65, 136, 186, 221, 222
müyulât-› kalbiye........................................................57
müyulât-› nefsaniye....................................................60
müyûl-i mütefla›be ...................................................165
müzahref ..................................................................171
müzahrefiyet ............................................................194
müzekkire-i mükerrere .............................................188

N
nahiv ........................................................................141
nakil............................................................................29
nakkàd-› hakikat.........................................................39
nakkad-› muhakkikîn-i ‹slâm ......................................38
Nakkafl-› Ezelî..........................................................164
nakfl-› ezel ve ebed ...................................................55
nakfl-› kelâmi............................................................141
nâma’dud .................................................................182
nâmahdut .................................................................182
namaz ........................................................................84

~›n terki................................................................32
namzed-i istikbal ........................................................59
nar-› merkeziye ........................................................102
nar-› mukade............................................................136
nas ...........................................................................210
Nasaray› ve emsalini dalâlete atan............................61
Nas›rü’d-din-i Tûsî....................................................151
nasihat .......................................................................79
Nasreddin Efendi

Molla ~ .................................................................43
nat›k›yet ...................................................................187
nazar-› ak›l ...............................................................129
nazar-› belâgat.........................................................213
nazar-› dalâlet ..........................................................250
nazar-› ehl-i dikkat ...................................................193
nazar-› hak.................................................................75
nazar-› hakikat .........................................................173
nazar-› hikmet ............................................................63
nazar-› hissî..............................................................113
nazar-› sathî ................74, 75, 109, 122, 130, 167, 170

~ sahibi ..............................................................109
nazar-› fiari ..............................................................210
nazarî .......................................................................208
nazariyet ....................................................................96
nazm-› lâfz ...............................................................122
nazm-› maani ...........................................................121
nazm-› mana............................................................122
nazzam-› hakikî........................................................213
neam........................................................................208
nebatat .....................................................................169
nebî............................................................97, 190, 192
Nebî-i Sad›k ......................................................65, 102, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed Aleyhisse-
lâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem, Peygamber
(a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Nebî-i Ümmî, Sahib-i Medi-
ne-i Münevvere, Resul-i Ekrem, Muhammed-i Hafli-
mî, Resul-i Sad›k, Hazret-i Muhammed, Habibullah

Nebî-i Ümmî..............................................................22, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed Aleyhisse-
lâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem, Peygamber
(a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Nebî-i Sad›k, Sahib-i Medi-
ne-i Münevvere, Resul-i Ekrem, Muhammed-i Hafli-
mî, Resul-i Sad›k, Hazret-i Muhammed, Habibullah

necm-i sak›p ............................................................167
nedamet ...................................................................127
nefer.........................................................................138
nefh-i ruh..................................................................124
nefis ..........................................................................85, 
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126, 163, 167, 168, 170, 171, 175, 197, 208, 227,
Bkz: enfüs
~ini sevmek....................................Bkz: hubb-i nefs

nefs-i befler ..............................................................208
nefs-i hak .................................................................215
nefs-i fleriat ................................................................51
nemmam..................................................................124
nesim-i seher ...........................................................128
Nesir...........................................................................87
neflir .................................................................235, 239
neflr-i hayat ..............................................................165
neflr-i suhuf ..............................................................240
netaic-i efkâr ............................................................189
netice-i hilkat-i semavat› ..........................................247
nev ...............................................................63, 88, 169
nevamis-i bedia........................................................177
nevamis-i f›triye..........................................................30
nevamis-i hikmet......................................................190
nevamis-i ‹lâhiye ........................................................30
nev-i benî Âdem.......................................................236

~mizac› ve hilkati ...............................................236
nev-i befler ................................................................64, 

89, 161, 167, 188, 189, 191, 192, 204, 222, 226,
Bkz: befler, insan, benî Âdem, nev-i benî Âdem,
nev-i insan
~deki nizamat ....................................................185
~in mürflide olan ihtiyac-› zarurîsi......................185
~in nizam ve muvazenet ve terakkîsi ..................21
~in saadeti .........................................................209
~in selâmeti .......................................................209
~ne fley üzerinde beka bulur? .............................89

nev-i insan ..............................227, 237, 238, 243, 244, 
Bkz: befler, nev-i befler, benî Âdem, nev-i benî
Âdem, insan

nev-i mutavass›t.......................................................169
nev-i müteselsil ........................................................169
nevm-i gaflet ......................................................30, 132
nida-i ihtiyaç.............................................................181
nihayet-i iffet.............................................................197
nihayet-i itminan.......................................................197
nikâh ........................................................................191
nikâl..........................................................................130
nikmet ......................................................................222
nimet ........................................................168, 222, 235

~in reisi ..............................................................222
nisbet-i hemcinsiye ....................................................59
niseb ........................................................................220
nizam .......................................114, 174, 185, 204, 240
nizamatü’l-âlem........................................................206
nizam-› âlem ............................114, 165, 170, 178, 187
nizam-› bedi .............................................................213
nizam-› ekmel ..........................................121, 167, 188
nizam-› hilkat-i âlem...................................................85
nizam-› kâmil-i kâinat ...............................................165
nokta-i istimdat.........................................................165
nokta-i istinat............................................................165
nokta-i kemal .............................................................33
nokta-i vahide ..........................................................181
nur................................................................56, 81, 238
Nur Talebeleri.............................................................68
nur-i ayn-› âlem........................................................177
nur-i basar................................................................177
nur-i fikir ...................................................................222
nur-i nazar................................................................185
nur-i nevvar..............................................................203
nusus .......................................................................214
nutk-u beli¤ane ........................................................161
nübüvvet .............................................................22, 29, 

153, 162, 183, 191, 192, 194, 195, 213, 234
nübüvvet-i Muhammed ....................................185, 192
nübüvvet-i mutlaka ..........................146, 185, 188, 191
nücum ......................................................................101
nücum-i Kur’âniye......................................................75
nücum-i sak›be ..........................................................75
nücum-i sema-i hidayet..............................................61
nüfûs ........................................................................208

nükte-i zerafet ..........................................................123
nümayifl ...........................................................122, 152

O
oksijen.......................................Bkz: müvellidülhumuza
Onuncu Söz .....................................................223, 225
oruç ............................................................................84

Ö
öküz .....................................................................88, 89
ölüm .......................................................226, Bkz: mevt
ömr-i befler.......................................................221, 237
ömr-i ebedî...............................................................221
örf...............................................................................69

P
papaz ............................................................Bkz: k›ssis
parlakl›k....................................................................152
peder........................................................................169
peygamber................................77, 189, 229, 232, 247, 

Bkz: enbiya, Bkz: nebî
hayat ~lere iman rüknünü ispat eder.................247

Peygamber (a.s.m.) ....................................72, 98, 216, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed Aleyhisse-
lâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem, Nebî-i Ümmî,
Fahr-i Kâinat, Nebî-i Sad›k, Sahib-i Medine-i Mü-
nevvere, Resul-i Ekrem, Muhammed-i Haflimî, Re-
sul-i Sad›k, Hazret-i Muhammed, Habibullah
~’in delil-i s›dk› ...................................................193
~’in parmaklar›ndan suyun nebean› ..................216

Peygamberimiz (a.s.m.) ..............89, 97, 153, 184, 223
~’in hal ve hareketleri ..........................................77

peygamberlik .............Bkz: nübüvvet, vücud-i nübüvvet
peyman ....................................................................161

R
ra’d....................................................................111, 112
Rab .........................................................234, 237, 239, 

Bkz: Sâni-i Zülcelâl, Rahman-› Lemyezelî, Sultan-›
Ezel, Zat-› Zülcelâl, Hak, Sâni-i Âlem, Sâni-i Kâinat,
Sâni-i Hakîm, Zat-› Akdes, Sâni-i Rahmân, Vacibü’l-
Vücud, Hâl›k-› Zülcelâl, Kadîr-i Hakîm, Allah, Zat-›
Rahman-› Rahîm, Mutasarr›f, Hâkim-i Ezel, Sahib-i
Kâinat, Zat-› Vahid

Rabb-i ‹zzet..............................................................129
~’in kelâm› .........................................................147

Rabb-i Rahîm...........................................................232
ra¤bet.......................................................................171
Rahîm ........................................................................64
Rahman .....................................................................64
Rahman-› Lemyezelî.................................................21, 

Bkz: Sâni-i Zülcelâl, Hâkim-i Ezel, Sultan-› Ezel,
Zat-› Zülcelâl, Hak, Sâni-i Âlem, Sâni-i Kâinat, Sâ-
ni-i Hakîm, Zat-› Akdes, Sâni-i Rahmân, Vacibü’l-
Vücud, Hâl›k-› Zülcelâl, Kadîr-i Hakîm, Allah, Zat-›
Rahman-› Rahîm, Mutasarr›f, Rab, Sahib-i Kâinat,
Zat-› Vahid

Rahman-› Rahîm .....................................................233
Rahmanü’r-Rahîm

~’in rahmeti ........................................................222
rahmet .............................113, 222, 232, 233, 234, 235
rahmet-i bîpayan-› ‹lâhiye ........................................102
rahmet-i mutlaka ......................................................245
rahmet-i vasia ..........................................................239
ratb...........................................................................172
re’s-i riya ....................................................................50

nefs-i befler — NOÖPR — re's-i riya



refahet — RS — secde

MUHAKEMAT | 313 GENEL ‹NDEKS

refahet........................................................................66
refakat..............................................................228, 232
refika-i hayat ............................................................228
rehber-i hakikat ..........................................................25
rekabet .......................................................................66
resul .........................................................................247
Resul-i Ekrem .........................................................232, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed Aleyhisse-
lâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem, Peygamber
(a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Nebî-i Sad›k, Sahib-i Medi-
ne-i Münevvere, Nebî-i Ümmî, Muhammed-i Hafli-
mî, Resul-i Sad›k, Hazret-i Muhammed, Habibullah
~’in fiil ve hali .....................................................205
~’in mesle¤i........................................................202
~’in s›dk ve nübüvveti ........................................199
~’in ümmiyeti......................................................198

Resul-i Sad›k ...........................................................220
revab›t ......................................................................220
rey-i ahmakàne ........................................................180
riayet ........................................................................211
riayet-i mesalih ........................................166, 167, 221
rikkat-i cinsiye ..........................................................228
rikkat-i letafet ...........................................................201
Risale-i Kader ..........................................................240
risale-i Münacat .......................................................231
Risale-i Nur Külliyat› ................................................223
Risale-i Nur Talebeleri..............................................234
risalet .........................................................................21
risalet-i Muhammediye....................................247, 248, 

Bkz: Hazret-i Muhammed’in risaleti
~ ve kâinat .........................................................248

riyazetü’l-kalp ...........................................................206
rububiyet ..........................................................234, 235
rububiyet-i mutlaka ..................................................235
ruh ...................................................226, 244, 246, 248

~lar..........................................................Bkz: ervah
~lar âlemi .....................................Bkz: âlem-i ervah

ruhban........................................................................61
ruh-i cevvale ............................................................198
ruh-i mücerred .........................................................216
rutubet ......................................................................112
rükn-i imanî ..............................................................239
Rüstem-i Zal ..............................................................43
rütbe.........................................................................138
rüya-i sad›k ................................................................93

S
Sa’d............................................................................83
saadet ......................................................170, 226, 228

~in fecr-i sad›k› ....................................................81
saadet-i befler ..........................................................189
saadet-i dareyn ..........................................................21
saadet-i ebediye ............................................64, 146, 1

86, 187, 219, 220, 221, 222, 223, 232
~nin anahtar›......................................................223

saadet-i hayat ..........................................................243
saadet-i uhreviye .....................................................102
saadetsaray-› ebediye .......................................80, 161
saadetsaray-› kemalât ...............................................50
sabah .......................................................................222
sabit .........................................................................128
sadef ........................................................................214
sad›k ..........................................................................72
sad›k-› ahmak ......................................................55, 84
Sad›ku’l-Va’di’l-Kerîm...............................................233
Sadi-i fiirazî ...............................................................70
safbeste-i hareket ....................................................136
safsata...................59, 60, 61, 108, 171, 178, 212, 219
sahabe

~lerin adaletleri ..................................................196

Sahib-i Kâinat .........................................................238, 
Bkz: Sâni-i Zülcelâl, Rahman-› Lemyezelî, Sultan-›
Ezel, Zat-› Zülcelâl, Hak, Sâni-i Âlem, Sâni-i Kâinat,
Sâni-i Hakîm, Zat-› Akdes, Sâni-i Rahmân, Vacibü’l-
Vücud, Hâl›k-› Zülcelâl, Kadîr-i Hakîm, Allah, Zat-›
Rahman-› Rahîm, Mutasarr›f, Rab, Hâkim-i Ezel,
Zat-› Vahid

Sahib-i Medine-i Münevvere ....................................183
sahibü’l-beyt.............................................................143
sahra-i âlem .............................................................113
sahte .................................................Bkz: mümevvehat
sahv .........................................................................181
Said Nursî .................................................................23, 

Bkz: Üstat, Üstat Hazretleri, Eski Said, Bediüzza-
man
~’nin üssü’l-esas-› mesle¤i ..................................75

sail-i müteannit...........................................................95
sakal.........................................................................131
sakf-› merfu’ .............................................................105
sakit..........................................................................131
salâvat-› bînihaye.......................................................21
saltanat-› Arap..........................................................121
saltanat-› faniye .......................................................187
saltanat-› rububiyet ..................................................233
saltanat-› Rububiyet.................................................232
saltanat-› ulûhiyet.....................................................235
san’at ...............................................................176, 213
san’at-› ‹lâhiye............................................................90
sanat...........................................29, 48, 63, 78, 79, 89, 

126, 127, 139, 149, 152, 173, 176, 178, 186, 214
sanat-› bedia ............................................................170
sanat-› belâgat .........................................................153
sanat-› beyaniye.......................................................110
sanat-› hayaliye................................................141, 149
sanatkâr ...................................................................156
sanatlar ....................................................................188
sanayi-i kesîre..........................................................188
Sâni.............................................................29, 93, 146, 

162, 164, 165, 166, 167, 172, 173, 175, 176, 178,
179, 182, 183, 184, 188, 212, 214, 244
~’in hikmeti ..................................................29, 185
~’in tevhidi..........................................................181
~’in vücub-u vücudu ..........................................164

Sâni-i Âlem ................................................85, 188, 236
~’in azameti .........................................................31

Sâni-i Hakîm................................65, 80, 165, 170, 222
~’in rahmeti ........................................................220

Sâni-i Kâinat ..............................................................31
Sâni-i Rahmân..........................................................111
Sâni-i Vacibü’l-Vücud...............................................171
Sâni-i Vahid..............................................................162
Sâni-i Zülcelâl.....................29, 50, 162, 170, 182, 213, 

Bkz: Hâkim-i Ezel, Rahman-› Lemyezelî, Sultan-›
Ezel, Zat-› Zülcelâl, Hak, Sâni-i Âlem, Sâni-i Kâinat,
Sâni-i Hakîm, Zat-› Akdes, Sâni-i Rahmân, Vacibü’l-
Vücud, Hâl›k-› Zülcelâl, Kadîr-i Hakîm, Allah, Zat-›
Rahman-› Rahîm, Mutasarr›f, Rab, Sahib-i Kâinat,
Zat-› Vahid
~’in kudreti .........................................................175

sath›yet ....................................................................204
sath›yet-i arz ............................................................212
sathî .........................................................................171
saykal.........................................................................26
Sebe.........................................................................127
sebeb-i hilkat............................................................236
secde .........................................................................88
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seciye.................................................................53, 201
~nin inkiflaf› ve ikaz› ..........................................201

seciye-i seyyie ...........................................................53
sed

~din harabiyeti .....................................................98
~din inhidam› .......................................................98

sedat ........................................................................149
Sedd-i Çin ............................................................97, 98
Sedd-i Kur’ân.............................................................98
sedd-i mahfî ...............................................................97
sedd-i turuk ..............................................................167
Sedd-i Zülkarneyn .........................................67, 81, 95
sefahat .........................................................54, 67, 239
sefalet ..........................................................23, 66, 116
sefaret ........................................................................69
sefine-i sa’y................................................................81
sehhar ......................................................................124
sekir .........................................................................181
sekkab› -i tahkikiye ..................................................155
Sekkâkî ....................................................................151
selâmet ....................................................................152
selâmet-i f›trat ............................................................66
selâset .............................................................149, 152
selâsil-i cibal ..............................................................94
selâsil-i resail ...........................................................164
Selef ...................................................................47, 116
Selef-i Salihîn.............................................................60
sema ............................................85, 90, 105, 112, 168
sema-i müstakbel.......................................................58
semavat ...............................................................80, 84

~ ehli ..................................................................236
~›n ulûmlar›..........................................................80
arz›n ~a denk tutulmas› .....................................236

semavî
~ ferman ............................................................236
~ kitaplar ....................................................234, 247
~ suhuflar...........................................................231
~ tokatlar............................................................238

semerat ....................................................................167
semere-i istidat ........................................................189
sene.........................................................220, 221, 222
septisizm ..................................................Bkz: lâedri’ler
Sera-Süreyya ...........................................................180
sereyan-› füyuzat .....................................................179
sergüzeflt-i hayatiye.................................................240
serir-i tedris ................................................................83
sermaye-i saadet .....................................................218
sermediyet-i hâkimiyet .............................................237
Server-i Kâinat ..........................................................21, 

Bkz: Nebî-i Ümmî, Muhammed (a.s.m.), Muham-
med Aleyhisselâm, Fahr-i Âlem, Peygamber
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yed-i beyza ................................................................75
yed-i beyza-i mu’cizü’l-beyan...................................147
yeis ..........................................................24, 25, 57, 66
yemin .......................................................................161
yenabi-i ulûm ...........................................................103
Yeni Dünya .......................................................34, 206, 

Bkz: Amerika
yer

~in merkezine do¤ru hararetin tezayütü............102
~in yuvarlakl›¤›.....................................................83

yesar-› muzlimâne .....................................................45

ücret — ÜVY — yesar-› muzlimane
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yevm ........................................................220, 221, 222
yevm-i k›yamet.........................................................101
y›ld›z.........................................................................134
Yirmi Dokuzuncu Söz ..............................................225
Yunan

~ felsefesi............................Bkz: felsefe-i Yunaniye

Z
zaaf-› asap ...............................................................108
zahir ...................................................................62, 110
zahiriyyun...................................................................77
zahirperest.........................74, 76, 87, 96, 99, 109, 147
zahirperestlik..............................................................75
zalim ..................................................................96, 237
zaman......................................................40, 47, 58, 80

~›n tesirat›............................................................46
zaman-› cahiliyet........................................................36
zaman-› mazi k›t’as›...................................................80
zaman-› saadet ..........................................................60
Zaman-› Saadet .........................................................98
zaman-› terakkî ........................................................179
zaruri ..........................................................................95
zaruriyat-› diniye ........................................................97
Zat-› Akdes.........................................................88, 178
Zat-› Hayy-› Kayyum................................................245

~un hayat›na delâlet, flehadet, iflaret ................246
~un hayat›na ve vücub-u vücuduna 

flahadetler............................................245, 246
Zat-› Kadîr-i Hakîm ..................................................244
zat-› Muhammed.....................................183, 192, 194, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed Aleyhisse-
lâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem, Peygamber
(a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Hazret-i Muhammed, Nebî-i
Sad›k, Sahib-i Medine-i Münevvere, Resul-i Ekrem,
Muhammed-i Haflimî, Resul-i Sad›k, Nebî-i Ümmî,
Habibullah, zat-› Peygamber

zat-› nakkad..............................................................115
zat-› Peygamber .....................................................195, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.), Muhammed Aleyhisse-
lâm, Server-i Kâinat, Fahr-i Âlem, Peygamber
(a.s.m.), Fahr-i Kâinat, Hazret-i Muhammed, Nebî-i
Sad›k, Sahib-i Medine-i Münevvere, Resul-i Ekrem,
Muhammed-i Haflimî, Resul-i Sad›k, Nebî-i Ümmî,
Habibullah, zat-› Muhammed

Zat-› Rahman-› Rahîm.............................................235
Zat-› Vacibü’l-Vücud

~’›n s›fatlar›, isimleri...........................................234
Zat-› Vahid................................................................238
Zat-› Zülcelâl .............................................................22, 

Bkz: Sâni-i Zülcelâl, Rahman-› Lemyezelî, Sultan-›
Ezel, Hâkim-i Ezel, Hak, Sâni-i Âlem, Sâni-i Kâinat,
Sâni-i Hakîm, Zat-› Akdes, Sâni-i Rahmân, Vacibü’l-
Vücud, Hâl›k-› Zülcelâl, Kadîr-i Hakîm, Allah, Zat-›
Rahman-› Rahîm, Mutasarr›f, Rab, Sahib-i Kâinat,

Zat-› Vahid
zaviye-i vahflet .........................................................203
zeheb-i zaib..............................................................112
zekâ .........................................................204, 206, 208
zekât ....................................................................49, 67
Zemahflerî................................................................151
zemherir ...................................................................102
zemin .........................................85, 112, 134, 178, 237

~ ve asuman ......................................................111
zemin-i flûre .............................................................173
zenav .......................................................................149
zenep .........................................................................46
zerrat-› kâinat...........................................................164
zerre...........................................................................33
zevahir-i âyât .............................................................32
zevahir-i ‹slâmiyet ......................................................24
zeval.........................................................................227
zevi’l-elbab .................................................................72
zevi’l-ervah...............................................................236
zevk-i belâgat...........................................................121
zevk-i faside...............................................................74
z›ll-i zalîli ..................................................................182
zi’l-acaip .....................................................................93
zîhayat .............................................................245, 246
zihin

~in gelifltirilmesi .............................Bkz: tevsi-i zihin
zihnîlik ......................................................................168
zillet............................................................................23
zina ............................................................................53
ziraat ..........................................................................89
ziraat-i arz ..................................................................88
zîruh .........................................................................240
ziya ..................................................................177, 180
ziya-i flems...............................................................175
ziya-i flulefeflan ........................................................202
ziynet ...............................................................152, 187
ziynet-i beyaniye ......................................................144
ziyy.............................................................................70
zorba ..................................................Bkz: mütehakkim
zulmet ........................................................................72
zulüm .......................................................................227
zü’l-acaip....................................................................94
zülâl............................................................................45
zülâl-i belâgat...........................................................147
zülâl-i hidayet...........................................................216
zülâl-i mana .............................................................127
zülâl-i visal .......................................................136, 137
Zülcelâl.....................................................................127
Zülkarneyn ...........................................................95, 97
zürefa .......................................................................127

yevm — YZ — zürefa
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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-u 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-u 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

1936

1937

1938

1934

1939
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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

1941

1942

1943

1944

1945



• 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›.
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• 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›.
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